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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

З Днем людей
похилого віку!
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Народна дипломатія
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30 вересня (неділя) о 13:40 в інклюзивному театральному проекті «Більше, ніж гра»,
який триватиме у рамках IV Освітнього фестивалю «Арсенал Ідей» з 26 по 30 вересня,
у Мистецькому арсеналі (м. Київ, вул. Лаврська, 10-12) свою виставу «Літо на долонях» покажуть актори інклюзивного театру
«Perfeco-in-Kilaba» (м. Вишгород). Приходьте, буде цікаво!
Докладніше –
на сайті газети «Вишгород»

Абетка права
Символічно, що на схилі року ми віддаємо належну шану всім людям, які сьогодні на заслуженому відпочинку. Кожен
із них пройшов свій життєвий шлях порізному, але кожен може пишатися тим,
що своєю працею примножував наше національне багатство, створював всі умови для поліпшення життя своїх нащадків.
Сьогодні наші ветерани праці, активності яких може позаздрити молодь, як
завжди – на вістрі громадського життя. У
нашому місті діють десятки громадських
організацій, які об’єднують народних
майстрів, аматорів сцени, ветеранів військової служби – і тон у них, енергію руху
задають саме наші заслужені пенсіонери,
справжні патріоти міста, яким не байдуже, якою буде сьогодні і завтра наша
спільна домівка — рідний Вишгород.
Щиросердечно вітаю усіх наших заслужених літніх людей із поважним для
нас святом — Днем людей похилого віку.
Здоров’я вам, шановні ветерани, довгих
років життя, добробуту і любові ближніх.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Пам’ятка пацієнта
Марина КОЧЕЛІСОВА

Basta una canzone!
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Мер’ям НЕВОДНИЧА,
П’єр-Паоло МІТТІКА, «Музикашки-барабашки»,
Массімо БОНФАТТІ,
спеціально для «Вишгорода»

Поки сильні світу сього змагаються на
геополітичних баталіях, народи запроваджують власну дипломатію — розумного
співіснування, довіри і знайомства з культурами і традиціями, підтримки і допомоги. І відстань у цьому — не перешкода.
Массімо Бонфатті переконаний, що всі ми
— сусіди по планеті Земля і проблеми маємо
спільні. Засновник громадської організації
«Світ у дорозі» («Mondo in cammino») вважає,
що від поліської Радинки до італійського Турина — зовсім близько, бо сприймає болі і по-
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треби українські, як свої.
Чимало років тому небайдужі італійці відгукнулися на чорнобильський дзвін відкритим
серцем. А коли познайомилися з інформацією білоруса Юрія Бандажевського, вченого і
доктора медичних наук, — про вплив радіонуклідів цезію на розвиток серцево-судинних
недуг, — до гостинності додалася ще й екологічна та інформаційна підтримка.
Волонтерська спільнота «Mondo in
cammino» відгукується на біду в будь-якій
точці земної кулі, та саме до України запросила митців, які дарували свою творчість по
всьому світові. Музичний гурт «Easy pop»
дав кілька десятків концертів і зібрав кошти
для поїздки та благодійної допомоги, яку
«Світ у дорозі» давно вже надає Поліссю.
Далі — на стор. 5

ФОТО — авторка, «Вишгород»

До редакції звернулася гарна жінка,
що називається, «золотого» віку. Попросила подякувати працівнику Вишгородського відділення невідкладної допомоги
Олексію Коломійцю (НА ФОТО – справа)
за вчасно та професійно надану допомогу,
а принагідно зачепила теми моралі та медичної реформи, до якої ставлення в українців далеко не однозначне.
Відповідальні особи, звісно, беруть «під
козирок» і виконують правила й інструкції
сумлінно – посада зобов’язує. Прості ж українці, та ще й у недужому стані, ніяк не можуть
розібратися в західних моделях «лікування за
протоколом», коли до лікаря-отоларинголога,
скажімо, можна потрапити тільки після огляду
сімейного лікаря, котрий і вирішує, чи потрібна
вам допомога вузького фахівця, чи можна обійтися силами сімейної медицини та не витрачати свого і чужого часу. Те ж саме стосується
і направлень на консультацію до обласної лікарні чи спеціалізованих медзакладів столиці.
Далі — на стор. 5
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Народний концерт
30 вересня о 10:00 у РБК «Енергетик»
відбудеться концерт народних колективів
району на підтвердження та присвоєння
звання «народний».
Вхід вільний

До Дня ветерана
З нагоди Дня ветерана та Міжнародного
дня людей похилого віку 1 жовтня о 17:00
у Будинку культури «Енергетик» (м. Вишгород) відбудеться святковий концерт за
участю народного артиста України Володимира Талашка, бандуристки Тетяни Мазур,
ансамблю «Зерна любові» (м. Київ), Вишгородського духового оркестру-студії «Водограй», хору «Ветеран» м. Вишгорода, вокального колективу «Домісолька» (міський
Центр творчості «Джерело»).
Вхід вільний

Водій невідкладної допомоги Микола Непомящий — все життя за кермом, а у вишгородському відділенні — три роки. Фельдшер
Олексій Коломієць працює у Вишгороді недавно, після закінчення Макарівського медичного коледжу, куди вступив за прикладом
матері-медсестри.

Кооператив «Чорнобильці-1» повідомляє про те,
що 30 вересня 2018 р. о 17:00 біля РБК «Енергетик»
(м. Вишгород) відбудуться загальні збори членів
кооперативу.
Явка обов’язкова
Увага!

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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Сергій Тарута обраний кандидатом у Президенти України
ПОЛІТбюро

Кандидатом від політичної партії «Основа» на майбутніх президентських виборах, що мають відбутися у 2019 році в Україні,
стане Сергій Тарута. Такими є результати внутрішньопартійних
праймеріз. Про це стало відомо за підсумками з’їзду «Основи»,
що пройшов у суботу, 22 вересня, в Києві.

