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Перспективи

Створено туристичний кластер Вишгорода
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

19 вересня у малій залі адмінбудівлі відбулося підписання Меморандуму про співпрацю, у межах проекту «Туристичний кластер 300+», між
міською радою та Всеукраїнським
об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська Федерація роботодавців України у сфері туризму».
Таким чином Вишгород став одним із

У міській раді

перших міст, який долучився до цього проекту.
Як зазначив міський голова Олексій
Момот, у Вишгорода є всі передумови
привабити і здивувати туристів. Передусім — своїми унікальними пам’ятками
археології, історії й архітектури, неповторними краєвидами тощо. Особливо
перспективним є фестивальний туризм,
проведення чемпіонатів України з тріатлону, рибальства.
Далі — на стор. 5

На черговому виконкомі

Влас. інф.
Минулого четверга відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради. Передусім, було розглянуто
блок квартирних питань та опікунства. Члени виконкому встановили режими роботи для
об’єктів торгівлі та сфери послуг, затвердили
заходи щодо організації та проведення обласного ярмарку з продажу сільгосппродукції, погодили коригування тарифів на послуги
з утримання будинків та прибудинкових те-

риторій, продовжили терміни дії дозволів на
рекламні засоби, а у іншому випадку — про
демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій, погодили зміни до технічних
умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення, розглянули проекти технічних умов на приєднання до систем дощової каналізації. Також були
затверджені додаткові умови до договорів
про пайову участь замовників у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної структури міста.

За підтримки райради
та райдержадміністрації

Вас вітає Італія
Шановні вишгородці!
23 вересня (неділя) до
Вишгородського РБК «Енергетик» вас запрошують відомі італійські музиканти.
Благодійний концерт «Basta
una canzone!» розпочнеться о
17:00.
Вхід вільний
>
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Увага!

Школа вихідного дня

«Народе мій, до
тебе я ще верну…»
Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови та українознавства
запрошує 22 вересня 2018 р. (субота) до читальної зали районної бібліотеки для дорослих (м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 8,
2-й поверх) — на зустріч з відомими українськими письменниками-дисидентами Маргаритою Довгань та Василем Овсієнком. Захід
«Народе мій, до тебе я ще верну...» присвячений українському поетові Василю Стусу.
Початок о 10:00. Докладніше – за тел:
067-45-93-156 (Степанія Сідляр)

Офіційно

Про скликання чергової
ХLV сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 125
від 14 вересня 2018 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати чергову ХLV сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
Призначити пленарне засідання 4 жовтня
2018 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з наступним порядком
денним:
Далі — на стор. 3

З ініціативи та за підтримки БО «Благодійний фонд Романа
Буковського» і мецената Максима Калінкіна, з метою профілактики та раннього виявлення захворювань зору,

29 вересня 2018 року з 9:00 до 13:00 у м. Вишгороді
відбудеться безкоштовна благодійна медична акція
(фойє РБК «Енергетик»).
У рамках заходу – консультативнодіагностичні медичні послуги лікарівофтальмологів; за їх призначенням –
безкоштовне отримання окулярів.
Додатково:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення вмісту цукру в крові.
Додаткова інф. за тел:
(093) 589-74-43,
(097) 934-97-64.

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

22 вересня

Григорій АЛЄКСЄЄНКО,
краєзнавець

Суспільство

2018 року
Пошук

ФОТО — надано автором, спеціально для «Вишгорода»

У ці дні виповнилося 77 років, як у
київському котлі загинув весь ПівденноЗахідний фронт. За
німецькими даними,
в оточення потрапило п’ять армій, 665
тисяч командирів і
бійців Червоної армії. Понурі колони
військовополонених
заганяли у табори, у
яких живі ще заздритимуть мертвим. Через один із них — Дарницький табір пройшло близько 300 тисяч
полонених (за німецькою статистикою). Із
них до 75 тисяч померли від голоду і хвороб, були виявлені і розстріляні комісари
і євреї.
…Борис Крупяков, 27-річний уродженець
м. Бровари, через чотири ряди триметрового
колючого дроту дивився на Схід у напрямку
рідного міста. Книжку червоноармійця, в якій
записано його національність — єврей, давно
знищено. Та й називається він тепер Борисом
Антоновичем Кругляком… Думка з легкістю линула до рідного дому поміж колючки і
вартові вежі з кулеметами. Охорону в’язнів
здійснювали спеціально відібрані та підготов-

Вишгород

Рідні Оксани з Димера, відгукніться!

лені вартові з собаками. Про втечу годі було
й думати.
У пошуках своїх чоловіків і рідних до табору приходило безліч жінок у надії витягнути
їх із неволі. Протягом кількох місяців німці поблажливо відпускали червоноармійців-українців додому з пропагандистською метою,
мовляв, он який гуманний рейх до переможених.
Дарницький табір відвідала і жіночка
Оксана з Димера. Чоловіка за дротом не
було. Можливо, бідолаха десь поневірявся по
інших таборах, а може, залишився навік у пирятинських болотах. Оксана вирішила врятувати когось із червоноармійців і, показавши
німцям паспорт з відміткою про одруження,
обрала Бориса — хоча і виснаженого, але
все ще привабливого і кремезного чоловіка.
У довоєнному житті і батько, і дід його були
знаними ковалями у Броварах, тож у кузні і
загартувався Борис.
На його плечі лягла вся господарська
робота на жіночому обійсті, але що робота,
головне – врятований і живий. Оксана, хоча
і була на 13 років старшою, але мала добру
вдачу, і лагодилося все у них.
Невдовзі його як єврея заарештували димерські поліцаї. Били довго і жорстоко. Якимось чином Оксана закривавленого і непритомного забрала Бориса з тюремної камери.

До армії — кроком руш!

Офіцерський призов
Вишгородський районний військовий комісаріат Київської
області проводить відбір на військову службу за призовом осіб
офіцерського складу строком до 18 місяців.
Приймаються громадяни України віком до 43 років, які пройшли
повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та відповідне первинне військове
звання офіцера запасу.
Служба у ЗСУ за призовом осіб офіцерського складу має певні
відмінності та переваги у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення офіцера залежить від займаної посади, військового
звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення офіцера з 1 січня 2016 року
становить 10 000 гривень. Крім того, офіцери мають право на:
безкоштовне речове та продовольче забезпечення; безоплатну
кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям та членам
їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ;
можливість отримати безкоштовне житло за рахунок держави; щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; пенсійне
забезпечення військовослужбовців після звільнення їх із військової
служби.
За офіцером, призваним на військову службу за призовом, зберігається робоче місце та виплачується середній заробіток за місцем роботи.
По детальну інформацію звертайтесь за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 9. Тел: (04596) 5-43-45,
(098)-538-20-50; (095)-622-93-84.

Увага!

Введення в дію електронного пенсійного
посвідчення нового зразка
Вишгородське об’єднане управління ПФУ
Повідомляємо, що Порядком оформлення, виготовлення
та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 03.112017 № 26-1, який діє з січня поточного року, визначено механізм оформлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії.
Згідно з новим Порядком, пенсійні посвідчення для всіх пенсіонерів можуть виготовляти або в паперовій формі, або у формі
потужної картки, тобто електронного пенсійного посвідчення (ЕПП) — на вибір пенсінера, які мають рівнозначне право для
пред’явлення в громадському транспорті при користуванні пільгами у праві на проїзд та в користуванні всіма пільгами, які належать пенсіонерові.
Відтепер категорії пенсіонерів, які отримують пенсіоні виплати через Державний Ощадний банк України, можуть отримати
модернізований пенсійний документ. Для цього потрібно звернутись із заявою про замовлення пенсійного посвідчення нового
зразка до Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Київської області за адресою: м. Вишгород, вул.
Межигірського Спаса, 6, каб. 4, долучивши такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та фотокартку розміром 30х25 мм.
Електронне пенсійне посвідчення виготовляється безкоштовно протягом 30 робочих днів та видається Державним Ощадним
банком України.

