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Інновації

Р

Олександр Горган представив систему UVAGA.UA на Вишгородщині
Управління інформації КОДА
Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган
відвідав з робочим візитом м. Вишгород та провів розширену нараду,
яка спрямована на інтеграцію такого
управлінського інструменту як система UVAGA.UA.
18 червня Президент України Петро
Порошенко під час XIV Українського муніципального форуму говорив про цю
інноваційну систему як про інструмент
взаємодії влади і суспільства та ефективного вирішення нагальних проблем.
Система UVAGA.UA — це спільний
продукт Міжфракційного депутатського
об’єднання «Київщина» у Верховній Раді
України та Київської ОДА. Усі органи
державної та самоврядної влади Київської області першими в Україні почали використовувати у своїй роботі дану
систему як інструмент точної локалізації

проблем та чіткого визначення конкретного посадовця, який відповідає за їх вирішення.
«У час, коли в Україні війна, у суспільства дуже гострий запит на справедливість, верховенство права, рівність закону, неухильне виконання Конституції
України», — наголосив губернатор Київщини.
Саме таким інструментом боротьби
з корупційними схемами та неправомірними діями окремих чиновників є система UVAGA.UA. З мобільного телефону практично в один дотик кожен може
повідомити про актуальну проблему та
відслідковувати шляхи та виконавця її
вирішення.
Найближчим часом система запрацює по всій Україні. «Але аби робота системи була ефективною, вона має стати
частиною управлінської культури усіх посадовців регіону», — впевнений голова
Київської ОДА Олександр Горган.

Вишгородський
міський
голова Олексій Момот під час
виступу на нараді зазначив:
«На мою думку, проект дійсно
корисний і зможе бути ефективним інструментом у наведенні
порядку, фіксації правопорушень, контролю громади за вирішенням піднятих проблемних
питань тощо. Простіше буде
боротися з незаконними заправними станціями, видобутком піску, сміттєзвалищами і ще
неймовірною купою проблем.
А головне, за допомогою цього
сервісу громада зможе бачити,
хто з посадовців відповідальний
за конкретно вказані проблеми
та які саме дії він зробив для їх
вирішення».

Увага!

За інформацією Вишгородського РЕМ,
відбудеться відключення світла:
24.07.2018 р. з 8:00 до 18:00 — вул. Лугова, вул. Шевченка,
вул. Шкільна, 7, 7/1, вул. Симоненка, 2, пров. Дніпровський,
вул. Гріненко, Школа № 2.

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Громадський бюджет Вишгорода 2018!
Подання проектів — до 01.08.2018 р.
Шановна громадо! Нагадуємо, що розпочато прийом нових пропозицій та проектів у рамках Громадського бюджету м. Вишгорода. Подати пропозиції можна до 01.08.2018
року в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород, площа
Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради) або в електронному вигляді: на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.
org платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет».
Проекти оформлюються згідно з правилами та умовами
Положення Про громадський бюджет (бюджет участі) міста
Вишгорода. Від одного автора — до 5 проектів включно.
Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів та зразки документів можна за адресою: м.
Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 25 (або за тел: (04596)
26-263), каб. 92 (тел: (04596) 22-037), каб. 66 (тел: (04596) 26-566.)
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо громади і міста!
Секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Позашкілля

«Дивосвіт» звітує
Оксана ФІЛЕНКО,
заступник директора ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
У 2017–2018 навчальному році Центром
творчості «Дивосвіт» було проведено понад 70 районних етапів конкурсів та мистецьких заходів, більшість із яких стали
традиційними: свято відкриття творчого
сезону «ДИВО-відкриття», перший весняний концерт «Перше березня», новорічна
вистава, Вишгородський відкритий фестиваль аматорських театральних колективів «Театральна субота», заключне свято
дитячої творчості «ДИВО-шоу», районні
етапи конкурсів «Неосяжна моя Україно»,
«Моя Україно», «Український сувенір»,
«Новорічна композиція», «Моя Батьківщина – Україна», «Скарби рідного краю».
Серії інтелектуальних ігор – квест «Територія IQ: Український напрямок», інтелектшоу «ІГРИ РОЗУМУ», інтелектуальні ігри
«Чудова сімка» – були насичені змістом національно-культурної спадщини українського
народу та передбачали створення умов для
формування інтелектуальної еліти, організації змістовного дозвілля учнів.
Цікаво, різнопланово, змістовно пройшли
в Центрі творчості тематичні тижні: «Театральний тиждень», «Тиждень танцю», «Творчі звіти
«Дивосвіту», які продемонстрували високий рівень майстерності творчих колективів закладу.
Протягом навчального року у «Дивосвіті»
відбулися виставкові експозиції: «ДИВО-вернісаж», «Зимовий вернісаж», тематична локація «Час новорічних чудес», «Країна мрій» (до
Дня соборності України), «Великодні візерунки», «Шевченковою стежиною», «Пам’ятати
заради майбутнього» (до Дня пам’яті та
примирення та Дня Перемоги у Другій світовій війні), виставка юних майстрів гуртків та
студій Димерського відділення Центру творчості «Дивосвіт», фотовиставки. Представлені роботи вражали не лише чарівністю та
довершеністю, а й оригінальністю. Високим
естетичним рівнем відзначалися роботи вихованців гуртків та студій «Орнамент» (керівник
Ірина Маричева) «Чарівні кольори» (керівник

Любов Янішевська), «Петриківський розпис»
(керівник Наталія Гилюк), «М’яка іграшка»
(керівник Інна Решетник), «Прикрась свій
дім» (керівник Олена Пироженко), «Паперова
філігрань» (керівник Людмила Кацімон).
Особливим аспектом діяльності Центру
протягом навчального року було виховання
національної свідомості, патріотизму, активної
життєвої позиції учнівської молоді. З цією метою проведено районні етапи Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»), історико-краєзнавчої експедиції «Київщина козацька», обласної експедиції «Герої серед нас: сучасні захисники
України», краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді
з активним способом пресування «Мій рідний
край». За спільним проектом Центру творчості «Дивосвіт» та Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» пройшов
турнір краєзнавців «Події Другої світової війни
у рідному краї». Х конференція юних краєзнавців «Світ у вишгородських барвах»: «Пишаюсь
краєм я своїм, його людьми, його ділами», яка
відбулась спільно з благодійним фондом «Святої Ольги», продемонструвала любов учнів до
рідного краю, активізацію пізнавально-дослідницької краєзнавчої діяльності.
Змістовною, різноплановою була робота
гуртків: «Червона калина» (керівник Галина
Петрук), «Оберіг» (керівник Софія Романенко), «Витоки» (керівник Людмила Осадча),
Історико-краєзнавчого клубу «Легіон» (керівник Андрій Сологуб).
З метою виховання громадянської свідомості та ціннісних орієнтирів вихованців закладу
проведені патріотичні та соціальні акції: «Запали свічку» (до днів пам’яті та жалоби за жертвами голодоморів в Україні), «Янголята для
солдата» (до Дня захисника України»), благодійна акція «Книга Друзів» (збір коштів на благодійному мистецькому ярмарку на лікування
онкохворих дітей). Вихованці мистецьких студій
та гуртків Центру творчості «Дивосвіт» були
учасниками 80 фестивалів та конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів,
таких як: «Таланти твої, Київщино!», «Калиновий дзвін», «Чисті роси», «Зірка-фест», «День
театру», «Перевтілення», «Соняшник», «Територія творчості» та інших заходах.
Далі — на стор. 8

Заява про наміри
База виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України планує провести будівництво
системи відведення стічних вод із каналізаційною
насосною станцією потужністю 549,0 куб. м та напірним колектором у дві нитки довжиною по 5480,0 м у
м. Вишгороді Київської області, вул. Генерала Кульчицького, територія військової частини 3027 Управління Північного ОТО Національної гвардії України.
Відповідно до ДБН А.2.2.3-2014 об’єкт відноситься
до лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Технічні і технологічні дані: продуктивність 549,0
куб. м на добу, довжина самопливної мережі 176,0
м, довжина напірної мережі у дві нитки довжиною по
5480,0 м. Термін експлуатації — 50 років.
Соціально-економічна необхідність планової діяльності: покращення екологічного стану навколишнього середовища та умов життя і служби військовослужбовців та їх родин.
Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
потреба вилучення земельних ресурсів у постійне
використання відсутня, у тимчасове використання під