Р

За підсумками праймеріз, 96 % учасників висловилися «за» участь партії
«Основа» в чергових виборах Президента України. У той же час, 87 % партійців
у якості кандидата від політичної партії
«Основа» на виборах Президента України бачать одного з її лідерів, народного
депутата України Сергія Таруту.
«Я вдячний партії за підтримку моєї
кандидатури. Ми в партії «Основа» визначаємо для себе завдання повернути
повагу до людської праці — через гідні
зарплати. Ми повинні повернути повагу
до наших старших — через гідні пенсії і
медицину. Ми повинні повернути повагу
до тих, хто вчиться, — забезпечити їм
гідну роботу після навчання в університеті. Ми повинні повернути повагу кожній людині. Ми повинні повернути повагу

держави до громадян, а громадян — до
держави. Але для цього нам потрібно
буде побудувати таку державу, яку поважатимуть», — заявив Сергій Тарута,
коментуючи своє призначення.
Торкнувся лідер «Основи» і теми усвідомленого вибору. Так, політик закликав
усіх бізнесменів відповідально поставитися до майбутніх виборів Президента
України і припинити фінансувати популістів і корупціонерів від політики. Якщо
в наступному році не змінити нинішню
систему влади, бізнес просто буде змушений емігрувати з України, впевнений
Тарута.
«Кожна людина справи, в тому числі
і кожен підприємець, мусить усвідомити,
що не можна сьогодні бути аполітичним.
Відсидітися осторонь вже не вдасться.

Вітаємо з 80-річчям
Володимира Івановича
РОМАНЮКА!

Шановні земляки!
Щороку 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку та День
ветерана. Ці дні — символ єдності поколінь,
чудова нагода сказати теплі слова подяки
батькам, ветеранам, пенсіонерам і літнім людям за їх внесок у розвиток нашої країни, за багаторічну самовіддану працю, доброту й мудрість.
Про великий життєвий шлях кожного з вас, дорогі старшини
нашого району, можна писати книжки. Ви пронесли крізь своє
життя невмирущі людські цінності, вірність рідній землі, зберегли для нащадків найкращі національні традиції, навчили нас долати труднощі та бути достойними громадянами своєї держави.
Наше завдання сьогодні — зробити все можливе, щоби забезпечити вам належний рівень життя.
Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, радості, душевного спокою та мирного неба над головою!
З повагою
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської райдержадміністрації

Децентралізація
в Україні:
європейський досвід

У КОДА

Бізнесу доведеться брати участь у політиці. І я закликаю всіх бізнесменів — дайте людям можливість зробити усвідомлений вибір. Шановні бізнесмени, будьте
розбірливими у виборі тих, кого підтримуєте. Адже якщо до влади в Україні
знову прийде Порошенко, багатьом із
вас доведеться емігрувати», — застеріг
Сергій Тарута.
На з’їзді партії учасники також обговорили розроблену «Основою» модель
розвитку економіки, соціальної сфери і
системи держуправління. Як відзначили
в «Основі», політсила від самого початку
будувалася як партія мультилідерського
типу, в якій кожна людина справи приходить зі своїми ідеями, привносить свій
досвід і знання.
Дотримуючись цих принципів, зробити свій внесок у розробку документа
зможуть всі регіональні організації партії, трудові колективи, громадські організації, представники територіальних
громад. Було ухвалене рішення, згідно
з яким розглянутий на з’їзді документ
«Платформа «Наша Основа» після його
обговорення та доопрацювання стане
новою програмою партії.
Говорячи про пріоритети «Основи»,
голова політсили Андрій Ніколаєнко
розкрив деталі запропонованої партією
програми «5 кроків до компромісу», яка
передбачає захист національних внутрішньоукраїнських інтересів.
«Наша альтернатива — це загаль-

Шановний ювіляре!
Хочемо висловити Вам щиру
подяку за високий професіоналізм, сумлінну працю, наполегливість та активну громадянську
позицію.
Своєю щоденною працею Ви довели, що ефективна робота у Вишгородському районі — це одне
з найважливіших завдань, які покладені на місцеву
владу задля покращення умов життя мешканців нашого краю. Повага і довіра людей красномовно свідчить про Ваш авторитет та професіоналізм.
Ви завжди вміли об’єднувати навколо себе талановитих спеціалістів, небайдужих до долі нашої рідної землі.
Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, сімейного благополуччя, щоб кожен день був зігрітий добром і теплом рідних та друзів. Зі святом!
Від імені Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО
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Прес-служба КОДА
Нещодавно за круглим столом у Київській обласній державній адміністрації обговорювали впровадження реформи децентралізації, проблемні питання, які виникають
у процесі об’єднання територіальних громад
Київської області та шляхи їх вирішення. У
зустрічі взяли участь спеціальний посланник
ФРН з питань реформ в Україні пан Георго
Мільбратд, перший заступник голови КОДА
Андрій Анісімов, в.о. директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі КОДА Наталія Погребна та в. о. директора департаменту
містобудування та архітектури облдержадміністрації Дмитро Ликов.
Німецький політик, якого — в рамках угоди
між Петром Порошенком та Анґелою Меркель
— на початку серпня 2017 року делеговано
урядом Німеччини як спеціального посланника з питань реформ в Україні, зокрема у сфері

якісного державного управління й децентралізації,
говорив про законодавчий маршрут із децентралізації – «17 ключових законопроектів, які є основою
для подальшого розвитку і успішного впровадження реформи децентралізації на місцях» (цей перелік
законопроектів напрацьований Мінрегіоном спільно
з міжнародними партнерами, народними депутатами, місцевими громадами, громадянським суспільством і експертами та підтриманий Координаційною
радою донорів).
Професор Мільбрадт нагадав про затверджений у лютому поточного року новий План дій Ради