Його подальше життя перетворилося на пекло: над ним знущалися, його принижували,
змушували виконувати найбруднішу роботу.
Він чув і знав, що інших димерських євреїв знищили до 1 січня 1942 року.
Синагога стояла пустою. Вівторок і
п’ятниця — «розстрільні» дні у Бабиному Яру
у Києві. Свій Бабин Яр був і в Димері: у кінці
злітної смуги аеродрому, який почали будувати до війни, але не закінчили. Викопали довгу
траншею — і 7 листопада 1941 року розстріляли 120 євреїв із Димера та округи.
Після визволення Димера від нацистських окупантів 4 листопада 1943 року тепер
уже Борис Олександрович Крупяков (до війни
Круп’як) був мобілізований до Червоної армії.
На фронті дістав тяжке поранення — втратив
кисть правої руки. Повернувся у рідні Бровари. Все життя він із вдячністю згадував свою
рятівницю, що двічі подарувала йому життя:
витягла з Дарницького концтабору та димерської в’язниці.
1951 року в його родині народився син
Марк. Марк Крупяков, тепер уже громадянин Ізраїля, не забув розповідей батька про
українську праведницю Оксану. На жаль, за
пеленою часу загубилося прізвище рятівниці.
Втім, Марк сподівається знайти сліди її дітей
чи родичів, які можуть проживати у Вишгороді або інших населених пунктах району,

НА ФОТО: Борис Крупяков, 1949 рік.
дізнатися більше про Оксану, покласти квіти
вдячності на її могилку. Якщо ви, шановні читачі, володієте інформацією про цю історію,
про життя жінки на ім’я Оксана, яка мешкала
у Димері у роки окупації, — надсилайте на
адресу редакції газети «Вишгород».

«1917-1921: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР»
(до 100-річчя Української революції)

Виставка

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

2

20 вересня у малій залі засідань адмінбудівлі відбулася презентація фотодокументальної виставки Державного архіву Київської області «1917-1921: УКРАЇНСЬКИЙ
ВИМІР», яка присвячена 100-річчю Української революції.
Експозиція з документів Державного архіву Київської
області, Центрального Державного архіву вищих органів
влади і управління України, Центрального державного історичного архіву у м. Києві, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного сформована у чотири тематичні блоки:

— «Українська Центральна Рада. Втрачені ілюзії»
— «Гетьманат. На німецьких багнетах»
— «Директорія. Між молотом і ковадлом»
— «Селянський повстанський рух. Своя правда».
Виставка має скоріш просвітницький, ніж науковий характер, тож цікава не лише для істориків, дослідників та
науковців, але й для широкого кола громадськості.
Надалі виставка переїде до читальної зали центральної районної бібліотеки, де експонуватиметься до 7 жовтня.

Сплатіть ЄСВ

ня, органом доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня отримання заяви укладається договір про
добровільну участь відповідно до типового договору.
Договором про Добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні
періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого
єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути
меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
Згідно з Інструкцією про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів
України від 20.04.2015 № 449 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 07 травня 2015 р. за № 508/26953 /зі змінами/) передбачено форму Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску
/додаток № 5/), що містить дані про розмір єдиного внеску
та період, за який він сплачується.
У разі звернення по призначення субсидії непрацюючих
працездатних осіб, які (за яких) не сплатили єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом
трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії, таким особам необхідно
звернутися до органів державної фіскальної служби.
На підставі укладеного договору про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, оформленого в установленому порядку, у якому зазначається період, та платіжного документу про сплату
такого внеску, житлова субсидія призначається із урахуванням вимог Положення.

Субсидія
Вишгородське УСЗН

Відповідно до Положення про порядок призначення
житлових субсидій, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №
329), житлова субсидія не призначається (у тому числі
на наступний період), якщо:
у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом
на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому
періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у
них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
або вони отримували середньомісячний сукупний дохід
менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії;
та/або вони не сплатили єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у період, за який враховуються доходи
для призначення житлової субсидії.
Статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачена добровільна сплата єдиного внеску. З
особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхуван-

Місто і навколо нього

Вишгород

22 вересня

Наталія Зізманн: людям поважного віку треба більше радості

Соцслужби без кордонів
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно у Вишгороді перебували представники німецької соціальної служби. У ході
своєї робочої поїздки вони зустрілись з ке-

Ми з вами у свята і будні
Людмила БОЛДИРЕВА, ветеран праці
Нинішній вересень для міської ветеранської організації розпочався приємними подіями. Першого вересня щиро вітали із 90-річчям ветерана війни і праці, активну учасницю
хору «Ветеран Вишгорода» Клавдію Іванівну
Сілівонік.
А Віктора Сергійовича Манукова, що відзначив своє 80-річчя четвертого вересня,
відвідали вдома голова Вишгородської міської організації ветеранів війни і праці Петро
Жуланов, заступник голови Емма Одинокіна,
начальник штабу громадської організації офіцерів Людмила Болдирева, голова комітету з
культурно-масової роботи Зінаїда Ступак.

Офіційно

лучитись до різноманітних клубів за інтересами.
Але крім цього, під опікою асоціації – дитячий будинок та три дитсадки.
Серед людей поважного віку допомога вдома
нині доволі актуальна — і в німецькому, і в українському суспільстві. За інформацією директора
Вишгородського територіального центру Наталії
Рудько, наші соціальні робітники обслуговують
майже тисячу мешканців міста і району.
Наталія Зізманн (НА ФОТО – у центрі) зацікавилась роботою структурних підрозділів територіального центру – вона разом із соціальними робітниками відвідала підопічних, яких вони
обслуговують, побувала на заняттях йоги, що
проводять волонтери центру, у стаціонарному
відділенні для тимчасового та постійного перебування, де їх хлібом-сіллю зустрічали працівники
і підопічні, а також фольклорний колектив «Золотий вік», в складі якого, переважно, люди поважного віку.
Докладніше чит. та більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

Ветеранські турботи

Активіста, голову первинної ветеранської організації СІІІ «Сузір’я» Віктора Манукова разом із
представницькою делегацією вітали у дворі будинку й сусіди, бажали ювілярові усіляких гараздів. А головне — міцного здоров’я для подальшої
плідної діяльності у ветеранських організаціях,
миру й затишку у родині.
З нагоди славного ювілею Віктору Сергійовичу вручили грамоти за активну позицію: від
імені голови Вишгородської міської ради Олексія
Момота, міської ветеранської організації, Благодійного фонду «Святої Ольги», громадської
організації офіцерів м. Вишгорода. Іменинника
вітали квітами, солодощами, надали невелику
матеріальну допомогу.
Ювіляра зворушила увага з боку міської вла-
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Дошкілля