Вишгород

Вітрильницька регата

«Козацькій чайці» — 20 років
Анатолій МИСЬКО,
голова оргкомітету,
адмірал-командор
Українського козацтва
Нещодавно
відбулась
значна
спортивна подія — 20-та вітрильницька регата «Козацька чайка». Цей патріотичний фестиваль присвячується
героям України всіх часів — від походів князя Святослава та козаків до
кордонів Османської імперії, часів визвольної війни під проводом Богдана
Хмельницького і до теперішніх днів,
коли триває збройова боротьба з
московською агресією на Донбасі.
Організатори заходу — ФСТ «Україна», КП «УФКС», Флотилія «Вільні Вітрила».
Регата відбулась під патронатом
Вишгородського міського голови Олексія Момота. Велику організаційну роботу
виконав президент благодійного фонду
«Святої Ольги» Володимир Малишев.
КП «УФКС», зокрема, заступник директора підприємства Валерій Шпак, подбали про спортивні медалі та сувеніри.
У числі меценатів — Світлана Харамінська, Світлана Євсеєва, Лідія Мельникова, Наталія Саченко.
На старти вийшли 19 човнів, 55 осіб.
Погода святкова — температура повітря
24 градуси, вітер — до 4 балів, малохмарно, море — до 3 балів.
Цікава і напружена боротьба за місце на верхньому щаблі турнірної таблиці
відбувалась у стартовій групі човнів класу «Кадет». Переміг екіпаж Вероніка Пу-

час будівництва вилучається 0,1225 га
— сировинних: пісок, щебінь, цегла, бетон із
кар’єрів та цементних заводів України;
— енергетичних (електроенергія) — 50 кВт;
— водних — відсутня;
— трудових — забезпечує Генпідрядник.
Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) — забезпечує Генпідрядник та Замовник.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності
за варіантами — відсутні.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за варіантами — відсутні.
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
— клімат і мікроклімат — відсутні;
— повітряне — впливає в межах території КНС,
під час будівництва вплив незначний;
— водне — відсутнє;
— грунт — відсутнє;
— рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
— передбачається видалення: дерев — 178 одиниць,
кущів — 49 одиниць із наступним благоустроєм території, не відноситься до заповідних об’єктів;
— навколишнє соціальне середовище (насе-

щинська, Марія Кисла. За ними — Марія Пономаренко, Єлисавета Карпенко,
бронзу вибороли Дмитро Хваль, Олександр Морозов.
У класі човнів «Оптиміст» перемогу
здобула Софія Белхароєва. Друге місце
посів Ігор Скачко. Трійку замкнула Анастасія Бондаренко.
У групі яхт «Промінь» переміг Святослав Бригадан, обійшовши Євгенію
Пущинську.
Дитячо-юнацьку групу на регату
делегувала Вишгородська районна
ДЮСШ (старший тренер Олексій Калошин, тренер Євгенія Пущинська).
У групі човнів Т-2 переміг жіночий
екіпаж яхти «Блюз» (капітан Наталія
Саченко). Серед чвертьтоників переміг
екіпаж яхти «Польот-2» (капітан Вадим
Пшеничний).
Абсолютну перемогу здобув екіпаж
яхти «Бриз» (капітан Олексій Коваленко
— володар «Блакитної стрічки» з перехідним кубком «Козацька чайка»).
У групі «Віндсерферів» змагалось
десять спортсменів під керівництвом капітана Сергія Зайцева. Серед чоловіків 1
місце виборов Василь Бондарчук, друге
— Іван Ковбаненко, трійку замкнув Віктор Соболєв. Серед жінок перемогла
Лада Зубкова, на другому місці — Леся
Касьян.
Переможці та призери регати відзначені медалями, дипломами та сувенірами.
Наступний фестиваль-регата буде
присвячений літописній мореплавці княгині Ользі.

лення) — негативного впливу не має, підвищується
комфортність проживання та служби військовослужбовців;
— навколишнє техногенне середовище — не
впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторного
використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — будівельні відходи, утилізація,
побутові відходи, вивезення у спеціально відведені
місця, утилізація.
Обсяг виконання ОВНС відповідно до ДБН А2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд».
Участь громадськості — з матеріалами проекту і
розділу ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська,
40-а, тел: (044) 566-41-55.
Замовник: База виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, 02093, м. Київ,
вул. Бориспільська, 40-а, тел: (044) 566-40-57.
Проектувальник: ПАТ «Укрводпроект», 03035, м.
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, тел:
(044) 248-70-16.

Вишгород
Робота

Людина

Бажаєте отримати нову професію?

За сприяння Київської обласної служби зайнятості
професійне навчання пройшли понад 2,5 тисячі громадян
Вишгородський районний
центр зайнятості
З метою укомплектування вакансій під
замовлення роботодавців та з метою самозайнятості безробітних Київська обласна
служба зайнятості здійснює професійне
навчання. Зокрема, з початку 2018 р. його

пройшли 2,5 тис. мешканців Київщини.
Бажаючі опанували такі професії як: перукар-модельєр, кравець, адміністратор, секретар керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, тракторист-машиніст та
інші. Також безробітні змогли підвищити свою
кваліфікацію.
«З кожним роком кількість професій та на-

Палац ветеранів — рідний дім
Петро ЖУЛАНОВ,
ветеран праці та військової служби
21 червня на запрошення адміністрації
Київського міського Палацу ветеранів ветерани Вишгорода взяли участь у заходах, присвячених Дню скорботи і пам’яті жертв ВВВ.
Голова районної ради ветеранів Таміла
Орел разом із представниками міської ветеранської організації вручила від ветеранів
Вишгорода і району пам’ятний подарунок адміністрації Палацу.
Заступник директора закладу Володимир
Іонкін коротко зупинився на події, якій було
присвячено захід. Зі спогадами про Велику
Вітчизняну війну виступили учасники бойових
дій, учасники та діти війни. Виступили також
художні колективи Палацу ветеранів: хор,
танцювальна група, солісти.
Київський міський Палац ветеранів – це
чотириповерхова будівля загальною площею
2800 кв. м. з двома ліфтами, актовою залою

Соціальне страхування
Сергій ПІСКУН,
начальник Вишгородського відділення
Днями Україна перетворилася в
одну з найспекотніших країн Європи.
Температура повітря сягала 30 градусів, що набагато більше, ніж середні
показники в Алжирі, Тунісі, Іспанії та
Португалії. Так спекотно було аж 84
роки тому.
Медики попереджають: різке та
аномальне підвищення температури
повітря може негативно впливати на
здоров’я людей. Сказати, що це вкрай
смертельно небезпечно — ні. Але частина людей може відчути погіршення
стану здоров’я. Група ризику – ті, хто
весь день працює на відкритому просторі.
Порушення водно-сольового обміну
в працюючих на виробництві при високій температурі навколишнього середовища може обумовити захворювання
нирок, шлунково-кишкові розлади,
порушення діяльності вищої нервової
системи.
З метою недопущення нещасних випадків на виробництві Фонд соціального
страхування України рекомендує працівникам пити підсолену воду в достатній кількості, а роботодавцям – взяти на
контроль фактори впливу високих температур на працюючих. Зокрема, вжити
заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці:
— обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі, робіт на
висоті, експлуатацію баштових кранів та
інших будівельних машин, механізмів;
— відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалість робочої зміни та
обідньої перерви, збільшити кількість
технологічних перерв, а саме: запровадити ранній початок робочого дня і,
відповідно, його закінчення, зменшити
тривалість робочих змін, збільшити обідню перерву;
— забезпечити працівників питною
водою, не допускати їх перегріву;
— провести позапланові інструктажі
з працівниками щодо дотримання вимог

на 220 місць, конференц-залою, танцзалою,
перукарнею, приміщенням для репетицій
творчих колективів, роботи художників, кімнатою для виставок, бібліотекою. На першому поверсі — кімнати медичного відділення.
Найважливішим напрямком роботи Палацу ветеранів є проведення культурно-масових заходів, зустрічі однополчан, вшанування
пам’яті героїв, проведення зборів, конференцій та заходів, присвячених знаменним датам. Тут відбуваються виставки робіт ветеранів, творчі звіти художніх колективів.
Є чудово обладнана спортивна зала для
лікувальної фізкультури. У кабінеті психологічного розвантаження штатний психолог
проводить консультації із соціально-психологічної реабілітації ветеранів. Вони з вдячністю
відгукуються про роботу медиків.
Для вирішення питань правового забезпечення є штатний юрист.
Ветерани Вишгорода, які побували тут
уперше, були приємно вражені побаченим.
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прямів, за якими служба зайнятості пропонує
професійне навчання, збільшується, запроваджуються нові курси та навчальні програми.
Але найбільш затребуваними залишаються
робітничі професії», — зазначає директор Київського обласного ЦЗ Денис Дармостук.
На початку 2018 р. до служби зайнятості
Київщини надійшли замовлення від роботодавців на працевлаштування безробітних за
професією «Пожежний-рятувальник» (однією
з вимог є проходження професійного навчання). У квітні бажаючі розпочали навчання на
базі аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Київській області.
У серпні колишні безробітні, опанувавши про-
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фесію пожежника-рятувальника, будуть працевлаштовані.
Для вирішення проблем підготовки якісних
кадрів держслужбою зайнятості України створено власну навчальну базу. Центри професійно-технічної освіти держслужби, а їх на сьогодні 11, надають широкий діапазон освітніх
послуг, забезпечують професійний розвиток.
Отже, якщо бажаєте отримати цікаву роботу, актуальну на сучасному ринку праці, звертайтесь до найближчого центру зайнятості!
Детальніше за тел: (044) 296-78-06,
Київський обласний центр зайнятості;
(04596) 5-37-75, Вишгородський
районний центр зайнятості

Як живеш, ветеране?