нонаціональний компроміс. Основними
внутрішніми компромісами для України
сьогодні повинні стати: позаблоковий
статус України; встановлення в Україні
однієї державної мови — української,
і двох офіційних (англійської та російської); заборона на втручання представників центральної влади в релігійні справи і справи органів місцевого
самоврядування в питаннях історичної
пам’яті; кримінальна відповідальність
для політиків, чиновників, ЗМІ за розпалювання ворожнечі між регіонами України, за образу особистості за регіональною ознакою, заборона сепаратистських
і радикальних націоналістичних організацій», — зазначив Ніколаєнко.
При цьому голова партії чітко окреслив «червоні лінії» — питання, якими в
партії не готові поступитися. «Ми не готові поступитися нашою територіальною
цілісністю. І Донбас, і Крим — це Україна
назавжди. Контроль нашої армії над державним кордоном — це ще одна умова,
без якої миру не буде. І компенсація Росією всіх збитків нашій державі і нашим
громадянам, заподіяних у результаті російської агресії. Це — наші червоні лінії.
Про решту ми можемо говорити. Причому говорити безпосередньо з Росією», —
підкреслив Ніколаєнко.
Нагадаємо, в суботу, 22 вересня в Києві відбувся з’їзд політичної партії «Основа». У партійному з’їзді взяли участь
близько 500 учасників з усієї України.

Низький уклін
старшому поколінню!
Першого жовтня в нашій державі відзначається День людей похилого віку та День ветерана, що засвідчує глибоку повагу до найстарших представників громади.
Турбота про людей похилого віку — справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас
найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути
достойними своєї держави.
Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і
втрат довелося вам пережити і при цьому зберегти гідність, віру,
любов, які ви пронесли через все своє життя.
У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за
все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг,
ставлення до людей — це приклад для наслідування сучасній молоді.
Низький вам уклін!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Європи для України на 2018-2021
роки щодо децентралізації, яким
передбачено продовження маршрутної карти не тільки з об’єднання
і підсилення громад, а й щодо впровадження секторальної децентралізації, та наголосив на тому, що
за децентралізацією – майбутнє
ефективної реалізації потреб населення та стрімкого розвитку регіонів.
Почесний гість розповів про
особливості проведення децентралізації в Німеччині. Зокрема, поінформував, що цей процес тривав
досить довго і проходив у кілька
етапів. На першому – жителі населених пунктів, переважно невеликих, добровільно висловлювались
за об’єднання їх громад. Далі – дійшла черга до здійснення відповідних кроків примусово. Це стосувалось насамперед великих міст,
об’єднання яких проходило досить
важко. На останньому етапі мало
місце зменшення кількості районів
і визначення чітких завдань, які ставились перед новоствореними адміністративними одиницями.

Оголошення

Комунальне підприємство
«Управляюча компанія»
Вишгородської міської
ради ПОВІДОМЛЯЄ:
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради прийняв рішення № 285 від
20 вересня 2018 року «Про погодження
здійснення коригування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України № 869 від 01 червня 2011 року «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», коригування тарифів проводиться при
зростанні собівартості виконання послуг із
причин, що не залежать від виконавця (зростання цін на: енергоносії, паливо, заробітна
плата тощо).
Скориговані тарифи будуть уведені в дію
з 01 жовтня 2018 року.

Наше місто

Вишгород
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Громадський бюджет Вишгорода! Результати голосування
Тетяна БРАЖНІКОВА, голова Номінаційного комітету
01 жовтня 2018 року о 17:00 в малій залі адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 відбудеться засідання Номінаційного комітету.
За підрахунками голосів буде оголошено резуль-

Золота йога

тати голосування за проекти 2018 року.
Нагадаємо: Громадський бюджет Вишгорода —
це платформа реалізації ідей для покращення нашого
міста. У рамках цього Проекту будь-який житель міста
може подати проект, пов’язаний із покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують

за бюджетні кошти. Цьогоріч проекти подавались до
01 серпня 2018 року. Дякуємо авторам та всім активним учасникам!
Про всі наступні кроки в роботі Номінаційного комітету ми будемо і надалі інформувати на сторінках
газети «Вишгород» та офіційному сайті Вишгородської міської ради.

ФізкультУРА

Тетяна БРАЖНІКОВА
«Зморшки мають бути лише там,
де була посмішка!» — влучно заувавжив Марк Твен. І це підтверджує проект оздоровчої йоги для людей золотого віку.
До занять уже долучаються діти й
онуки! З кожним разом учасників усе
більше, і ми безмежно раді успіху цього проекту — за підтримки директора
ВРТЦСО Наталі Рудько, волонтера
Ольги Думанської, керівництва ВРБК
«Енергетик» і нашої команди.
Чекаємо прихильників здорового способу життя щовівторка та щочетверга о 09:00 у спортивній залі БК
«Енергетик».
Вхід вільний.

День усиновлення

Дошкілля

Кожній дитині –
родина
Ольга МЕЛЬНИК,
начальник служби у справах дітей
та сім’ї Вишгородської РДА
В останній день вересня в Україні відзначається День усиновлення. Це свято
людяності й милосердя, яке не випадково
збігається з днем християнських святих
Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Це
надзвичайно тепле свято, насамперед,
для батьків і дітей, які волею долі стали
однією родиною. Тож 28 вересня на площі
біля адмінбудинкуу Вишгороді за участю
представників закладів, установ, громадських та благодійних організацій, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей
відбулася Всеукраїнська акція-флешмоб
«Усиновлення – це любов назавжди».
Про права дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування, про гарантії держави сім’ї, яка усиновила дитину, та ін. — докладніше читайте на сайті та у настпуних номерах газети «Вишгород»

Інновації

Основне навантаження
бере на себе
місцевий бюджет
Трохим ІВАНОВ,
заступник
міського голови
Під час батьківських зборів у дошкільних навчальних
закладах нерідко постає питання фінансового забезпечення
садочків. Зокрема, на
останніх зборах у дитячому садочку «Золотий
ключик» батьки цікавилися фінансовою складовою харчування.
Треба зазначити, що оплата харчування
дітей у садочках відбувається за програмою
співфінансування 60/40, по якій 60% вартості харчування сплачують батьки, решта суми
фінансується з міського бюджету. Також
варто зауважити, що фінансування інших
потреб дошкільних навчальних закладів (забезпечення канцтоварами, миючими засобами тощо) також здійснюється за рахунок
бюджетних коштів. Необхідності здавати гроші на це у батьків немає. За власний рахунок
вони можуть докуповувати додаткове приладдя чи матеріали. Проте це має відбуватися лише на добровільних засадах.
Якщо все ж таки у дитячому садочку з
батьків збиратимуть гроші на потреби, які
фінансуються за рахунок місцевого бюджету,
прохання повідомляти про такі випадки.