AWO і Терцентр відвідали Будинок престарілих, заняття йогою та обговорили засади співпраці
рівниками міста та району, а значну частину часу, відведеного на поїздку, присвятили
ознайомленню з роботою Вишгородського
районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та представленню вишгородським колегам своєї діяльності.
Управляючий директор асоціації AWO округу Бранденбург Наталія Зізманн під час зустрічі,
що відбулася у заступника голови Вишгородської РДА Тетяни Волотовської, презентуючи діяльність організації, наголосила, що допомагати
людям, які цього потребують, можна, маючи і
невеликі кошти. Обговорили і засади подальшої
співпраці на теренах соцслужб.
AWO-Sozial-Service gemeinnutzige GmbH, некомерційна організація, має чотири напрямки роботи, три з яких майже повною мірою збігаються
з повноваженнями Територіального центру соціального обслуговування в Україні. Уклавши відповідний договір, людина може вдома отримати
догляд, допомогу та медичне обслуговування чи
поселитись у Будинку престарілих, а також до-

2018 року

ди і ветеранських організацій. Він щиро подякував усім, хто знаменного для нього дня знайшов
час і добре слово підтримки та теплих побажань.
Часто-густо люди поважного віку залишаються наодинці зі своїми життєвими проблемами. Тож у Вишгородській міській ветеранській
організації та громадській організації офіцерів
саме такій категорії — немічним і самотнім —
намагаються допомогти волонтери й активісти
ветеранського руху: відвідують їх удома, систематично через міську газету вітають із днем народження.
За сприяння мера міста та голови Благодійного фонду «Святої Ольги» було організовано
кількаразову гуманітарну допомогу ветеранам,
за що вони дуже вдячні.

Питання дитячих
навчальних закладів —
під постійним
контролем

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Напередодні
1
вересня
дуже гостро стояло питання
готовності навчальних закладів до навчального року. Хочу
зазначити, що завершення будівництва нових корпусів до
міських садочків «Ластівка» та
«Чебурашка» — одне з найголовніших питань, яке зараз знаходиться під постійним ретельним контролем.
Дійсно, в процесі реалізації
таких масштабних проектів не
може обійтися без певного роду
складнощів. Адже бюрократичну складову подібних проектів
не варто недооцінювати. Проте,
запевняю, зі свого боку міська
рада робить усе можливе, аби
завершити добудову цих об’єктів
у максимально короткий термін
та дотримуючись належного рівня якості.
Тож сподіваюся, що за рахунок реалізації цих проектів уже
найближчим часом вдасться
хоча б частково зняти напругу,
яка виникла у місті.

Про скликання чергової ХLV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок на стор. 1)
1. Про затвердження на посаду першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 41/54 від 03.07.2018
р. «Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської ради VII скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. № 33/1
«Про затвердження міських програм розвитку
на 2018 рік».
4. Про внесення змін та доповнень до п. 3
рішення Вишгородської міської ради № 19/13
від 27.12.2012 р. «Про продовження терміну
дії договору оренди та надання дозволу на
передачу в суборенду земельної ділянки».
5. Про затвердження змін до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування військовій частині 3027 Національної гвардії України.
7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО».
8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Бінат
ЛТД».
9. Про прийняття у комунальну власність
об›єктів інженерної інфраструктури.
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Авагімяну А.С.
11. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Білоус Н.І.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вальчуку С.Л.
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Гончаренко
М.М.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кисіль Н.М.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ковіні Д.К.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корбановій
Н.В.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лещинській
Л.В.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Луніну В.В.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Луценко Ю.С.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паламарчуку
Я.М.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному О.М.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плотко С.М.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попову О.В.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ремажевській
Л.В.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ростовській
Т.В.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сеньовському
П.В.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Сербіну В.І.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смілянській
Т.І.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенку В.С.
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шевченко В.О.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьній В.М.
35. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до часток гр. Чурсіній Е.В., гр. Сафонову С.В., гр. Сафоновій
Г.Ю.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Анохіну
А.В., Бураченку Н.Б., Супруну В.О., Федякіну
С.В., Школьній М.В., Яковенко Н.М., Харенку
О.В., Євдощуку Т.І., Іванець К.М.).
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Дузю В.Д., Тимку О.О., Ружинському О.М.,
Буренку О.О.).
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Головчанській І.В., Лавровій Н.В., Семенову
В.П., Гальміз О.Ю., Закорчменному А.Д.).
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Несіну О.В., Донченко М.В.).
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Поєдинку К.П., Кальченку В.В.).
42. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ»
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ фірма «Меркурій – Вишгород».
44. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 27/9 від 28.07.2017
року.
45. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/21 від 30.08.2017
року.
46. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/10 від 30.08.2017
року.
47. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
Вишгородської міської ради.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Боровенській О.Ю.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єремі А.В.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Купріян О.І.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється гр. Денисенка Ю.С.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Наконечному В.Н.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сорочинській В.О.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Худолій Н.О.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Павленко Т.Ф.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рожковському Г.В.
57. Про внесення змін до додатку №
1 рішення Вишгородської міської ради від
22.12.2017 р. №33/2 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2018 рік».
Міський голова О. МОМОТ
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Обирай найкращий проект до 1 жовтня
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова номінаційного комітету
Громадський бюджет Вишгорода — це платформа реалізації ідей для покращення
нашого міста, у рамках якої
будь-хто з жителів міста може
подавати свої проекти, брати
участь у конкурсі, перемагати
в голосуванні і спостерігати за
тим, як його проект реалізують за бюджетні кошти.
Цьогоріч до голосування представлені наступні проекти:

лених насаджень. Роботи з облаштування передбачатимуть
лише покос трави та встановлення елементів для вигулу, а також декілька собачих вбиралень (за необхідності).
Місце розміщення: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, ліс
праворуч від стадіону школи «Сузір’я».
Орієнтовна загальна вартість: 50 000 гривень 00 коп.
СКЕЛЕДРОМ
Проект передбачає споруду-скеледром під відкритим небом, що забезпечить активне дозвілля дітей та розвиток і популяризацію активного відпочинку. Створення скеледрому

ДИСКОТЕКА ПІД ВІДКРИТИМ
НЕБОМ «MOON LIGHT»

Проект направлений на організацію дозвілля, зокрема
молоді, та надасть можливість частково вирішити питання активного відпочинку. На даний час у Вишгороді багато дитячих
майданчиків, є дискотека для людей похилого віку, а молоді
ввечері нема де провести вільний час.
Період, час: червень-серпень, щоп’ятниці та щосуботи,
19:00-23:00.
Місце проведення: Набережна Київського водосховища.
Орієнтовна загальна вартість: 75 000 гривень 00 коп.
ВИГУЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК ДЛЯ СОБАК
DOG FRIENDLY UPTOWN
У місті багато домашніх собак, проте відсутні спеціалізовані обладнані майданчики. Створення такого простору дозволить об’єднати власників собак для обміну інформацією та
досвідом, проводити заняття з кінологами, зняти соціальне напруження з цього питання.
Майданчик знаходиться в глибині лісу, що обмежує прямий
контакт з іншими людьми, не учасниками процесу. На земельній ділянці вже покладено фундамент.
Облаштування майданчика не передбачає видалення зе-

Право на сім’ю

доповнить функціональність та активний відпочинок на запропонованих локаціях. Висота майданчика буде безпечною для
занять навіть без інструктора.
Місце розміщення: Сквер «Галявина казок»
Орієнтовна загальна вартість: 130 000 гривень 00 коп.
СКУЛЬПТУРНА ЕКСПОЗИЦІЯ
«ВИШГОРОД — СПІРАЛЬ ЧАСУ»
Скульптура являє собою спіралевидний конус. На спіралі
розміщено характерні для нашого міста образи. Вінчає скульптуру стилізована фігура княгині Ольги. Послідовність викладу
деталей образів характеризує плинність часу й повернення до
історичних джерел. Для мешканців міста експозиція нестиме
інформаційне та історико-культурне значення. Проект спрямований на популяризацію історії міста та підвищення його туристичної привабливості.
Місце розміщення: Набережна Київського водосховища.
Орієнтовна загальна вартість: 75 000 гривень 00 коп.