Ми щиро дякуємо Вишгородському міському голові Олексію Момоту за можливість

відвідати Палац ветеранів — за наданий для
поїздки до Києва автобус.

Жити повноцінно гідний кожен
безпечного ведення робіт та надання
долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення,
втрати свідомості;
— доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;
— проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які
виконують роботи із підвищеною небезпекою або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки тощо.
15 червня на базі спортивного комплексу «Енергетик» у м. Українка відбулися регіональні спортивні змагання
для інвалідів внаслідок трудового каліцтва. Це перший етап VI Всеукраїнської
спартакіади «Сила духу» — відкритого
спортивного заходу, що проводиться
щорічно з метою підтримки потерпілих
внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Понад 130 спортсменів із чотирнадцяти команд-учасниць, сформованих
з представників районів Київської області, змагалися в шести видах спорту:
армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт,
дартс, настільний теніс, шахи.
Спортсмени, які вибороли перші місця, візьмуть участь у фінальних змаганнях VI Всеукраїнської спартакіади, які
пройдуть з 11 по 15 вересня в Ужгороді.
Чемпіоном VI обласної спартакіади
у загальнокомандному заліку стала команда Ірпінського району.
«Проведення спартакіади серед інвалідів праці — яскравий приклад того,
що жити повноцінно, так, аби кожен
день був сповнений подіями, новими
звершеннями і перемогами, гідний кожен громадянин, — підсумував Петро
Рева. — Незалежно від того, хто посів
призові місця, всі учасники — переможці, адже вони не опустили руки і, незважаючи ні на що, продовжують рухатися
далі! Участь в спартакіаді — це вже перемога. Своїми успіхами і досягненнями
вони переконливо довели, що сила духу
перемагає будь-які негаразди».
З 01 січня 2018 року Порядком №
39 запроваджено новий механізм забезпечення застрахованих осіб со-

ціальними послугами з лікування в
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. А саме:
застрахована особа направляється до
реабілітаційного відділення санаторнокурортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації
за рекомендацією лікуючого лікаря та
за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) закладу охорони здоров’я, де перебуває
зазначена особа на лікуванні.
Після надання висновку ЛКК заклад
охорони здоров’я інформує орган Фонду про потребу застрахованої особи
(з урахуванням медичних показань та
протипоказань) у подальшому лікуванні
в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням
профілю.
Представник Фонду прибуває в заклад охорони здоров’я та разом із хворим заповнює заяву про забезпечення
реабілітаційним лікуванням. Під час
оформлення документів застрахована
особа пред’являє оригінали паспорта,
свідоцтва про народження дитини (у
разі необхідності отримання послуг із
реабілітаційного лікування дитини), довідку про безпосередню участь особи в
АТО (у разі отримання послуг із медико-психологічної реабілітації учасників
АТО). Застрахованій особі надається
перелік санаторно-курортних закладів
у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають кваліфікаційним
вимогам для надання послуг із реабілітаційного лікування за профілем
його хвороби, та пропонується вибрати
відповідний санаторій. Далі Фонд узгоджує із санаторієм, вибраним застрахованою особою, можливість прийому на
реабілітаційне лікування та дату заїзду
хворого. Після цього укладається тристоронній Договір — між застрахованою
особою, органом Фонду та санаторнокурортним закладом.
Направлення застрахованої особи
з порушенням перебігу вагітності до

спеціалізованого реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу
за рахунок коштів Фонду здійснюється
безпосередньо із жіночої консультації
(амбулаторно-поліклінічного закладу).
Щодо профільних медичних напрямів, за якими Фонд фінансує реабілітацію, то це: нейрореабілітація,
м’язово-скелетна реабілітація, кардіопульмонарна реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО,
реабілітація після оперативних втручань
на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація (після оперативних
втручань).
Нагадаю також, що право на лікування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів після
перенесених захворювань і травм має
кожна застрахована особа за наявності медичних показань. Вартість відновлювального лікування 100-відсотково
покривається за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України.
Адресне забезпечення санаторною
медичною реабілітацією передбачає
підвищення якості надання санаторнокурортними закладами послуг із реабілітаційного лікування та збільшення
кількості застрахованих осіб, які зможуть відновити здоров’я в реабілітаційних відділеннях санаторіїв за рахунок
коштів Фонду.
Із січня по червень 2018 року на
відновне лікування у реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних закладів було направлено 15 застрахованих осіб, більшість за профілем кардіо-пульмонарна реабілітація, а саме:
підгострий період інфаркту міокарда,
стан після пролікованої нестабільної
стенокардії, підгострий період захворювань легень.
За консультаціями та роз’ясненнями
з питань соціального страхування просимо звертатися до Вишгородського
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області за тел.:
(04596) 22-595.

4

14 липня

2018 року

Суспільство

Вишгород

Справи депутатські

Упорядковуємо прибудинкову територію
Ганна БУЛГАКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
Черговим здобутком на шляху до оновлення нашого міста стало завершення на
початку цього місяця капітального ремонту
більшої частини прибудинкової території
біля гуртожитку по проспекту Шевченка,
6 у м. Вишгороді. Зауважу, що підготовку
до цього ремонту було розпочато ще рік
тому: фінансові розрахунки, експертизи,
включення до планів розвитку міста та інші
необхідні для його реалізації етапи були
пройдені, проте забрали значну кількість
часу. Відтак не все задумане реалізовано.
Сьогодні територія навколо гуртожитку
виглядає сучасною та суттєво оновленою:
замінено асфальтне покриття двору, встановлено нові бордюри, оновлено тротуари та
вхід до будинку, зроблено відмостки, розширено в цілому весь двір та заїзд до нього, що
забезпечує додаткові місця для паркування
автомобілів. Крім того, зроблено ямковий ремонт тієї частини дороги біля гуртожитку, на
Сергій ТКАЧУК

яку поки що не вистачило фінансування.
Зазвичай лише там, де влада знаходиться обличчям до людей, відбуваються такі позитивні зміни. Тож, від мешканців гуртожитку
та від себе особисто дякую насамперед Вишгородському міському голові Олексію Момоту
за повне сприяння та підтримку у вирішенні
цього вкрай важливого для мешканців питання благоустрою, заступнику Вишгородського
міського голови Ігорю Свистуну — за безпосередню організацію проведення ремонту,
постійне інформування про його підготовку
та хід, а також керівництву ТОВ «ЖИТЛОШЛЯХБУД» та бригаді його працівників, які безпосередньо здійснювали роботи — за сумлінну працю, навіть у вихідні дні.
Сподіваємось на подальшу, таку ж ефективну, підтримку влади у питаннях мешканців
гуртожитку по проспекту Шевченка, 6, оскільки ремонт дороги навколо будівлі повністю
ще не завершено, а зазвичай після подібного
ремонту територія потребує також певного
озеленення та впорядкування.
Я щиро вдячна представникам ініціатив-

ної групи гуртожитку — Оксані Новіковій,
Ганні Базюк, Нелі Рудич та іншим за активну
участь у вирішенні спільних проблем будинку,
а також за допомогу мені як депутату.
На сьогодні у гуртожитку залишаються
відкритими ще ціла низка питань, які потре-

буватимуть розгляду та вирішення з боку
влади, мабуть як і в будь-якому іншому куточку нашого міста. Але впевнена, що спільними
зусиллями ми все вирішимо, зробимо місто
справді європейським та залишимо після
себе нащадкам гарну згадку.