Роби як я, роби краще мене
Людмила БОЛДИРЕВА,
ініціатор створення жіночого клубу
Життя грає іншими барвами — барвами
надії, інтересу і бажання, з›являються сили,
краще та цікавіше жити, коли самотність до
самотності горнеться.
Українські жіночки у колі найактивніших
намагаються довести, що життя після 60 тільки
починається. Тож недарма при Вишгородській
громадській організації Всеукраїнської спілки
офіцерів за пропозицією начальника штабу
Людмили Болдиревої створили жіночий клуб.
Нещодавно на засіданні обговорили його назву, виявили інтереси присутніх, намітили

подальші плани та навіть дрес-код одягу для
проведення засідань. А тем намітили безліч:
плетіння гачком і спицями, плетіння килимків
із тканин, вишивка бісером, пошиття ляльок
та інших виробів, розкриття секретів кулінарії
тощо. Девіз клубу: «Знала я – тепер знаєте і
ви. Роби як я, роби зі мною, роби краще мене».
Приємно вразило, що люди зібралися незнайомі, але панувала дуже доброзичлива атмосфера. Господинею клубу дала згоду бути
Тетяна Ануфрієва – талановита майстриня.
Збиратися плануємо щотижня у приміщенні
гуртожитку по вул. Б. Хмельницького, 7. Тож
охочі можуть приєднатися. Контактний телефон: (063) 376-86-56.

Коли вам за 60

Ми можемо вже пити молекулярно очищену воду

Іван БУРДАК,
президент Асоціації
вчених за інноваційний розвиток
України, академік, д. е. н.,
професор, письменник
15 вересня у газеті «Вишгород» була
опублікована стаття
Володимира
Ткача
«Яку воду ми п’ємо
насправді». Хочу нагадати, що у Програмі Асоціації почесне
місце займають питання інноваційного
розвитку
охорони
життя і здоров’я нашого народу. Одне з
них — забезпечення людей якісною питною водою.
Прогресивні українські науковці-практики
таку воду вже виробляють на підприємстві,
яке знаходиться у Києві і в грудні 2017 року
отримало Державний Патент. Вода виробляється по запатентованій технології, що не має

аналогів.
На засіданні Президії Асоціації 14 вересня ц. р. був розглянутий поданий авторами
унікального винаходу проект. Президія констатувала, що підприємство «Вода-SOS» —
єдине в Україні, яке використовує технологію
на основі методів структурування води за допомогою спецупаковки (Австрія). Вода — екологічно чиста, звичайна, природно збагачена
рідина, яка не має кольору, запаху, але несе в
собі дивовижний смак здоров’я. Вона не має
ніяких протипоказань і може споживатись дітьми з перших днів життя.
Переважним фактором якості є лужність складу води, це і є винахід. Вода на
100 % не має консервантів, таких як йод,
озон, срібло, антибіотики, вуглекислий газ
чи азотні сполучення. Як відомо, консерванти спрямовані на знищення шкідливих бактерій у воді, але вони згубно впливають на
мікрофлору людини.
Компанія діє за інноваційними технологіями молекулярного очищення води подвійним
зворотнім процесом, пом’якшенням, ультрафіолетовою дезінфекцією. Відбувається про-

цес природної мінералізації та вітамінізації
для вирівнювання структури води та лужного
РН-показника. Молекули води активні, мають
високу швидкість розчиняти в організмі всі
мікро- і макроелементи. Вода мінералізується виключно при допомозі природного каміння гірських порід (земельно-лужних мінералів) океанічного та вулканічного походження.
Лужність води (РН 7.9 — 9.1) для того, щоб
не стояти в шлунку, а проходити транзитом,
якісно потрапляти в кишківник.
Молекули води повинні бути з обнуленою
пам’яттю, онкопротекторні, такі, що не створюють негативного впливу на клітини. Вода
має ідеальну мінералізацію для молекул,
щоб розчиняти всі мікро- і макроелементи,
які ми отримуємо від їжі в кишківнику. Вона
стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, відновлює функції опорно-рухового апарату, нормалізує кров’яний тиск, відновлює
суглобову рідину, нормалізує обмін речовин,
поліпшує циркуляцію крові, очищає печінку і
нирки, добре стимулює підшлункову залозу,
поліпшує колір шкіри, шкіра зволожується і
взагалі проходить відновлення всіх функцій