Вишгород
таланти та творчі здібності серед вишгородців поважного віку
і створити якнайкращі умови для задоволення потреб у самовираженні для суспільного визнання й поваги з боку оточуючих
і формування нових інтересів у людей поважного віку.
Зустрічі передбачають – виступи різножанрових колективів: вокал (соло, дуети, ансамблі тощо), художнє читання, хореографія, спорт, гра на музичних інструментах, майстер-класи
«Умілі ручки» та інше.
Потреби: приміщення, апаратура (музичний супровід), інформаційна і технічна підтримка, ведучий, сценарій, заохочувальні призи.
Місце проведення: Приміщення комунального закладу
«Джерело» (актова зала).
Орієнтовна загальна вартість: 75 000 гривень 00 коп.
***
Дякуємо всім авторам (Скоростецькому О.П., Михайленку
О.М., Ткаченко О.В., Єрмоленко І.В., Степановій М.С., Сторожук І.О., Кулаковій В.В., Ростовському О.В., Орленко Г.О., Рябцевій І.В., Поліщук Г.Б., Шульзі А.С., Сенченко В.А., Альохіній
О.О.) та всім активним учасникам!
На жаль, не всі проекти дійшли до голосування через неповне оформлення або поданням таких, що є поза компетенцією
міської ради. Проте авторів відхилених проектів буде запрошено на робочу експертну зустріч для обговорення можливих
інших варіантів реалізації їхніх ідей!
***
Докладніше ознайомитись із проектами та ПРОГОЛОСУВАТИ за них можна до 1-го жовтня: в електронному вигляді —
на офіційному сайті міської ради (на платформі «Розумне
місто»), та в паперовому вигляді — у каб. 24 (перший поверх)
та каб. 66 (третій поверх) адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1. Додаткова інформація — за тел:
(04596) 26-566; (04596) 54-203.
При собі необхідно мати паспорт. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної громади міста Вишгорода, досягли 16 років і отримали паспорт
громадянина України, можуть вибрати з-поміж виставлених на
голосування завдань 1 (одну) пропозицію (проект) щодо поточних видатків та 1 (одну) пропозицію (проект) щодо капітальних видатків.
ГОЛОСУЙТЕ! ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАЩИМ РАЗОМ!

ТВОРЧІ СЕЗОННІ ВЕЧОРИ
«ТАЛАНТ ПОЗА ЧАСОМ».
Творчі зустрічі аматорів, творчих людей поважного віку
передбачаються раз на квартал (зимові, весняні, літні та осінні зустрічі) з метою реалізації творчих здібностей та сприяння
духовному розвитку особистості. Проект дозволить виявити

Прийомні родини: надія для дітей, які її втратили

Вікторія ШМИГОРА
Ми з дитинства відчуваємо, що бажані у
сім’ї і нас люблять наші батьки. Та, на жаль,
багато діток у нашій країні та й взагалі у
світі не знають, що таке батьківська любов,
турбота, ласка. Проблема дитячого сирітства з кожним днем стає більш актуальною
і болючою для нашого суспільства.

навичками та вміннями, підготувались до самостійного життя.
Зустріч була організована працівниками
центру за підтримки депутата Київської обласної ради Романа Буковського, засновника
та почесного президента благодійної організації «Благодійний Фонд Романа Буковського»,
та співзасновника фонду Максима Калінкіна,
з нагоди припинення функціонування прийом-
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Для забезпечення прав дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах
і не може проживати разом із батьками,
створюються прийомні сім’ї.
13 вересня 2018 року в приміщенні районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Вишгородської держадміністрації
відбулася зустріч із прийомними родинами
Любові Петрівни та Олександра Олександровича Ковені (м. Вишгород), Лесі Анатоліївни та
Олега Волеславовича Духоти (с. Нові Петрівці), Марії Василівни та Юрія Олександровича
Солоніциних (с. Воропаїв), у родинах яких понад 10 років виховувались 7 дітей-сиріт. Подружні пари вивели для себе формулу, як полюбити чужу дитину: любов — це не почуття,
любов — це рішення. І вони прийняли рішення
— любити цих дітей. Завдяки любові й турботі
прийомних батьків, діти оволоділи життєвими

них сімей, адже троє юнаків та двоє дівчат із
цих родин закінчили навчання в профільних
училищах, оволоділи професією, влаштовані
на роботу та працюють, а ще двоє дітей вступили на навчання до навчальних закладів на
повне державне утримання для здобуття обраної майбутньої професії.
Під час зустрічі було сказано чимало теплих слів, а директор районного ЦСССДМ
Світлана Ворвинець (НА ФОТО 1) вручила
сім’ям Подяки від центру та подарунки. Подяки центру також отримали і засновники
«Благодійного Фонду Романа Буковського» за
співпрацю та досягнення результатів у сфері
соціальної роботи і допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із людськими долями. Директор територіального центру Наталія Рудько
(НА ФОТО 2), яка завітала на захід, вручила
Роману Буковському подяку Міністерства со-

ціальної політики України.
За
словами
директора
районного
ЦСССДМ Світлани Ворвинець, майже 15 років тому за сприяння Вишгородської районної
державної адміністрації і районної ради, завдяки підтримці Європейської дитячої благодійної
організації та її Представництва в Україні, в
районі розпочалось проведення рекламноінформаційної кампанії з метою формування
позитивної громадської думки щодо прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,
пошуку кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, яка дала позитивний результат:
перша прийомна сім’я у Київській області була
утворена 23 квітня 2004 року саме в нашому
районі. Відтоді спільними зусиллями районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, служби у справах дітей та сім’ї, відділів і управлінь райдержадміністрації, які працюють у сфері соціального захисту дітей, у районі було утворено 21 прийомну сім’ю, куди на
виховання та спільне проживання влаштовано
46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них — вихованці районних дитячих будинків, новонароджені діти,
залишені в пологовому відділенні районної
лікарні; діти, батьки яких перебували в місцях
позбавлення волі, діти, які втратили батьків

або батьки яких позбавлені батьківських прав.
— Такі сім’ї не залишаються наодинці. На
допомогу приходять фахівці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, — наголошує його директор. — Держава гарантує
підтримку, надає фінансове забезпечення,
здійснює соціальне супроводження впродовж
функціонування прийомної сім’ї фахівцями із
соціальної роботи.
За цей час на Вишгородщині припинили
своє функціонування 17 прийомних сімей: на
базі 2-х прийомних сімей, у зв’язку із збільшенням кількості дітей в них, були утворені дитячі
будинки сімейного типу; прийомні батьки 4-х
прийомних сімей усиновили своїх прийомних
дітей; прийомні батьки 2-х — встановили опіку
над своїми прийомними дітьми. Решта припинили функціонування у зв’язку з досягненням
дітьми повноліття, вступом їх на навчання і повне державне утримання у вищих навчальних
закладах, коледжах, ліцеях та закінченням цих
закладів.
Станом на 01 вересня 2018 року в районі
залишилось функціонувати 2 дитячі будинки
сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 21 дитина, з них: 12 прийомних дітей
та 9 власних дітей батьків-вихователів та прийомних батьків.
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Перспективи