В Україні буде створено Єдину Помісну Православну Церкву

Історчна заява

Вселенський
православний
патріарх Варфоломій зробив історичну заяву.
Об’єднання українських православних в
єдину церкву практично вирішене!
1 липня, виступаючи у Тронному залі
своєї резиденції після богослужіння, Вселенський Патріарх Варфоломій значну
частину промови присвятив українському
питанню.
Константинопольська Церква-Мати не
дозволяла «передавати території України
будь-кому, крім права хіротонії Київського митрополита в Москві на умовах його обрання
соборно в Києві на місцевому Соборі та при
безумовній згадці Вселенського Патріарха».
До цих слів Патріарх додатково уточнив:
«Наш Престол не визнав відділення Київської

Митрополії та залежних від неї православних
Церков Литви та Польщі і їх приєднання до
Московської Церкви, що було здійснено проти
канонів і не були дотримані права Київського
митрополита, який носив титул Екзарха Вселенського Престолу».
Президент України Петро Порошенко з
перших днів після обрання, розуміючи небезпеку церковного розколу для подальшого існування нашої держави, докладав чимало
зусиль, щоб рух до об’єднання православних
церков в Україні почався і отримав благословення Вселенського патріархату.
До активної фази вирішення цього питання дійшло після звернень Президента України
та Верховної Ради як світської влади, а також

ієрархів українських православних церков до
патріарха Варфоломія з проханням надати
Томос (указ) про заснування єдиної помісної
української автокефальної церкви.
«Для мене справа утвердження незалежної помісної Церкви – такої ж ваги, як вже здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як боротьба за членство в Євросоюзі та
членство в НАТО, які ще попереду. Це – питання національної безпеки і нашої оборони у
гібридній війні», – наголосив Глава держави.
Отже, на наших очах завершується несправедливість, у результаті якої 332 роки
тому Київська митрополія Православної церкви була незаконно підпорядкована Москві, у
результаті чого віруючі християни в Україні

були духовно розділені. Наразі в Україні існують три православних церкви: Українська
Православна Церква Київського Патріархату
(УПЦ КП), Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) і Українська Православна Церква Московського Патріархату
(УПЦ МП). І тепер є логічним, що Мати-Церква
бажає відновити єдність розділеного церковного тіла в Україні.
Його Всесвятість нагадав про те, що
Константинопольська Церква завжди дбала
і вирішувала багато складних церковних питань на користь народу Божого і збереження
Всеправославної єдності та сьогодні бореться для остаточного врегулювання церковних
справ в Україні.

Сергій Тарута: «Ми створимо 2 мільйони нових робочих місць»
ПОЛІТбюро

Р

Лідер партії «Основа» про те, як
Україна перетворилася на найбіднішу
країну Європи, і як його команда планує виводити країну з кризи.
У політичному житті країни з’явилася
нова сила з серйозними амбіціями —
партія «Основа». У своїй діяльності партія керується розробленою економічною
програмою, яка після приходу «Основи»
до влади дозволить країні стрімко розвиватися.
Публікуємо першу частину інтерв’ю
з лідером цієї партії Сергієм Тарутою,
відомим промисловцем і підприємцем.
Кілька ключових положень Програми
стрімкого розвитку Сергій Тарута виклав
коротко, докладніше про програмні положення партії — у другій частині інтерв›ю.
— Сергію Олексійовичу, який, за
вашими оцінками, нинішній стан української економіки? Куди країна котиться?
— Україна перетворилася на найбіднішу країну Європи. За підсумками минулого року наша економіка виявилася
вдвічі менше, ніж у 2013 році. Сьогодні
ми виробляємо менше всіх ВВП на душу
населення. Темпи зростання української
економіки залишаються нижче світового
показника. ООН рекомендує країнам, що
розвиваються, щорічно збільшувати ВВП
не менше ніж на 7 %. А в Україні приріст
ВВП протягом 2016-2017 років не перевищував 2,5 %. Та й цей показник, на
мою думку, теж був завищений владою.
— Чи може розраховувати держава в цій ситуації на фінансову допомогу населення, на особисті заощадження громадян?
— Цій владі народ уже не буде довіряти. Тому що на рахунках банків, які
ця влада закрила в 2014-2016 роках, зависли мінімум 134 млрд гривень коштів

населення і 78 млрд гривень, що належали юридичним особам. Приблизно 2/3
коштів було повернено фізичним особам
тільки до весни 2018 року. А юрособи
втратили практично всі свої кошти. Ви
думаєте, що люди знову довірять свої
гроші нинішній владі, яка одного разу
вже вкрала у них заощадження?
Для банківської системи дуже важлива довіра — як з боку населення, так і з
боку зарубіжних фінансових інституцій.
А про яку довіру до НБУ можна говорити, якщо Катерину Рожкову, яка була в

Тільки за 2017 рік з нашої країни виїхали 1 мільйон людей. Країні це загрожує
втратою не тільки «робочих рук», а й
«вимиванням мізків», втратою середнього класу.
— Чому країна з величезними можливостями звалилася в таку прірву?
— Тому що за всі 27 років незалежності при владі не було нормальної стратегії розвитку економіки і демократичного антикризового менеджменту.
— Що ви пропонуєте робити в тій
ситуації, що склалася?

Тарута Сергій Олексійович — промисловець, підприємець, успішний антикризовий керівник, лідер партії «Основа». Пройшов трудовий шлях від майстра мартенівського цеху до голови промислової корпорації ІСД.
Модернізував Алчевський, Дніпровський і інші металургійні комбінати, впровадив на підприємствах передові виробничі та екологічні технології.
Сергій Тарута — перший з українських промисловців, хто здійснив європейську
інтеграцію через придбання виробничих активів в Угорщині, Польщі, Данії, Македонії, Швейцарії та інших країнах.
Сергій Тарута — ідеолог створення Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», в якій детально описана стратегія виходу України з кризи і сформовані
шляхи підвищення добробуту народу до європейського рівня.
Тарута розробив і запропонував план мирного врегулювання на Донбасі «Три
Основи», який вже сьогодні стає предметом переговорів на вищому міжнародному
рівні.
На посаді голови Донецької ОДА зупинив наступ військ терористів на Маріуполь. З жовтня 2014 року — депутат Верховної Ради України.
Одружений, виховує двох дочок. Веде спортивний спосіб життя, підтримує
український велоспорт.
центрі корупційних скандалів і якій треба
пред’являти звинувачення, призначають
першим заступником голови Нацбанку?
— Як позначаються події на Донбасі і в Криму на стані економіки
України?
— Блокада Донбасу вже призвела до
щорічних прямих збитків держбюджету
в 50 млрд гривень, позбавила країну не
менше 100 тисяч робочих місць. У результаті агресії в України були вкрадені
або зруйновані промислові та державні
активи на суму близько 25 млрд доларів.

— Ми, партія «Основа», будемо змінювати модель економічного зростання. Від кредитів МВФ ми перейдемо до
інвестицій. У нас є нова економічна програма, яка дозволить країні стрімко розвиватися, а громадянам повернутися
додому, гідно заробляти і будувати майбутнє у власній країні.
— Що це за Програма, що вона передбачає?
— Вона називається Програма стрімкого розвитку. Це план дій партії «Основа» на найближчий період, план наших

першочергових кроків після приходу до
влади в країні. Це наші зобов’язання перед людьми.
— Які саме ці кроки, що вони можуть дати звичайним людям?
— У Програмі сформульовано 10
основних пунктів, які ми обіцяємо реалізувати. Найбільш значимі з них наступні.
Ми створимо 2 мільйони робочих місць з
гідною зарплатою. Ми знизимо податок
на прибуток і єдиний соціальний внесок
— і у людей підвищиться зарплата на
кілька тисяч гривень. Ми знизимо ціну на
газ і електроенергію. Ми надамо доступні кредити для бізнесу і молодих сімей.
Ми знімемо блокаду Донбасу, повернемо роботу, зарплату, відновимо виробництво.
(Продовження інтерв’ю
читайте в наступному номері)

Вишгород

Живемо ЗДОРОВО

SMARAGD FEST

День родини

14 липня

2018 року
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Роман БУКОВСЬКИЙ,
депутат Київської обласної ради,
голова БО «Благодійний фонд
Романа Буковського»
ФОТО – архів фонду

Для кожної людини родинні цінності — найголовніші — це наша сила, за-

хист і надія. Адже ми по-справжньому
щасливі лише в сім’ї, серед рідних і
друзів, коли всі здорові й веселі, коли
в оселі панує мир і злагода.
Команда фонду охоче долучилася до
ярмарку-фестивалю «Smaragd Fest» з нагоди Дня родини в Україні. Це надзвичайно світле свято для кожного з нас. Адже
чудово мати свій надійний тил, де тебе
завжди зрозуміють і підтримають.
Ми з радістю відгукнулись і долучились до ініціативи молодої родини Катерини Гетьман, яка згуртувала учасників,
спонсорів, організаторів. Я приємно вражений рівнем підготовки наших чарівних
майстринь, які здивували яскравими
творчими доробками, різноплановими
майстер-класами. А під час проведення фестивалю окрім сімейних розваг,
квестів для малечі, різноманітних май-

стер-класів, яскравого шоу аніматорів
головною метою спільно з Благодійним
фондом «Таблеточки» став збір коштів
для онкохворих діточок.
Окремі слова вдячності мега-профі
лекторам, зокрема лікарям Центру сімейної стоматології Максима Макаренка «іStomatolog».