організму та обміну речовин.
Технологічно на підготовку живої, лужної,
структурованої води з обнуленою пам’яттю
молекул, збагаченої природними мінералами, витрачається одна доба. Саме тому
компанія, що продукує структуровану воду,
приймає попередні замовлення на доставку
води (дві доби) за погодженням через відділ
логістики.
Щоб не втрачати ті дивовижні якості продукції, заради яких компанія працює для замовників, вода не зберігається на складах
жодного дня! Тому на підприємстві немає
необхідності додавати до неї консерванти.
Щодо адреси компанії, що виробляє таку
чисту воду, звертайтесь до Президії Асоціації вчених за інноваційний розвиток України
(Тел: +38 (067) 950-82-55), що одностайно
прийняла рішення щодо підняття клопотання
перед Кабінетом Міністрів про реалізацію запатентованого винаходу компанії на корисну
модель способу мінералізації питної води у
масштабах всієї Української держави з метою
оздоровлення і запобігання серйозних захворювань наших співвітчизників.
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Шановні жителі Вишгорода!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня людей похилого віку та Дня
ветерана!
Ваша самовіддана праця, мужність і терпіння стали основою нинішнього
благополуччя нашої країни. Вам довелося багато пережити – відвойовувати
свободу рідної землі, відновлювати зруйновані міста і села в післявоєнні роки.
Ви будували заводи і школи, вирощували хліб, вкладали душу у виховання дітей, передаючи їм кращі людські якості.
У цей святковий день прийміть щирі вітання і
глибоку вдячність за все, що зроблено вами заради нашого сьогодення. Ваша праця, подвиг, ставлення до людей – це приклад для наслідування сучасній молоді.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щасливої долі,
радості, довголіття, добра і віри в краще майбутнє!
З повагою
Роман БУКОВСЬКИЙ
Максим КАЛІНКІН

Абетка права

Пам’ятка пацієнта

(Початок на стор. 1)
Особливо важко розібратися людям літнього віку – куди і коли звертатися, якщо
стався серцевий напад, загострення хронічних недуг або, не дай Боже, зламана рука чи
нога, раптово піднялася температура/тиск чи
вкусила собака. Сам пацієнт чи його схвильований родич звично телефонує 103 – і
наражається на ретельне розпитування: особисті дані (прізвище/ім’я/по батькові/дата народження, адреса/домофон/телефон і ознаки
біди, за якими диспетчер (у Білій Церкві) визначає, яку допомогу треба надати і якій саме
службі.
Звісно, людину це дратує, так само, як і
відповідь у приймальному спокої чи у відділенні екстреної допомоги: «Вам не до нас.
Звертайтесь до сімейного лікаря в поліклініку/ до відділення невідкладної допомоги». Тут
болить, зробіть мені укол і відвезіть додому,
а вони сидять!.. Між тим, медики роблять усе
за інструкцією, бо щомиті може надійти повідомлення від диспетчера — і на екстреній
допомозі, скажімо, котру ми звично називаємо «швидкою», навіть приміщення немає, де
можна оглянути пацієнта, — все робиться у
машині.

Головний лікар екстреної допомоги
Віктор Павленко і лікар Михайло Колянчук,
який, мабуть, довше за всіх колег працює
у Вишгородському відділенні «швидкої»
Говорити про готовність України до медичної реформи можна багато: про мережу
доріг, якими можна (чи не можна) дістатися
медичного центру, де нададуть належну допомогу; про оснащення медзакладів і спецавтівок, зарплати і пенсії медиків, про інтернетзв’язок врешті. Є й іще одне; у західній
медицині, до якої офіційна Україна так потужно тягнеться, на відміну від системи Семашка
є свої моменти, до яких ми не звикли: страхування, неоспоримість діагнозів і ліків, які приписав вам фахівець, черга на безкоштовне
дослідження застрахованих осіб (хочеш сьогодні, а не через місяць, — плати).
Простим українцям — прихильникам традиційного лікування — до цього звикати, либонь, довго доведеться. Роз’яснення реформи по населених пунктах Вишгородського
району проводяться чи не щотижня — головний лікар КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» Іван Клюзко, головний лікар
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» (ЦПМСД) Вишгородської районної ради Оксана Морозова та головний лікар
Вишгородської філії екстреної медицини КЗ
Київської обласної ради «Київський облас-

ний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф» (КОЦЕМДМК) Віктор
Павленко зустрічаються з мешканцями Вишгородщини, пояснюють посадові обов’язки сімейного лікаря, з яким треба укласти договір
на медичне обслуговування, а також — куди
в яких випадках звертатися.
Нагадаємо пацієнтам і їхнім родичам, що
ШВИДКА ДОПОМОГА, по яку зазвичай звертаються по закінченні робочого дня чи у вихідні, розподіляється на:
НЕВІДКЛАДНУ
(підпорядковується
ЦПМСД) та ЕКСТРЕНУ (підпорядковується
КОЦЕМДМК).
Стаціонарний телефон невідкладної допомоги 045-96-54-337 тимчасово не працює
(у відділенні — ремонт), та можна звертатися
за мобільними телефонами у відділення:
Димер (обслуговує весь правий берег,
починаючи від Лютежа до кінця району) —
096-190-23-80;
Вишгород (обслуговує Вишгород, Нові і
Старі Петрівці) — 096-190-22-03;
Пірнове (обслуговує весь Лівий берег) —
097-050-05-85.
На виклик бригада невідкладної допомоги прибуває впродовж години при:
- раптових підвищеннях температури тіла
з кащлем, нежиттю, болю у горлі; головному
болю, запамороченні, слабкості; болях у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз,
артрит, артроз тощо); підвищенні артеріального тиску; больовому синдромі у онкологічних хворих; алкогольному, наркотичному,
токсичному абстинентному синдромі;
- загостреннях хронічних захворювань у
пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу
гіпертонічної хвороби, виразки шлунку та
12-палої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.
Екстрена допомога — дзвонити тільки
103 — прибуває за 10 хвилин (у місті) чи за
20 хвилин (за межами міста) — з моменту виклику. Залежно від пори року, погоди, стану
доріг і епідемій цей час може збільшитися
ще на 10 хвилин. Виїжджає бригада (водій+2
фельдшери/лікар і фельдшер) на:
- знепритомнення, судоми; раптові розлади дихання; раптовий біль у ділянці серця;
блювоту кров’ю; гострий біль у черевній порожнині; зовнішню кровотечу;
- ознаки гострих інфекційних захворювань; гострі психічні розлади, що загрожують
життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;
- усі види травм; ураження електричним
струмом, блискавкою, теплові удари, переохолодження, асфіксію всіх видів (утоплення,
потрапляння сторонніх предметів у дихальні
шляхи);
- ушкодження різної етіології під час надзвичайних ситуацій;
- отруєння, укуси тварин, змій, павуків та
комах тощо;
- порушення нормального перебігу вагітності.
Радимо також вишгородцям про всяк
випадок мати при собі (зробити і для дітей
та літніх родичів) запаяну у целофан картку
з ПІБ, датою народження, контактним телефоном, групою крові та основними недугами,
які можуть спровокувати напад, кольку, запалення, зазначенням схильності до алергії на
певні подразники тощо.
Будьте здорові, багаті і щасливі!