Створено
туристичний
кластер Вишгорода
(Початок на стор. 1)
Проект «Туристичний кластер 300+»
заснований на принципах соціальної
взаємодії, коли влада та бізнес-структури зацікавлені в тому, щоби до них
їхав турист. Звідси — розвиток готельного бізнесу, мережі ресторанів і кафе,
магазинів тощо. Відповідно, це і нові
робочі місця.
Ключові завдання туристичного
кластеру: сприяння розвитку туристичного сектору в громаді та туристичної
галузі у регіоні, підвищення рівня надання туристичних послуг; активне сприяння реалізації місцевих та державних
програм у галузі туризму та надання
власних пропозицій; організація та підтримка роботи інформаційних ресурсів
(у тому числі Інтернет-ресурсів), спрямованих на розвиток туристичної сфери
у місті Вишгороді; проведення власних
та сприяння організації заходів за участю суб’єктів туристичної діяльності та
громад, зокрема виставок, конкурсів,
фестивалів, семінарів, тощо; розвиток
та зміцнення зв’язків із міжнародними

і національними об’єднаннями громадян; участь в організації та проведенні
громадських досліджень, виданні методичної, довідкової інформації та інших
друкованих матеріалів щодо популяризації регіону; розроблення туристичних
програм, карт, буклетів тощо; сприяння
у залученні внутрішніх та іноземних інвестицій, необхідних для реалізації своїх програм та проектів із розвитку туристичної галузі; сприяння відродженню
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій
населення, художніх промислів і ремесел, що були поширені в регіоні; участь
у проектах, спрямованих на захист навколишнього середовища, історичної та
культурної спадщини регіону.
Від міської влади меморандум підписав Олексій Момот, а від Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері
туризму голова ради — Тетяна Тимошенко. Також у заході взяла участь засновник та координатор проекту «Туристичний кластер м. Вишгорода»
Крістіна Коваль.

Влас. інф.

На згадку про зустріч письменниця подарувала
книжки з автографом у класні бібліотечки, а діти їй на
знак подяки за цікаву розповідь – яскраві осінні квіти.

ФОТО — архів ВРЦРБ, спеціально для «Вишгорода»

Нині батьки не завжди читають дітям казки.
Дехто вважає це непотрібним. Інші — заклопотані,
у них бракує часу. Проте психологи запевняють:
казки потрібні, щоб формувати y дитини певні уявлення про добро і зло, почуття справедливості,
сміливості та навіть патріотизму. Казки допомагають дитині творчо розвиватися, мислити та аналізувати.
Вишгородська районна бібліотека для дітей спільно з учнями 2-Б та 2-Г класів Вишгородської ЗОШ №
1 та вчителями Оленою Мельник і Наталією Іванцовою провела зустріч з Тетяною-Таїною Братченко, яка
представила діткам свою книжечку «Казки голуба
Урра», що містить багато незвичайних і захоплюючих
історій про малят і звірят.
Учні 2-Б класу виступили з поетичною композицією «Казкова орбіта», яку підготували працівники бібліотеки. Діти із задоволенням слухали авторку, яка
прочитала для них одну зі своїх казок, представлених
у книзі.

Громада зустрічає громаду
Степанія СІДЛЯР,
координатор Школи вихідного дня з поглибленим
вивченням української мови та українознавства,
голова ГО «Духовно-просвітницький центр «Спадщина»
ФОТО — архів Школи вихідного дня

Віра,
мова,
традиції

Ніхто нам не збудує держави,
коли ми її самі не збудуємо,
і ніхто з нас не зробить нації,
коли самі нацією не схочемо бути.
(В’ячеслав Липинський)

Нашій Школі неабияк пощастило: нею опікується
справжній патріот України — голова Благодійного фонду «Покоління», міський депутат Валерій Виговський,
за сприяння якого вишгородці відвідали чимало цікавих
заходів: екскурсій, тематичних вечорів, зустрічей. Вже
не перший рік організовуються і поїздки до славного
міста Коростеня, що своєю історією пов’язаний із Вишгородом.
Останнє десятиліття Коростень відомий і… осіннім Фес-

«Казки голуба Урра»
Дитячий світ

тивалем дерунів, свята вишивки, пісні, музики, художнього
слова, творіння рук народних умільців, що набуло вже статусу міжнародного — за кількістю гостей із зарубіжжя та побило купу українських і світових рекордів (цього року міський
хлібокомбінат виготовив величезного деруна вагою 180 кг і
розміром 162 х 120 см, а переможці конкурсу ласунів з’їли:
британець – 3 кг, коростенець — 4, а киянин — 5 кг дерунів).
І от восьмого вересня ми вирушили до давнього Іскоростеня — із привітанням і подарунками, які виготовили вишгородські народні умільці.
Як представники вишгородської міської громади до міського голови Коростеня Володимира Москаленка звернулися
депутати Вишгородської міської ради Інна Шубко та Валерій
Виговський, побажали любові, здоров’я та миру на українській землі, збереження духовності, знань, традицій, мови і
віри, що перетворюють народ у націю.
Коростенський мер Володимир Москаленко є очільником
міста вже два десятиліття, бо має чимало добрих справ. От
хоча б міський парк у день ювілейного фестивалю… це справжній музей під відкритим небом, де кожен куточок вдало й
зручно оздоблено, і водночас — велетенське співоче поле.
До слова, на конкурсі фольклорних колективів Вишгородщину представляв «Любисток» із с. Демидів (художній керівник
Ярослав Яремчук) і отримав почесну грамоту.
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15, 14:30 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:30 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
08:40, 18:15 «Спецкор»
09:25, 18:50 «Джедаi»
10:05, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:05 Х/ф «Прибулець»

16:00 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Касл-7»
23:20 Т/с «Перевiзник»
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!
09:40 Т/с «Елiза»
11:20 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:10 Фольк-music
16:15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00, 23:40 Своя земля
21:45 Д/с «Як працюють
машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для

планети»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 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 Агенти
справедливостi-5
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Х/ф «Форсаж 5»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»

16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 «Прямий ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
6:55 Х/ф «Рiк Золотої
рибки»
09:10 Х/ф «Уроки
зваблювання»
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:30 Все буде добре!

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Хата на тата
НТН
7:05 Х/ф «Фарт»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф
«Звинувачується весiлля»
10:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Х/ф «Дев’ять життiв»
09:00 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
11:10 Х/ф «Згадати все»
13:20 Х/ф «Код да Вiнчi»
16:20 Х/ф «Iнферно»
19:00 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»

21:00 Х/ф «Ми - Мiллери»
23:20 Х/ф «Чiткi мiтки»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Неймовiрний риф
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:45 Ролан Биков
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
16:50, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Фантастичнi iсторiї
18:45 Секретнi територiї
00:40 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Свiт дивовижних
тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Земля 2050»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Стежина вiйни»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Бойовий план»
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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Шалене

весiлля»
ІНТЕР
06:15, 00:00 «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»
10:00 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
12:25 Т/с «Птаха у клiтцi»
16:00 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Заборонене
кохання»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:30 Не дай себе
обдурити!
12:35, 13:20 Х/ф «Чорний
яструб»
12:45, 15:45 Факти. День

16:20 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Прорвемось!
21:30 Т/с «Папаньки»
22:40 Свобода слова
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, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»

ВI В ТО Р О К , 2 5 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Модель XL - 2»
23:30 Х/ф «Пришестя
диявола»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «Джедаi»
10:55, 17:15 «Загублений