Мої враження від фестивалю перевершили сподівання. Разом ми провели незабутній час і змогли подарувати
діткам шанс на життя. Люди отримали
позитивні емоції й понесли їх у свої родини. Впевнений, це лише початок. Команда фонду і надалі братиме активну
участь у подібних заходах.

Наші в Болгарії:
чотири перемоги і гран-прі

Міжнародний фестиваль
Софія МЕЛЬНИК
ФОТО — архів «Клерико»

Літо, сонце, море, танці! Вишгородський танцювальний колектив «Клерико»
вдало поєднав літній відпочинок із змаганнями. На березі Чорного моря у місті

Албена (Болгарія), де відбувся 4-ий Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки Албени», юні таланти демонстрували
креативну творчість, заполонивши серця
організаторів та журі артистичністю та неординарністю танцювальних композицій. І
це не дивно, адже учасники колективу на-

полегливо тренувались щодня, відпрацьовували кожний хореографічний елемент,
щоб не залишити конкурентам жодного
шансу на перемогу.
За звання кращих на фестивалі боролось
понад 30 колективів, серед яких дві групи колективу «Клерико» загальною кількістю 65
дітей віком від 9 до 14 років. На чолі зі своїми
керівниками Ольгою Пінчук та Аліною Кульбабою вишгородські таланти феєрично показали себе на змаганнях у Болгарії і вибороли
перші місця у номінаціях «естрадний танець»
та «естрадно-спортивний танець» (категорії
8-10 років), номінаціях «естрадний танець» і
«танцювальне шоу» (вікової категорії 11-13
років). Та на цьому нагороди не закінчились!
Вишгородський
танцювальний
колектив
отримав найвищу народу фестивалю-конкурсу «Зірки Албени» — гран-прі! Організатори
зізнались, що рішення прийняли одноголосно

і чекатимуть «Клерико» на інших міжнародних фестивалях за кордоном, «… щоб показати за межами України такий талановитий
скарб!».
Діти та їх хореографи ледь стримували
сльози радості за свою перемогу. А приємною нагородою за нелегку працю стали відпочинок на морі, відвідування аква-парку,
дискотеки, цікаві ігри з аніматорами у веселій компанії, що залишаться у пам’яті дітвори
надовго. За цю чудову можливість показати
свій талант і відпочити на берегах Чорного
моря та постійну фінансову підтримку колектив «Клерико» дякує Вишгородській міській
раді, ТОВ «КЕН-ПАК» (Україна) та батькам
учасників колективу.
Після вдалого виступу вихованці «Клерико» повні сил та натхнення для подальшої
роботи над новими проектами. Ми танцюємо
для вас!

І-й тур на «КУБОК
ВИШГОРОДА»
серед жінок
Олександр ТЕРНОВИЙ
ФОТО – автор

28.06.2018 р. волейболісток-дівчат
вранці поливав дощ, а протягом усього
дня вітер збивав з ніг. Але це тільки додало видовищності змаганням.
Представництво турніру досить солідне:
учасники чемпіонату України, чемпіонка з
волейболу на снігу 2018, представниця Європейських чемпіонатів. Тому представники
Вишгорода трохи знітились і їм не вистачило
впевненості.
Наталія Пендюренко/Тетяна Коробченко
(м. Вишгород/м. Київ) спочатку на рівних грали з Борисенко/Пересада (м. Київ), а потім з
Братчик/Лисенко (м. Київ). На жаль, обидві
гри програли з рахунком 2:0.
Ірині Пановій/Марії Рубець (м. Вишгород)
пощастило трохи більше. Вони перемогли у
першій грі, а наступні дві програли.
Особисто я симпатизував двом київським
парам — Ані Братчик/Насті Лисенко та Вікторії Щекоті/Жені Щемельовій. В обох більш
досвідчена волейболістка була в парі з молодою. Кілька кроків не вистачило їм, щоб вийти до півфіналу.
І нарешті фінальна гра… Я назвав її:
«блондинки проти брюнеток». В іграх попереднього раунду Мазур/Ващенко (блондинки)
обіграли Безпалько/Коваленко (брюнеток) з

Волейбол
рахунком 2:1. У фіналі першу партію вони взяли з рахунком 21:19.
У другій — повели з рахунком 20:15. До перемоги залишався один
заліковий пункт, і розгубити таку перевагу було практично неможливо. Але, мабуть, зорі стали в рядочок або мегавибух на Сонці…
Стався нереальний камбек до рахунку 21:23.
Третя вирішальна партія зібрала максимальну кількість уболівальників. Мазур/Ващенко вели 11:9, але знову програли кінцівку
партії — 13:15. Золото — за брюнетками.
Подяка Олександру Кащуку в організації змагань та меру м.
Вишгорода Олексію Момоту в організації трансферу спортсменів
до ігрових майданчиків.

Всі результати змагань:
1. Безпалько Міла/Коваленко Катя (м. Київ).
2. Мазур Ксенія/Ващенко Ірина (м. Київ).
3. Борисенко Олена/Пересада Вероніка (м. Київ).
4. Аня Кальченко/Ніна Котелянець (м. Київ).
5-6. Віка Щекота/Євгенія Щемельова (м. Київ).
5-6. Олена Якимчук/Таня Гращенко (м. Київ).
7-8. Аня Братчик/Настя Лисенко (м. Київ).
7-8. Свєта Коровіна/Ксенія Єфремова (м. Київ).
9-12. Ірина Панова /Маша Рубець (м. Вишгород/м. Київ).
9-12. Таня Коробченко/Наталія Пендюренко (м. Київ/м. Вишгород).
9-12. Яся Кеба/Євгенія Федіна (м. Київ).
9-12. Катя Лисенко/Даша Лащенко (м. Київ).
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П О Н Е ДІ ЛО К , 1 6 Л ИПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30, 10:55 «Одруження
наослiп»
12:15, 14:00, 15:25
«Мiняю жiнку»
16:50 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 21:20 Т/с
«Хазяйка»
22:20, 23:00 Т/с
«Недотурканi»
23:25, 00:00 Т/с «Байки
Мiтяя»
00:15 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:35 Х/ф «Полiт Фенiкса»
16:45 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35 Т/с «Касл-4»

23:10 Х/ф «Придорожнiй
заклад 2: Останнiй
виклик»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:15 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10 :РадiоДень
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:20 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Честь професiї
19:55 Д/ц «Неповторна
природа»
20:25 Посттравматичний
синдром
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #МузLove з Любою
Морозовою

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:25 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв
3: Книга мертвих»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Енчантiмалс:
Рiдний дiм»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Битва салонiв
13:00, 17:00 Чотири
весiлля
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 Вечiрка
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
7:05 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
09:20 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Хата на тата
22:45 Х/ф «Я тебе кохаю»
НТН
6:50 Х/ф «Сiмнадцятий
трансатлантичний»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Двiйник»
10:35 «Судiть самi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:20 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 19:30
«Легенди карного
розшуку»
20:45 Т/с «Елементарно
- 4»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:14, 08:59 Kids Time
06:15 М/с «Хай живе
король Джулiан»
09:00 Х/ф «Чоловiки за
роботою»
11:00 Х/ф «Тупий i ще
тупiше»
13:10 Х/ф «Тупий i ще

тупiше 2»
15:20 Х/ф «Нiккi, дияволмолодший»
17:10 Х/ф «Пустун»
19:00 Ревiзор
21:20 Страстi за
ревiзором
23:30 Т/с «Клiнiка»
МЕГА
08:20 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
09:20 Дивовижна Iндiя
10:20 Мiсця сили
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00 Полювання на
рибу-монстра
16:50 Сироти дикої
природи
17:50, 22:40 Погляд
зсередини
18:40 Їжа богiв
20:40 Речовий доказ
21:40 Рiчковi монстри
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»

08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.

Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «ТайМЕР»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
11:50, 12:25 Х/ф «Весiлля
в Малинiвцi»
14:15 Х/ф «Якщо йдеш,
то йди»
16:00 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Ганна Герман»
00:40 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:25 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:15, 13:20 Секретний
фронт

12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:20 Х/ф
«Зелений шершень»
16:30 Х/ф «Еквiлiбрiум»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
21:35 Т/с «Менталiст»
22:45 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Час. Пiдсумки
тижня
14:10 КЕНДЗЬОР
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

В IВ Т О Р О К , 1 7 Л ИПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30, 11:00 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:55, 15:30
«Мiняю жiнку»
17:00 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 21:20 Т/с
«Хазяйка»
22:20, 23:00 Т/с
«Недотурканi»
23:25, 00:00 Т/с «Байки
Мiтяя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-4»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:15 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Нашi грошi
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #KiноWALL з С.
Тримбачем
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00, 23:00

Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:25 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спляча
красуня»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Битва салонiв
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00
Танька i Володька
18:30 Країна У
22:00 Вечiрка
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
7:05 За живе!
08:31 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
13:10 Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Мама
напрокат»
НТН
6:20 Х/ф «Провiнцiйний
анекдот»
07:10 Х/ф «У пошуках
мiльйонерки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Ключ без
права передачi»
10:30 «Судiть самi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
14:45, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:45 Т/с «Елементарно
- 4»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:50 Європа за копiйки
19:00 Хто зверху?
21:00 Зорянi яйця
22:50 Т/с «Клiнiка»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Жирафи: вартовi
савани
09:20 Дивовижна Iндiя
10:20 Мiсця сили
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
13:00 Код доступу
15:00, 23:40
Смертельний двобiй
16:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:50 Сироти дикої
природи
17:50, 22:40 Погляд
зсередини
18:40 Їжа богiв
20:40 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20

«Телемаркет»
13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
6:10 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15 Т/с «Спокуса»
12:25, 20:40 Т/с «Ганна
Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вiтебську»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
11:00 Стоп-5
12:00, 13:20 Х/ф «З життя
таємних агентiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Троє
амiгос»
17:20 «На трьох»

17:35, 21:30 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:35 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час
громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 Полiграф

СЕ РЕДА , 1 8 ЛИ П НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30, 10:55 «Одруження
наослiп»
12:20, 14:00, 15:20
«Мiняю жiнку»
16:50 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 21:20 Т/с
«Хазяйка»
22:20, 23:00 Т/с
«Недотурканi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
15:25 Х/ф «Крадiжка в
музеї»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-4»

UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
15:20 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Складна розмова
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
23:50 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
15:25 Т/с «Жiночий лiкар
-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Битва салонiв
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
22:00 Вечiрка
23:00 ЛавЛавСar
00:00 Т/с «Помста»
СТБ
6:50 За живе!
09:25 «Танцюють всi!»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф
«Доглядальниця»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Вантаж без
маркування»
10:40 «Судiть самi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
14:40, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:45 Т/с «Елементарно
- 4»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 08:59 Kids Time
06:10 М/с «Хай живе
король Джулiан»
09:00 Ревiзор. Крамницi
13:00 Зiрки пiд гiпнозом
19:00 Хто зверху?

21:00 Зорянi яйця
22:50 Т/с «Клiнiка»
МЕГА
08:20, 16:50 Сироти дикої
природи
09:20 Дивовижна Iндiя
10:20 Мiсця сили
11:10 Пiдроблена iсторiя
12:00 Брама часу
13:00 Код доступу
16:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
17:50, 22:40 Погляд
зсередини
18:40 Їжа богiв
20:40, 00:40 Речовий
доказ
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Тварини:
особова справа»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»

13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:00, 01:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
01:50 «Нiчне життя»

ІНТЕР
6:10 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Т/с «Спокуса»
12:25, 20:40 Т/с «Ганна
Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вiтебську»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Х/ф «Троє
амiгос»
12:45, 15:45 Факти. День

14:50, 16:20 Х/ф
«Iграшковi солдатики»
17:20 «На трьох»
17:35, 21:35 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Медекспертиза
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост

Ч Е ТВЕ Р , 1 9 ЛИ П НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30, 11:15 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:15, 15:35
«Мiняю жiнку»
17:00 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 21:20 Т/с
«Хазяйка»
22:20, 23:00 Т/с
«Недотурканi»
23:25, 00:00 Т/с «Байки
Мiтяя»
2+2
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:10 Х/ф «Кiлер
мимоволi»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-4»
00:05 «Нове Шалене

вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
11:30 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
15:25 Т/с «Гранд готель»
16:50, 22:45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
22:15 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
23:50 #NeoСцена з О.
Вергелiсом

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:25 Т/с «Жiночий
лiкар -2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня

21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Принцеса
Мален»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Битва салонiв
13:00, 21:00 Т/с
«Кандидат»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
22:00 Вечiрка
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
7:00 За живе!
09:35 «Танцюють всi!»
13:15 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Я соромлюсь свого
тiла
22:45 Х/ф «Дружина за
контрактом»

22:20 Т/с «Клiнiка»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Зниклi серед
живих»
10:40 «Судiть самi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
14:45, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:50, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:45 Т/с «Елементарно
- 4»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20 Сироти дикої
природи
09:20 Дивовижна Iндiя
11:10 Пiдроблена iсторiя
13:00 Код доступу
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00 Рiчковi монстри
16:50 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
17:50, 22:40 Погляд
зсередини
18:40 Їжа богiв
20:40, 00:40 Речовий
доказ
21:40 Полювання на
рибу-монстра

НОВИЙ КАНАЛ
06:20 М/с «Хай живе
король Джулiан»
09:10 Ревiзор. Крамницi
13:10 Зiрки пiд гiпнозом
19:00 Хто зверху?
21:00 Зорянi яйця

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»

13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ
столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Заклинач
ведмедiв»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Т/с «Спокуса»
12:25, 20:40 Т/с «Ганна
Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вiтебську»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
11:00 Стоп-5
12:20, 13:20 Х/ф
«Iграшковi солдатики»
12:45, 15:45 Факти. День

14:55, 16:20 Х/ф «Одного
разу порушивши закон»
17:25 «На трьох»
17:35, 21:30 Т/с
«Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:40 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:15 Топ дня
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10 КЕНДЗЬОР
18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
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П ’ Я ТН ИЦ Я, 20 ЧЕ Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30, 11:20 «Одруження
наослiп»
13:10, 14:25, 15:45
«Мiняю жiнку»
17:00 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15, 22:20 «Лiга смiху»
00:20 «Iгри приколiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 2. Мережева
загроза»
19:25 Х/ф «Допит»
21:10 Х/ф «Спогад»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:50 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:15 Хто в домi хазяїн?
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:00 Енеїда
12:25, 15:25 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
16:50 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:30 Перша шпальта
21:40 Сильна доля
22:50 Х/ф «Параджанов»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
12:50 Х/ф «Кульбаба»
14:45, 15:25 Т/с «Даша»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Дорога
в порожнечу»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

09:15 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Битва салонiв
13:00 Т/с «Кандидат»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
21:00 М/ф «Пташиний
ульот»
22:30 Х/ф «Бабiй
одружується!»
СТБ
7:20 Х/ф «Право на
надiю»
09:30 Х/ф «Тато Ден»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
22:45 Х/ф «Наречена

мого друга»
МЕГА
7:20, 14:00 Правда життя
08:20 Сироти дикої
природи
09:20 Дивовижна Iндiя
10:20 Iлюзiї сучасностi
11:10 Пiдроблена iсторiя
15:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:50 Жирафи: вартовi
савани
17:50, 22:40 Погляд
зсередини
18:40 Їжа богiв
20:40, 00:40 Речовий
доказ

НТН
7:05 Х/ф «Все перемагає
любов»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Дурнi
помирають по п’ятницях»
10:50 «Судiть самi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
14:45, 16:50 «Страх у
твоєму домi»
17:45, 19:30 «Легенди
карного розшуку»
20:45 Т/с «Елементарно
- 4»
22:40, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Заклинач
ведмедiв»
08:00, 09:15, 20:20
«Ситуацiя»
08:15, 14:00
«Найромантичнiшi мiста
свiту»
09:25 «Київ музика»
13:00, 21:25 «Сенсацiї ХХ

НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 09:09 Kids Time
06:20 М/с «Хай живе
король Джулiан»
09:10 Ревiзор. Крамницi
13:10 Зiрки пiд гiпнозом
19:00 Хто зверху?
21:00 Зорянi яйця
22:40 Т/с «Клiнiка»