Людина

Вишгород
З ювілеєм!

Довгих років, Володимире Івановичу!
25-го вересня Володимиру Івановичу РОМАНЮКУ виповнилося 80 років!
Неможливо уявити життя
міста і району періоду 198090 років без цієї шанованої
людини.
Десять років – на посаді першого секретаря Вишгородського райкому партії,
представник Президента у
Вишгородському районі, голова районного виконавчого
комітету... За цим послужним
списком — самовіддана праця у складних суспільно-політичних реаліях: тут і період
застою, перебудова, руїна Союзу, становлення української державності.
Молодь має знати, що за активної участі
Володимира Івановича у ті роки у Вишгороді
були побудовані центральна районна лікарня, районна аптека, кінотеатр «Мир», дитяча
спортивна школа та басейн. Також у районі
з’явилося п’ять нових загальноосвітніх шкіл,
шість дитячих садочків, шість Будинків культури, дев’ять фельдшерсько-акушерських
пунктів та інших об’єктів соцкультпобуту.
Втім, перелік добрих справ можна було
Вітаємо З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ порядну та унікальну людину,
яка робить наше місто
гарним,
комфортним
та сучасним, — заступника Вишгородського
міського голови
Ігоря Івановича СВИСТУНА!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів — щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Ірина РЕЧЕНСЬКА,
координатор
БФ «Творча молодь Київщини»

б продовжувати до солідної
книги, але обмежуся головним
– Володимир Іванович заслужив від громади Вишгородщини найкращих слів вдячності. Недарма за сумлінну
працю держава вшанувала В.
І. Романюка двома орденами
Трудового Червоного Прапора, медалями «За доблесний
труд», «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть» та
багатьма іншими відзнаками.
Одна з них, як найболючіша
і найдорожча, — за безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
У ці ювілейні дні хочеться
від душі побажати Володимиру Івановичу довгих і щасливих років життя, подякувати за
добросовісне служіння людям, виняткову доброту, увагу і безмежну людяність. Широкий
загал вишгородців і жителів району пишаються Вами, Володимире Івановичу. Нехай любов Вашої дружини, дітей, онуків і правнуків
до Вас буде невгасимою. Здоров’я, радості і
добра – на довгі роки!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

ВІТАЄМО з 80-річчям шановного
Павла Олексійовича
БАРАНОВА!
Не перечислить всех заслуг,
Товарищ добрый наш и друг,
Не будем гнаться за годами —
Спасибо, что Вы рядом с нами!
Вас с днем рождения поздравляя,
Здоровья, радостей желаем,
Удачи, сил и оптимизма,
Энергии для полной жизни.
Солидный возраст не помеха —
Желаем новых Вам успехов,
Чтоб в книгу жизненных дорог
Вписали много новых строк.
Колектив турбінного цеху
Київської ГЕС

Щиро вітаємо З ЮВІЛЕЄМ
Ігоря Івановича СВИСТУНА!
Сердечно бажаємо Вам, шановний імениннику, професійних злетів, задоволення від роботи, стабільності. Нехай удача
супроводжує у всіх починаннях, а вдома завжди чекають затишок і турбота близьких!
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров’я – з роси і води!
Сім’я Хоменків

Віддаючи, збагачують серця
Наталія АНОХІНА — від багатодітних родин
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

22 та 24 вересня 50 дітей із багатодітних
і неповних родин Вишгорода безкоштовно
відвідали ресторани компанії «McDonald’s».
Щиро дякуємо керівництву ресторанів та
їх менеджерам — Вячеславу Коргопольцеву,

Благодійність

Олені Купріюк, Наталії Шинковій за чудовий
час, проведений у мережі закладів. Дякуємо
міському голові Олексію Момоту, який подбав,
щоб діти отримали хвилини радості та веселого
спілкування.
Спасибі кожному, хто робить добро.
Пам’ятаймо: розум багатіє від того, що отримує, а серце — від того, що віддає…

Тема

Вишгород
(Початок на стор. 1)
Упродовж 32 років наслідки Чорнобильської катастрофи проявляються в цих зонах
ризику раковими захворюваннями, пухлинними та імунодепресивними патологіями, до
яких додаються фінансові труднощі, що не
дозволяють отримувати вартісну медичну
допомогу та адекватне харчування (чисту
їжу).
«Жити — це щастя!» — лунало зі сцени
Вишгородського Будинку культури «Енергетик», і смак до життя, доброзичливість, любов і гідність заполонили залу. Всесвітньовідомий Сан-Ремо відпочивав. «Easy pop»
— легку естраду — виконувати зовсім не легко, та професіонали високого рівня — ДжанЛука Фйорентіні (клавішні, вокал), Андреа
К’ярелльйо (гітара, бек-вокал), Віола Фйорентіні (соло, бек-вокал), Ерік Інноченці (басгітара, бек-вокал), Патріціо Піррроне (ударні,
бек-вокал), Франко Гатта (гітара), — що гастролюють по Італії та всьому світові із 2011
року з виставою: «Історія музичного автомату», — наче чарівники, обертали слухачів на
завсідників кафе чи пішоходів на розпеченій
сонцем вулиці Неаполя, на збирачів винограду чи сусідів у дворику Палермо, на глядачів
чорно-білої неокласики італійського кіно чи
на туристів, що смакують яскраві італійські
краєвиди і страви.
64 композиції живого звуку (хіти італійської та всесвітньої музики 50-80-х років
минулого століття) — своєрідна мандрівка
у часі, найбільш приваблива для старшого
покоління. Тож концерт у «Енергетику» став
подарунком насамперед для старших вишгородців, які згадали танцмайданчики і дискотеки власної юності (та й ритми зрілості — теж),
пританцьовуючи та підспівуючи «Viva la vita»,
«Italiano vero», «Felicita», «Kalimba de Luna».