свiт»
11:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:15 Т/с «Перевiзник»
15:15 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-7»
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!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00 Перший на селi
19:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:30 Нашi грошi

21:45 Д/с «Як працюють
машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 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 Агенти
справедливостi-5
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»

12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:15 Х/ф «Пригоди
Гекльберрi Фiнна»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
6:20, 20:00, 22:45
МастерШеф

11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:30 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
23:25 Один за всiх
НТН
7:00 Х/ф «Миленький ти
мiй...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10:30, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:10
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
7:30, 18:00 Шоу Оля
08:30 Т/с «Друзi»
09:30 Т/с «Любов
напрокат»

12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Рятiвники
Малiбу»
23:15 Заробiтчани
МЕГА
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Неймовiрний риф
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:45 Два Миронових
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
16:50, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Секретнi територi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Велике
фотополювання Дага

Гарднера»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Земля 2050»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Стежина вiйни»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»

14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:15, 00:00 «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»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Заборонене кохання»
12:30 Х/ф «Так не буває»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:20, 13:20 Х/ф «Десять
з половиною балiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Папаньки»
14:35, 16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с

«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Папаньки»
22:50 «На трьох»
23:50 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Полiграф
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 2 6 ВЕ Р Е С 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, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:20 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Король десертiв»
23:30 Х/ф «Пiрамiда»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «Джедаi»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

12:00 «Помста природи»
12:15 Т/с «Перевiзник»
15:15 Х/ф «I гримнув
грiм»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-7»
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!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Плiч-о-плiч
19:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:30, 23:40 Складна
розмова
21:45 Д/с «Як працюють

машини»
22:40 Д/с «1000 днiв для
планети»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 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 Агенти
справедливостi-5
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Король
Дроздобород»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
6:45, 20:00, 22:45
МастерШеф
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв

15:30 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
23:35 Слiдство ведуть
екстрасенси
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:10
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
7:20, 18:00 Шоу Оля
08:20 Т/с «Друзi»
09:20 Т/с «Любов
напрокат»
12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 19:00 Кохання на
виживання

21:00 Х/ф «Васабi»
22:50 Заробiтчани
00:50 Х/ф «Плетена
людина»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:45 Академiк Корольов
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Земля 2050»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Стежина вiйни»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»

ІНТЕР
6:15, 00:00 «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»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Заборонене кохання»
12:30 Х/ф «Погана
сусiдка»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:20, 13:20 Х/ф «Десять
з половиною балiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Папаньки»
14:45, 16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»

18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Папаньки»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Втiкач»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 2 7 ВЕ Р Е С 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, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:10, 14:30 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:30 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
08:55 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «Джедаi»

10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 Вiдеобiмба
12:15 Т/с «Перевiзник»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-7»
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!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:45 Сильна доля
22:45 Д/с «1000 днiв для

планети»
23:40 Нашi грошi
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 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 Агенти
справедливостi-5
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:00 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно
СТБ
6:10 МастерШеф
11:10 Т/с «Анатомiя Грей»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:30 Все буде добре!

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Все можливо»
10:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:29 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:30, 18:00 Шоу Оля
08:30 Т/с «Друзi»
09:20 Т/с «Любов
напрокат»
12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 19:00 Хто зверху?

21:00 Х/ф «Великий Стен»
23:10 Заробiтчани
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:45 Юрiй Нiкулiн
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Земля 2050»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Стежина вiйни»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»

ІНТЕР
6:15, 00:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:10 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Заборонене кохання»
12:30 Х/ф «Танго
кохання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:20 Х/ф «Втiкач»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Папаньки»
15:40, 16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр

20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Папаньки»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Служителi
закону»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
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
18:20, 19:25
Iнформацiйний
вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична година
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 8 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:20 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
08:55 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «Джедаi»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»

12:55 Т/с «Перевiзник»
13:55 Т/с «Терра Нова»
19:25 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23:30 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
№211
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!
09:40 Т/с «Елiза»
11:20 Телепродаж
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00 Чудова гра
19:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:30 Перша шпальта
21:45 Д/ф «Iспит на

людянiсть»
22:45 Д/с «1000 днiв для
планети»
23:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 05:30 Зiрковий
шлях
11:00, 03:30 Реальна
мiстика
12:00 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
14:00, 15:30 Т/с «Вiр
менi»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Пташка
спiвоча»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини

09:15, 10:15, 11:15 Ранок.
«Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Пiдсумки»
19:00 «Ехо України»
22:00 «Поярков. NEWS»

СТБ
7:45 Х/ф «Висота»
09:40 Х/ф «Знак долi»
11:50 Т/с «Розлучниця»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:00 Х/ф «Сам удома 3»
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Сам удома 4»
22:45 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потира»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Дурнi
помирають по п’ятницях»
11:00, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:15
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
18:15, 23:00 Ток-шоу
«Кримiнал»
19:15 «Один за всіх»
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита зона»

14:05 Цiєї митi рiк потому
16:05 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НОВИЙ КАНАЛ
7:50, 18:00 Шоу Оля
08:50, 21:40 Київ вдень
та вночi
11:40 Кохання на

виживання
15:20, 19:00 Топ-модель
00:30 Х/ф «Рятiвники
Малiбу»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Шалена
подорож
09:55 Там, де нас нема
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:45 Мiсто, яке зрадили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Секретнi територiї
00:45 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Велике
фотополювання Дага

Гарднера»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:30, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Земля 2050»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Стежина вiйни»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Бойовий план»
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, 00:15 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:10
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Заборонене кохання»
13:00 Х/ф «Доторкнутися
неба»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Аве Марiя»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:20, 13:20 Х/ф

«Служителi закону»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Т/с «Папаньки»
15:35, 16:20, 21:30
Дизель-шоу
17:45, 00:05 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

СУБОТ А , 29 ВЕ Р Е С НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
12:20 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертiв»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
13:00 Т/с «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 2. Мережева
загроза»
17:10 Х/ф «Андроїд-

полiцейський»
19:00 Х/ф «Сльози
Сонця»
21:30 Х/ф «Бунт»
23:05 Х/ф «Iдеальнi
канiкули» Черв. Круг
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40 М/с «Гон»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:00 Сильна доля
12:00 Х/ф «Йосип
прекрасний. Намiсник
фараона» 1 c.
13:45 Телепродаж
14:10 Х/ф «Сила волi»
16:45 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Спецвипуск.
Розсекречена iсторiя
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:15 Д/ц «Незвичайнi

культури»
23:45 Д/ц «Дива Китаю»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
07:45, 15:20 Т/с «У
минулого в боргу»
15:50, 19:40 Т/с
«Добрими намiрами»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Х/ф «Що приховує
любов»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 11:15, 14:15, 17:15
«LIVE»
10:15 «Новини... до
дошки!
12:00 «Кисельов.
Авторське»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:20 М/ф «Дiномама»
12:50 Х/ф «Король
Дроздобород»
14:00 Чотири весiлля
17:15 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потира»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
00:30 БарДак
СТБ
8:10 Караоке на Майданi
09:10 Все буде смачно!
11:05 Зваженi та щасливi

НТН
8:45 Х/ф «Хазяїн тайги»
10:20 Х/ф «Зникнення
свiдка»
12:00 «Україна вражає»
12:55 «Речовий доказ»
15:05 «Склад злочину»
16:30 «Крутi 90-тi»
18:25 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Командос»
22:30 «Мiжнародний
турнiр зi змiшаних
бойових мистецтв WWFC
12»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Заробiтчани
13:00 Хто проти
блондинок?
15:00 Хто зверху?
17:00 Х/ф «Зоотрополiс»