столiття»
15:00, 21:00, 23:00 «СТН»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 «Вiрю не Вiрю»

ІНТЕР
6:10 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15 Т/с «Спокуса»
12:25, 20:40 Т/с «Ганна
Герман»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вiтебську». Закриття
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10 Стоп-5
12:10, 13:25 Х/ф «Одного
разу порушивши закон»

12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Бадьорiсть духiв»
17:25, 21:35 «На трьох»
17:35 Т/с «Менталiст»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост

С У Б ОТ А , 21 Ч Е Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:05 «Життя без обману»
11:20, 23:20 «Свiтське
життя. Дайджест 2018»
12:20 «Мiс Україна 2017»
14:10 «Лiга смiху»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Зброя»
10:30 «Загублений свiт»
16:45 Х/ф «Спогад»
18:35 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
20:50 Х/ф «Медальйон»
22:45 Х/ф «Парниковий
експеримент»
00:35 «Нове Шалене

вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
11:00 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Незаймана
королева» 2 с.
14:20 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:20 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
16:55 Т/с «Гранд готель»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:10 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»
22:50 Д/ц «Спiльноти
тварин»
23:50 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
ТРК «УКРАїНА»

7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14:00, 15:20 Х/ф
«Посмiхнися, коли
плачуть зорi»
16:25, 19:40 Т/с «Я
чекатиму на тебе завжди»
20:50 Футбол.
Суперкубок України
«Шахтар» - «Динамо»
23:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00 Концерт
11:20, 19:00 «Вiн i Вона»
12:15 «Ехо України»
13:15 Прямий ефiр
14:15 «Споживач»
15:10, 16:10 Прямий ефiр
17:00, 20:00 «Полiтична

кухня»
18:15 «Культурна
дипломатiя»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12:15 Х/ф «Принцеса
Мален»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Кандидат»
16:30 Х/ф «Бабiй
одружується!»
18:30 Вечiрка
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:55 Караоке на Майданi
08:55 Все буде смачно!
09:55 Х/ф «Право на
надiю»

11:55 Х/ф «Провiдниця»
17:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:00 Х/ф «Любити й
вiрити»
23:05 Я соромлюсь свого
тiла

18:40 Х/ф «Король Артур»
21:00 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
00:00 Х/ф «Нiккi, дияволмолодший»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 18:20 Таємний код
зламаний
10:10 Смертельний
двобiй
11:50, 21:00 У пошуках
iнновацiй
14:20 Дивовижна Iндiя
16:20, 00:00 Фестивалi
планети

НТН
6:00 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
07:20 Х/ф «Тегеран-43»
10:15 Х/ф «Без строку
давнини»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:30 «Склад злочину»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Солодка
жiнка»
21:30 Х/ф «Повернення
високого блондина»
23:00 Х/ф «Експеримент»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «Няньки дикої
природи»
15:00, 18:05 «Ситуацiя»

НОВИЙ КАНАЛ
7:39 Kids Time
07:40 Хто зверху?

15:10 «Приречений на
любов»
16:50 «Паспортний стiл»
18:15 Х/ф «Голос
минулого»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Одержимiсть»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:10 «Ух ти show»
11:45 «Ух ти show 2»
12:15 М/ф «Бунт
пернатих»
14:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 Х/ф «Все можливо,
бебi!»
ІНТЕР
6:30 «Україна вражає»
07:25 «Чекай мене.

Україна»
09:00 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
10:40 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
12:40 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
14:20 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
16:10 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/п «Фаворит»
21:20 «Великий бокс.
Олександр Усик i Мурат
Гассiєв»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:50, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:55 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

20:05 Х/ф «Година пiк»
22:05 Х/ф «Година пiк-2»
23:55 Х/ф «Ганнiбал»
5 КАНАЛ
6:15 КЕНДЗЬОР
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
на курортах
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

Н ЕД IЛЯ, 22 ЛИ ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10, 19:30 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10, 11:15, 12:25 «Свiт
навиворiт - 8»
13:30 Х/ф «Танець
метелика»
17:25, 20:15 Х/ф
«Бiженка»
22:25 «Голос. Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
09:00 «ДжеДАI.
Дайджест»
11:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
15:00 Х/ф «Медальйон»
16:55 Х/ф «Полiт
Фенiкса»
19:05 Х/ф «Напролом»
21:00 Х/ф «Зворотнiй

вiдлiк»
22:45 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:30 Новини
09:40 Х/ф «Незаймана
королева» 2 с.
11:25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок» Вiдень
12:10 Перший на селi
13:35 Д/ц «Китайський
живопис»
14:20 Фольк-music
15:30, 21:25 Д/ц
«Неповторна природа»
16:55 Т/с «Гранд готель»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
22:45 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:55 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi

07:10 Зiрковий шлях
08:10 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14:00 Т/с «Я чекатиму на
тебе завжди»
17:40, 19:40 Т/с «Тест на
любов»
19:00 Подiї
22:00 Х/ф «Кульбаба»
23:50 Т/с «Пощастить у
коханнi»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:10, 19:15 «Вiч
на вiч»
10:00, 18:10, 21:00 THE
WEEK Мiжнародний
огляд тижня
11:00 «Вiн i Вона»
12:15 «Споживач»
13:15 Прямий ефiр
15:15 Прямий ефiр
16:00 Концерт
17:10, 22:00 «Полiтична
кухня»
20:00 «Кисельов.

Авторське»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя. Фестиваль
розваг»
11:45 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббi»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Кандидат»
16:30 М/ф «Пташиний
ульот»
18:00 Вечiрка
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:50 Полювання
08:55 Все буде смачно!
09:50 Караоке на
Майданi
10:50 Вагiтна у 16
11:55 Доньки-матерi
12:55 Хата на тата
14:50 Х/ф «Любити й

вiрити»
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:20 «Страх у твоєму
домi»
11:00 Х/ф «Кухарка»
12:15 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14:00 Х/ф «Сангам»
17:30 Х/ф «Повернення
високого блондина»
19:00 Х/ф «Фронт за
лiнiєю фронту»
22:15 Т/с «Я повернуся»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Х/ф «Царство мавп»
08:00 Х/ф «Король Артур»
10:30 Х/ф «Патрiот»
13:40 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
16:40 Х/ф «Брати Грiмм»
18:50 Х/ф «Три
мушкетери»
21:00 Х/ф «Робiн Гуд:

Вважати недійсними втрачений атестат про повну середню освіту, СЕ № 42485008, виданий у 2012
році Севастопольською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 43 з поглибленим вивченням англійської мови імені двічі Героя Радянського Союзу В. Д. Лавриненкова Севастопольської міської
ради та додаток до нього, 12 АС № 705340, видані на ім’я Дар’ї Олександрівни ЛОГВИНЕНКО

Терміново потрібен
консьєрж-охоронник
в м. Вишгород.
Вимоги — чоловік до 60 років,
без шкідливих звичок, графік
роботи – 1/2, з/п — 330 грн/доба.
Звертатись за тел: (066) 901 34 96,
(067) 824 56 32, Ігор Миколайович

Продам чи здам в оренду
земельну ділянку 25 соток.
На ділянці побудована времянка
(три кімнати), сарай, гараж.
с. Круги Вишгородського району.
Тел: (068) 097-63-43,
Микола Васильович

Мережа магазинів роздрібної торгівлі товарів для всієї сім’ї
запрошує на роботу ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА!
Якщо ти активний, комунікабельний, працюєш на результат
та бажаєш розвиватися, ми чекаємо саме на тебе.
Ми пропонуємо: гнучкий графік роботи; ставка +%; кар’єрний зріст;
роботу в дружній команді.
Телефонуйте: 067-907-64-40, Анатолій

Принц крадiїв»
23:50 Х/ф «Плоть + кров»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 18:20 Таємний код
зламаний
10:10 Смертельний
двобiй
11:50, 21:00 У пошуках
iнновацiй
14:20 Дивовижна Iндiя
15:30 Дикий Iндокитай
16:20, 00:00 Фестивалi
планети
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Африка:
небезпечна реальнiсть»
15:00, 15:35 «Ситуацiя»
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:45 «Концерт П.
Зiброва «В епiцентрi
кохання»

18:15 Х/ф «Професор
П’ярелал»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Сяюча
молодь»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 «Ух ти show 2»
10:50 М/ф «Бунт
пернатих»
12:25 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:25 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Пiдкидьок»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:10 Х/ф «Бум»
14:20 Х/ф «Бум 2»
16:30 Х/ф «Все можливо»
18:30, 20:30 Т/с
«Сiльський романс»
20:00 «Подробицi»
22:30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
ICTV
7:00 Т/с «Невиправнi»
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:50 «На трьох»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi»
14:55 Х/ф «Година пiк»
16:55 Х/ф «Година пiк-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Година пiк-3»
22:20 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
00:40 Х/ф «Ганнiбал»