Перлина музичного вечора — один із
найкращих акордеоністів Європи Ріккардо
Таддеї — із незворушним обличчям мегапрофесіонала (пальці метеликами пурхали
над блискучими клавішами!) видав ще й варіації «Чардаша» Ференца Ліста та «Польоту джмеля» Миколи Римського-Корсакова.
А для мами перекладачки гурту Наталі Черненко автор і учасник чисельних міжнародних
творчих проектів виконав її улюблене аргентинське танго. Музикант за освітою і покликанням, Ріккардо аранжував фільми багатьох відомих кінорежисерів (серед них Вуді
Аллен), працював із акторами світового рівня Джулією Робертс, Дастіном Хоффманом,
Пенелопою Круз, Алеком Болдуїном, Джуді
Девіс, Полем Джаматті, виступав чи не на
всіх континентах Землі, всотав у свої музичні
жилки ритми й мотиви різних країн і народів і
щедро поділився всім із присутніми на благодійному концерті у Вишгороді (спасибі за це
ще й Вишгородській РДА і райраді).
Італійці вивели на сцену і вокально-інструментальний ансамбль з Київщини «Coco
Jambo» — вихованців музичної студії «Музикашки-барабашки» Вероніку Зінчук (клавішні), Вікторію Канавець (ритм-гітара), Дарію
Мельник (бас-гітара), Максима та Аню Деркунських (барабани та соло-гітара). І пішло…
«В траві сидів стрибунчик», «О, bella, ciao»,
барабанне тріо ударників і гітариста, біттлсове «Шізгадн»...
Музику всі розуміли без перекладу, а
концерт замість години тривав дві з половиною, бо виконавці запалювали, а зал гаряче
й вдячно відповідав. Як кажуть італійці, для
повного щастя і порозуміння достатньо однієї
пісні: «Basta una canzone!»
Більше фото — див. на сайті
газети «Вишгород»

На сцені «Енергетика» запалюють «Easy pop» і «Coco Jambo»

Щиро вітаю всіх працівників
дошкільної освіти з професійним святом!
Низький уклін вам та подяка за щоденну самовіддачу, любов і турботу про наших дітей, віддане служіння улюбленій справі! Від усього
серця бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, миру та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай вам завжди всміхається доля та дарує ще багато світлих днів і щасливих років!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради
Степанія СІДЛЯР,
координатор Школи вихідного дня
з поглибленим вивченням
української мови та українонавства

29 вересня

Народна дипломатія

Патріціо Пірроне

Массімо Бонфатті у Владика з Іванкова

Україна й Італія — ЗА чисте життя

Максим Деркунський

Маестро Акордеон має коралівські
ім’я і серце

Наш золотий фонд — старше покоління
День людей поважного віку — це чудова
нагода нагадати про повагу до старших, про
любов до батьків, бабусь, дідусів, про те, як
ми цінуємо їх і радіємо їхнім посмішкам!
В усьому світі 01 жовтня відзначається
Міжнародний день людей поважного віку, а в
Україні — це також і День ветерана.
Низький уклін та щира подяка ветеранам

Народе мій, до тебе я ще верну...

спеціально для «Вишгорода»

Школа вихідного дня
разки шлунка. Поет переніс важку оперцію:
залишили 1/4 шлунка. На межі життя він написав:
«… Як добре, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся,
в передчутті недовідомих верст...»
Згадуючи розмови про В. Стуса з його побратимами Л. Лук›яненком, В. Чорноволом, В.
Овсієнком, пані Довгань наголосила, що кожного із них вражала у Стусові абсолютна без-
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Basta una canzone!

ФОТО — Оксана ГУСЕЙНОВА,

22 вересня урок української мови у Школі вихідного дня, яка працює щосуботи з
10-ої по 12-ту годину у приміщенні районної
бібліотеки, був присвячений пам’яті українського поета-дисидента Василя Стуса.
... 4 вересня 1985 року в с. Кучино Чусовського району Пермської області за
нез’ясованих обставин помер Василь Стус.
«Він був найбезневинніша жертва», — сказав
про нього дисидент Іван Дзюба. Але радянська комуністична система та адвокат, який
почав його захищати, думали зовсім про
інше. Вони у цьому праведникові побачили
початок своєї загибелі…
Для проведення уроку спогадів про Василя Стуса депутат Вишгородської міської ради
Валерій Виговський запросив відому журналістку, близьку подругу поета та його родини
Маргариту Довгань. Маргарита Костянтинівна ознайомила слухачів Школи із біографією
митця.
Народився Василь Стус 7 січня 1938 року.
Прожив 47 літ, із яких 13 років перебував у
тюрмі.
Там він почав хворіти: стався прорив ви-
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компромісність із власним сумлінням.
У грудні 1982-го В. Стуса запроторили в камеру-одиночку на рік за те, що він на волю передав зошит із віршами. У вересні місяці вікна
в камері вже позамерзали, і було видно також,
що здоров’я поета згасає. Вийшов із буцегарні
зовсім знесиленим, але норми виробітку, тюремну дисципліну змушений був виконувати.
За спогадами Л. Лук’яненка про В. Стуса, Левко щодня озивався до Василя: «Василю, здоров!», але 4 вересня 1985 р. Стус не