19:10 Х/ф «Таксi»
21:00 Х/ф «Таксi 2»
22:50 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 18:30 Таємний код
зламаний
10:35 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:35 Китай у II свiтовiй
14:30 Природа
сьогодення
16:30 Рiчковi монстри
21:00 Китайськi
першопрохiдцi
23:10 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт
«Приречений на любов»

16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Єство звiра»
18:00 «Служба порятунку»
18:25 Х/ф «Ананд»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Пашендаль:
останнiй бiй»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:10 «Ух ти show»
12:45 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
14:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
00:00 М/ф «РоналВарвар»

08:10 «Жди мене.
Україна»
09:30 Х/ф «Покровськi
ворота»
12:15 Х/ф «Осiннiй
марафон»
14:10 Х/ф «Тато
напрокат»
16:10 Т/с «Почати
спочатку. Марта»
20:00, 02:40 «Подробицi»
20:30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22:30 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
00:20 Х/ф «Побiчний
ефект»
ICTV
7:20 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:40 Т/с
«Марк+Наталка»

ІНТЕР
6:05 «Україна вражає»
07:05 «Мультфiльм»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Морський бiй»
22:45 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри»
5 КАНАЛ
7:00, 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
08:15 Клуб LIFE
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 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

НЕДIЛЯ , 30 ВЕ Р Е С НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 10:55, 12:00,
13:05 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
15:00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
17:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:30 «Мiс україна 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
12:45 Х/ф «Сльози
Сонця»
15:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»

19:00 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
21:00 Х/ф «Бої в
бронежилетах»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
№211
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Х/ф «Йосип
прекрасний. Намiсник
фараона» 1 c.
12:45 Своя земля
13:00 #ВУКРАЇНI
13:30 Перший на селi
14:25 Фольк-music
15:50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с BBC «Iмперiя»
21:25 Розважальна
програма

22:10 Вечiрнє шоу
23:50 Д/ц «Китайський
живопис»
ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
08:30 Т/с «Добрими
намiрами»
12:50 Т/с «Пташка
спiвоча»
16:50, 21:00 Т/с «Одна
на двох»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Сонячне
затемнення»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:15, 17:15 «LIVE»
10:00 «Полiтична кухня»
11:15 «LIVE»
12:15, 19:15 «Один за
всіх»
13:00 «Кисельов.
Авторське»

15:15 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:00 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 «Закрита зона»
20:00 «Пiдсумки тижня»
22:00 «THE WEEK»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
12:30 Х/ф «Лимонадний
голос»
14:30 Чотири весiлля
17:30 Х/ф «Сам удома 4»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
7:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
09:15 Все буде смачно!
10:10 Караоке на Майданi
11:15 Хата на тата
13:20 МастерШеф
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх

22:10 Х-Фактор

00:50 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»

НТН
6:05, 08:55 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
10:50 Х/ф «Бiлi роси»
12:30 Х/ф «Баламут»
14:10 Х/ф «Командос»
17:00 Х/ф
«Протистояння»
00:30 «Мiжнародний
турнiр зi змiшаних
бойових мистецтв WWFC
12»

МЕГА
08:00, 18:30 Таємний код
зламаний
10:35 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:35 Китайськi
першопрохiдцi
14:30 Природа
сьогодення
16:30 Рiчковi монстри
21:00 Китай у II свiтовiй
23:10 Секретнi територiї

НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Х/ф «Зоотрополiс»
09:10 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
11:20 Х/ф «Ми - Мiллери»
13:30 Х/ф «Васабi»
15:30 Х/ф «Таксi»
17:20 Х/ф «Таксi 2»
19:10 Х/ф «Таксi 3»
21:00 Х/ф «Не гальмуй»
22:50 Х/ф «Машина часу
в джакузi 2»

ТРК «КИїВ»
7:55 «Єство звiра»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00, 23:40
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:40 «Концерт «Шлягер

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:
— інженери-конструктори;
— монтажники ліфтів та ліфтового обладнання
(можливе прцевлаштування без навичок роботи, навчаємо);
— монтажники радіоапаратури та приладів;
— електрослюсар.
Заробітна плата — від 10 000 грн + (соцпакет, безкоштовне харчування, розвозка).
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457
Комунальне підприємство «Вишгородська центральна районна аптека № 23»
пропонує роботу фармацевтам, провізору, студенту-медику і тим, хто має медичну освіту.
Є вакансії на нічній зміні та денній, обирати Вам. Нічна зміна: 19:00-09:00 та
денна: 09:00-19:00. Графік на вибір — 1:1; 2:2; 3:3.
Виключно офіційне працевлаштування, соцпакет, заробітна плата — гідна. Вік
значення не має.
Аптека знаходиться у приміщенні Вишгородської районної лікарні.
Тел: (067) 752-52-70; (04596) 5-47-47; (04596) 5-44-50
Продам б/в стінку – 2 000 грн, електроплиту – 900 грн. Тел: (066) 916-27-25

Терміново потрібні продавці продуктової групи
на роботу в павільйон у м. Вишгороді.
Тел: (095) 33-44-845

Співчуття

року»
18:20 Х/ф
«Всепереможне кохання»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Двiйник»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 «Ух ти show»
10:40 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
12:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:25 Х/ф «Стежкидорiжки»
08:00 «Удачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 Х/ф «Розсiяний»
14:00 Х/ф «Повернення
високого блондина»
15:30 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
18:00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Не квап
кохання!»
23:00 Х/ф «Як украсти
дiамант»
ICTV
6:55 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Х/ф «Перший
лицар»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри»
16:05 Х/ф «Морський бiй»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Скайлайн»
23:00 Х/ф «Скайлайн 2»
5 КАНАЛ
7:00, 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, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

Від нас пішла людина світла...

14 вересня ц. р. осиротіла оселя Дромарецьких із Лютежа. На 92-у році її залишила щирої душі, лагідної вдачі вірна
дружина, мудра порадниця, любляча мати
Віра Тимофіївна.
67 літ двоє незвичайних людей йшли разом – серце до серця, рука в руці. Пережите за важкі голодні, холодні, воєнні роки не
зламало, не озлобило їхні душі, а навпаки
– додало витримки, мудрості, доброти, людяності, вміння цінувати людей, красу і бажання
творити її навколо себе. Так і жили, зігріваючи своїм теплом дітей, рідних, а вже кілька
десятиліть – і односельців-лютіжців, які стали
родиною.
Вони прийшли провести Віру Тимофіївну
в останню путь і підтримати Анатолія Опанасовича у важку хвилину прощання з дружиною. Ми також висловлюємо йому та родині
щирі співчуття у зв’язку із втратою найдорожчої людини.