5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я.
Соколовою
11:05 Кордон держави
11:20 Будемо жити
12:15, 23:15 Про вiйсько
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення
13:05 Медекспертиза
16:20 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив

ТОВ «МКМ СЕРВІС ЛТД» запрошує на роботу секретаря-референта для керівника
із хорошим знанням англійської мови. Зарплата — за домовленістю при співбесіді.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19. Тел: (044) 354-31-96, (050) 3539389

Вишгородське МКП
«Водоканал» запрошує
на роботу працівників
за спеціальністю:
— слюсар аварійновідновлювальних робіт.
Довідки за тел:
(04596) 23-354

P. S.
Літо таке коротке!
Встигни спіймати
кожну мить!

Вважати недійсним втрачений студентський
квиток, КВ № 11295846, виданий Київським
національним університетом ім. Т. Шевченка 1 вересня 2016 р. на ім’я Дениса Борисовича ВАСИЛЕНКА

20 липня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ від 1 500 до 55 000 грн/кг. Ордени, медалі, фотоапарати, годинники у
жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1,
«Перукарня», тел: (067) 622-01-61,
(095) 431-63-06

Інтернет-магазин LeBoutique
запрошує на роботу:
прибиральницю на склад.
З/П — 5 500 грн, графік: пн-пт, 9:00-18:00 год.
Адреса: вул. Дніпроводська, 1-а
(зуп. Затока). Тел: (097) 88 55 491
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14 липня

Щиро вітаємо з днем народження милу, красиву, мудру жінку, вірну
подругу, волонтера міської ради ветеранів
Катерину Володимирівну ЗАГОРУЙКО.
Життєрадісна, оптимістична, молода душею, вона
завжди підтримає ближнього, допоможе у скрутну
хвилину, підніме настрій.
Зичимо бути такою ще довгі роки!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Друзіі

ВІТАЄМО з 65-річним ЮВІЛЕЄМ любу дружину, маму, бабусю
Ганну Іванівну ДМИТРЕНКО!
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло,
То ми б для тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Тобі даруєм в цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей,
А ти, красива, горда і щаслива,
До сотні літ стрічала щоб гостей!
Чоловік, доньки, зяті, онуки

12 липня відзначив свій 45-річний день народження
Ігор Миколайович НЕВІДОМСЬКИЙ!
Ювілей у тебе щасливий нині,
Добрий, мудрий, щедрий ювілей!
В ньому все: робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих тобі людей!
Дай тобі Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, злагоди, утіхи,
Змоги дай життю радіти,
І ділитись словом щедрим,
Теплим, лагідним, щасливим!
А сьогодні на це свято
Щастя зичимо багато!
Хай Бог благословляє —
Многих літ тобі посилає!
Дружина Ольга, сини Вадим і Дмитро, тато, мама

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ
Марію Миколаївну КОХТЮК!
Посміхнись, сумувати не варто!
Ювілей — день святковий і світлий.
Це для тебе — і тости, і жарти,
І троянди найкращі розквітли.
Днів щасливих ще буде без ліку,
Тож сприймай усе просто і легко.
Ювілей — це лиш полудень віку,
А до вечора — так ще далеко!
Діти, онуки, правнук

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

Мозаїка

2018 року

В. о. директора КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Ірина Поліщук

Вишгород

Позашкілля
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, керівник гуртка

«Дивосвіт» звітує
(Початок на стор. 2)
Високий рівень майстерності на цих конкурсах показали вихованці творчого об’єднання «Різні Люди» (керівники Олена Титаренко та Павло Хімоніді), зразкової
вокальної студії «Візерунок» (керівники Тетяна Литвин
та Катерина Лютаєва), вокальної студії «Соло» (керівник Світлана Стрелкова), зразкової студії сучасної хореографії «Ліберті» (керівники Ірина Бабенко та Вікторія
Базалій), студії хореографічних мініатюр «Пролісок» (керівник Олександра Нетикша), вокального гуртка «Смайлик» (керівник Олена Ушакова). Загалом протягом навчального року здобутками мистецьких студій Центру
стали 5 гран-прі, 26 – І місць, 20 – ІІ місць, 14 – ІІІ місць.
Творчі досягнення вихованців Центру – це перш
за все наполеглива творча праця колективу закладу.
Диво-педагоги Центру довели це участю у науково-методичних заходах обласного та всеукраїнського рівнів:
обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних
закладів системи освіти, Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», всеукраїнський
тренінг з національно-патріотичного виховання дітей
та молоді «З Україною в серці». Так, Оксана Філенко,

методист Центру творчості, стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Методист художньо-естетичного
напрямку діяльності». Її робота «Методичний супровід
впровадження в практику роботи педагогів технології
«Створення ситуації успіху» в умовах позашкільного
навчального закладу», володіння методичними освітніми технологіями дуже зацікавили і журі, і досвідчених
учасників конкурсу. Інна Решетник, керівник гуртка
«М’яка іграшка», посіла ІІ місце в обласному конкурсі
на кращий навчально-методичний матеріал з науковотехнічної творчості. Людмила Осадча зайняла ІІ місце
у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції
учнівської молоді з активним способом пресування
«Мій рідний край».
Підводячи підсумки 2017–2018 навчального року,
можна з упевненістю сказати, що він став успішним
кроком в реалізації головного завдання діяльності
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» із створення
оптимальних умов для творчого, духовного розвитку
вихованців, формування в молодого покоління національної самосвідомості, виховання почуття патріотизму, активної громадянської позиції.

Собача тема

Чий песик — того й купка
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член спілки журналістів
Наше місто росте на очах. Воно вже нагадує мікрорайон столиці, до якої рукою подати, — вишгородські багатоповерхівки на Чайці видно з Оболоні.
Місто молодіє. Кажуть, що на Київщині воно серед
лідерів із народжуваності. І, мабуть, із кількості чотирилапих друзів воно теж не пасе задніх. Маленьких песиків водять на повідку, носять у пазусі, вони
сьогодні у великій моді —місця займають мало,
мало вживають їжі. Це вам не вівчарки чи доги. Але
у Вишгороді вистачає і тих, і інших.
І це свідчення того, що живуть тут добрі, чудові
люди, які люблять тварин, турбуються про них. Але пестити і годувати – це одне. А чи прибирають власники
песиків те, що тварини залишають на дитячих майданчиках, у скверах, просто на доріжках, якими ходимо ми
з вами? Адже собаці не скажеш, де їй це зробити конкретно. Тому виховані любителі собак, які поважають не
тільки себе, а й інших, виходять на прогулянку із своїми
друзями з поліетиленовими пакетами і совочками. У
Вишгороді, щоправда, таких поки що одиниці. А ось зовсім поруч, у Паризькому кварталі біля обласної дитячої
лікарні, повз яку ми їдемо до столиці, це давно стало
правилом. На зелених галявинах тут усюди таблички:
«Чий песик – того й купка». За цим пильно слідкують
чергові охоронці.
А що заважає виготовити подібні таблички у нас? Є
житлово-комунальне підприємство, до якого надходять
скарги від мешканців про незручності від утримання домашніх собак. Ось і нещодавно жителька з вулиці Симоненка мало не понесла до ЖЕКу заплямоване собачими

екскрементами простирадло, яке випадково злетіло з
третього поверху на газон.
А скільки «мін» приносимо на взутті додому, лаючи
ні в чому не винних собак, а не їхніх власників, яким
просто ліньки прибрати за своїми улюбленцям!
Як бачимо на прикладі інших, ця проблема може
бути вирішена загальними зусиллями – небайдужих
мешканців міста, комунальників, депутатів. Присіла собака зробити свою справу, не посоромтесь запитати у
її господаря, чому він не прибирає за нею. Невже не бачить він табличку «Чий песик – того й купка», встановлену на газоні? І таких застережень повинно бути багато. Не просто «Не смітіть», а «Прибирайте за своїми
собаками, любіть своє місто». Знайшлися ж ентузіасти,
які на звичайній сітці дитячого садочка «Золотий ключик» розвісили екологічні плакати з висловами відомих
людей. Між іншим, надруковані на комп’ютері і загорнуті
у пластик.
І ми читаємо і робимо висновки. І вчимося любити
землю, на якій живемо.

Запрошуємо на роботу у Вишгороді ВИХОВАТЕЛЯ.
Висока заробітна плата. Тел: 067-527-22-07
Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80
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