Світлій пам’яті
Віри Дромарецької
Ольга ДЯЧЕНКО
Від нас пішла людина світла,
Обитель вибрала святу.
Їй стільки літ ця осінь квітла!
І проводжа її в цвіту.
Душа небесними стежками
Продовжить всі земні путі,
Та рідний образ буде з нами –
Лишила добрий слід в житті.
и,
Вона десь там, поміж зірками,
Засяє зіркою здаля,
А проводжаємо з свічками.
Хай буде пухом їй земля…
15.09.2018 р.
Друзі та колектив
редакції газети «Вишгород»

Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АА № 346203,
видане Вишгородським РВК 25.04.2004 р. на ім’я Сергія Васильовича ДОЦЕНКА

Продам 2 га під індивідуальне садівництво у с. Ст. Петрівці,
9,2 — сотки під будівництво. Ціна – договірна. Тел: (097) 120-18-30
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Мозаїка

2018 року

З днем народження, з 25-річчям,
ВІТАЄМО дорогого нашого хрещеника
Женю КОЛОМІЙЦЯ!
День народження — особливе свято, день,
коли твій ангел спускається до тебе і дарує чисті
надії, коли твоя душа відкрита до нових звершень
і великих мрій. Бажаємо тобі легкості у прийнятті
рішень, стійкості перед життєвими негараздами,
мужності протягом усього життєвого шляху і мудрості на кожен день. Будь щасливим і даруй щастя іншим! Бери від життя тільки найкраще, відчувай себе впевнено в будь-якій ситуації. Нехай тобі
легко дається кожна справа, нехай без кінця і краю
звучить мелодія натхнення і щастя у твоєму житті.
З повагою
твої хрещені батьки Сергій та Наталя

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ найкращу маму,
бабусю — Ніну Сергіївну ПЕРЕВЕРЗЄВУ!
Де взяти слів, щоб вдячність передати,
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Онучки Софія та Емілія, діти Саша і Катя

Минулого тижня у НВК «Гімназія «Інтелект»
— ЗОШ І ступеня» відбувся традиційний благодійний солодкий ярмарок.
Щиро дякуємо всім, хто долучився до участі
у ньому! А це всі без винятку класні колективи,
батьки наших учнів та їхні вчителі. Навіть найменші, учні 1-А та 1-Б класів, незважаючи на те, що
їм поки що важко увійти в шкільну колію, брали
участь у ньому.
У цей же день проводилася благодійна акція
на підтримку Ірини Василець, яка зараз перебуває
на лікуванні і дуже потребує нашої з вами допомоги.
Під час проведення ярмарку було зібрано 39
тисяч 300 гривень. Планувалося, що частину коштів буде витрачено на облаштування зон ком-

Дорогу, милу, єдину, золоту, кохану, рідну
нашу маму —
Олександру Олександрівну КОЛОМІЄЦЬ
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЙНИМ
днем народження! З 70-річчям!
Яке щастя мати таку маму, як ти. Ти — особлива і незрівнянна! Завжди підтримаєш і втішиш, підбадьориш і даси пораду. З твоєю материнською любов’ю так легко дихається і живеться
! Ти — найважливіша людина у нашому житті.
Матусю, бажаємо здоров’я тобі на довгі
роки, весняного настрою, побільше радісних подій. Спасибі за все, що ти для нас робиш!
З повагою
твої діти

З днем народження
ВІТАЄМО депутата міської ради
Олексія Григоровича ПОЛІЩУКА!
Ми від щирого серця, від усієї душі зичимо Вам,
шановний Олексію Григоровичу, надміцного здоров’я,
безмежного щастя та радісних сонячних днів.
Ваше доброзичливе ставлення, увага і людяність надзвичайно імпонують Вашим виборцям. Ми
добре пам’ятаємо усі добрі справи, які Ви робите
для нас та на благо нашого міста. І за це Вам —
велике спасибі!
Нехай Ваш життєвий шлях стелиться не тернами, а пелюстками троянд, а у родинному колі
завжди панують любов, злагода і благодать. Хай здійсняться усі Ваші
заповітні мрії і задуми. Божого благословення Вам, дорогий імениннику.
З любов’ю і повагою
виборці округу № 25

Уроки доброти

Виховання громадян
Вишгородська
районна гімназія «Інтелект»

Вишгород

форту у навчальному закладі, а частина — додасться до благодійної допомоги Ірині. Але життя
вносить свої корективи.
Ірині Василець представниками батьківського
шкільного комітету було перераховано 17 тисяч
500 гривень. Ірина щиро вдячна усім нам за те,
що ми є разом із нею: «Пост благодарности! Я
не знаю, какие слова подобрать для того, чтобы
выразить то, что чувствую. А чувствую я, что безумно люблю жизнь, люблю детей, люблю родителей, люблю всех вас, мои друзья, знакомые, соседи, учителя, незнакомки и незнакомцы. Вы все
принимаете участие в моей жизни. В очередной
раз моей дорогой и любимой школой мне собраны
средства на укол, который будет 02.10. В первую
очередь хочу выразить огромную благодарность
директору гимназии «Интеллект» Инне Васильевне Шубко за организацию ярмарки, за заботу и
доброе сердце, за то, что не прошли мимо меня и

моей проблемы. А также сказать «спасибо» всем
чудесным деткам и их родителям, что поддержали меня своими волшебными вкусняшками и сувенирчиками, сделанными собственными руками.
Вместе мы сила! Будем жить!»
7 тисяч гривень перераховано Олені Козленко, вчителю німецької мови нашого закладу. Олена Валеріївна дякує за підтримку у дуже складний
час — важко хворіє її чоловік.
І ще надійшло повідомлення про те, що важко
захворіла (пухлина нирки) і потребує термінової
операції учениця 2 класу — сонячна, світла дівчинка Божена Якимчук. Тому на її лікування буде
передано 5 тисяч гривень. Крім того, просимо усіх
небайдужих допомогти фінансово батькам дитини: кошти можна переказати на Карта Приват
5168 7422 2258 2987 (мама — Ярослава Татенко)
або вкинути до скриньок, що будуть розташовані
у вестибюлі НВК.

На кондитерське виробництво потрібні: КОНДИТЕР – з/п 8 000 гривень. РІЗНОРОБОЧІ – з/п 6 000 гривень. ВАНТАЖНИК – з/п 6 000 гривень.
Офіційне працевлаштування. Адреса: м Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а. Тел: (050) 0 104 104, Ірина

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

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор —
Марина Кочелісова

У КОМАНДУ ПРИВАТНОГО
ДИТСАДКА ЗАПРОШУЄМО
ВИХОВАТЕЛЯ І ПОМІЧНИКА

тел: (096) 448-37-88
ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОЇ ЗАЛИ
— з/п від 7 000+%,
МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ
будівельних матеріалів — з/п від
7 000+%,
ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ
З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ
— з/п від 10 000 грн,
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ ОФІСУ
— тричі на тиждень, з/п 5 000 грн,

ДВІРНИКА
— 2-3 рази на тиждень
— з/п 3 700 грн,
ПАКУВАЛЬНИКІВ
— графік позмінний, з/п 5 000 грн,
КУХАРЯ
— 5 днів на тиждень,
з/п 5 000 грн
(або здамо кухонне приміщення
в оренду).

Довідки за тел: (044) 496-28-88
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Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних
несу ть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
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Нова служба таксі
у місті Вишгороді
«Вишгород Люкс»
рада Вас вітати!
Доступні тарифи.
Запрошуємо для роботи:
— ВОДІЇВ ЗІ СВОЇМИ АВТО;
— ДИСПЕТЧЕРІВ.
Найкращі умови для роботи!!!
Працюємо цілодобово!!!
Тел: (04596) 33-6-33,
(097) 336-00-00,
(073) 336-00-00,
(099) 233-6-000

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.
Постільна
білизна.
Продаж
наволочок.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47.
Пр. Квітковий, 1
(р-н ринку);

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо
працівників
для розклеювання
оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел:
(098) 174-20-79

На металобазу
у м. Вишгороді
потрібен
ВАНТАЖНИКРІЗЧИК
(до 30 років).
З/п — 15 000 грн.
Тел: (067) 446-41-07

P. S.
Одні
відпочивають
улітку,
інші — там,
де літо

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