війни та праці, людям старшого покоління, які
передають нам свій життєвий досвід!
Доброго вам здоров’я, вічної молодості
душі, тепла від рідних та довгих літ!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської
міської ради
озвався.
Світ дізнався про смерть Василя Стуса
вже 7-го вересня. А в’язні, побратими, що
сиділи поряд, не знали, хоча здогадувалися
й відчували…
Учні Школи вихідного дня, які прослухали
розповідь Маргарити Костянтинівни про Василя Стуса, особливо ті моменти із його життя,
що не описані в літературних творах про поета,
щиро дякували їй. Особливо теплі слова подяки висловив журналістці воїн АТО, житель м.
Вишгорода Юрій Артьомов. (Він у лютому 2015
р., після поранення на Сході країни, лежав у київському госпіталі, і Маргарита Костянтинівна
його провідувала, підтримуючи медикаментами і добрими, душевними словами.)
Учениця СШ «Сузір’я» Аліса Гусейнова
продекламувала вірш «Любіть Україну» В.
Сосюри. Депутат міської ради Валерій Виговський, прослухавши цікаву розповідь про життя і тюремну долю В. Стуса, порівняв її з долею
України за 300 років неволі, коли злочином
вважалося природне бажання бути країною,
якою її сотворив Господь Бог.
Маргарита Довгань у свою чергу щиро подякувала Валерію Павловичу за те, що завдяки йому працює Школа вихідного дня, де кожен
охочий має можливість вчити державну мову
України, почути цікаві розповіді з історії українського народу.
Докладніше чит. на сайті
газети «Вишгород»
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 Ж ОВТ НЯ 2 018 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»
13:20 «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, 22:25 «#ШОУЮРИ»
23:25 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 Т/с «Пляжний коп»
08:50 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:50 Х/ф «Андроїдполiцейський»

16:25 Х/ф «Бунт»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Касл-7»
23:20 Х/ф «Планета акул»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:15 Фольк-music
16:20 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
17:00 Д/с «Як працюють
мiста»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00, 23:40 Своя земля
19:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:30 Плiч-о-плiч
21:45 Д/ц «Неповторна
природа»
22:45 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
11:00 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Круговорот»
23:30 Х/ф «Форсаж 6»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «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 «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»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Дiномама»
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

6:15 Х/ф «Дама з
папугою»
08:10 «Свiдок. Агенти»
08:45 Х/ф «Алмази шаха»
11:00, 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»

СТБ
7:15 Х/ф «Висота»
09:10 Х/ф «Знак долi»
11:20 Т/с «Анатомiя Грей»
13:15 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:45 Хата на тата

НОВИЙ КАНАЛ
6:44, 08:39 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:40 М/ф «Том i Джеррi:
Робiн Гуд та МишаСмiхотунка»
09:50 Х/ф «Великий Стен»
12:00 Х/ф «Не гальмуй»
13:55 Х/ф «Таксi 3»
15:45, 00:05 Таємний
агент
17:00 Пост шоу. Таємний
агент
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором

НТН

МЕГА

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»
23:30 «МЕМ»

12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
23:40 Один за всiх

6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Фестивалi
планети
09:55 Там, де нас нема
11:05 Україна: забута
iсторiя
12:00 Майор «Вихор»
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:55, 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 «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, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 М/ф «РоналВарвар»
ІНТЕР
6:15, 00:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00

«Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «Тато
напрокат»
12:25 Т/с «Почати
спочатку. Марта»
16:10 «Чекай на мене.
Україна»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Поверни моє
кохання»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:15 Не дай себе
обдурити!
12:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:25 Х/ф
«Скайлайн»
16:40 Х/ф «Скайлайн-2»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Прорвемось!
21:30 Т/с «Папаньки»
22:35 Свобода слова
00:50 Х/ф «Бiйцiвський
клуб»
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
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 2 Ж ОВТ 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, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15 «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»
23:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
08:55, 00:30 Т/с
«Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

13:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:15 Х/ф «Бої в
бронежилетах»
19:20, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:30 БОКС: Разом з
чемпiонами! Титульнi бої
молодих лiдерiв i свiтових
зiрок професiйного боксу
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
17:00 Д/с «Як працюють
мiста»
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/ц «Неповторна
природа»
22:45 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
11:00 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Круговорот»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «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 «Ми
всi...»

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
7:05, 20:00, 22:45
МастерШеф
11:00 Т/с «Анатомiя Грей»

НТН
6:50 Х/ф «Викуп»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зупинився
потяг»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:20
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:44, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Т/с «Друзi»
09:00 Т/с «Любов
напрокат»
11:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

17:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Прискорення»
22:50 Заробiтчани
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00, 16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
09:00, 20:50 Фестивалi
планети
09:55 Там, де нас нема
11:05 Україна: забута
iсторiя
12:00 1377 спалених
заживо
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:55, 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 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
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, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел i Решка.

Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
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
«Поверни моє кохання»
13:50, 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 Прорвемось!
11:10, 13:20 Х/ф «Перший
лицар»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Папаньки»
15:25, 16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с

«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Папаньки»
20:20 Громадянська
оборона
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Пункт
призначення»
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
07:30 Код успiху
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

С Е Р Е ДА , 3 Ж ОВТ 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, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:20 «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»
23:20 Х/ф «Iнша жiнка»
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»

13:00 «Помста природи»
15:15 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10 :РадiоДень
14:05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
17:00 Д/с «Як працюють
мiста»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Плiч-о-плiч
19:25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20:30, 23:40 Складна
розмова
21:45 Д/ц «Неповторна
природа»
22:45 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
11:00 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Круговорот»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «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 «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»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Столику,
накрийся»
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

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
23:40 Слiдство ведуть
екстрасенси
НТН
7:10 Х/ф «Спосiб
убивства»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
10:25, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ
6:45, 20:00, 22:45
МастерШеф
11:05 Т/с «Анатомiя Грей»
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!

НОВИЙ КАНАЛ
6:44, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Т/с «Друзi»
09:00 Т/с «Любов
напрокат»
11:45 Т/с «Вiдчайдушнi

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»
23:30 «МЕМ»

6:25 МастерШеф
11:20 Т/с «Анатомiя Грей»
13:15 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
00:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Залiзний
Ганс»
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

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Гладiатор за
наймом»
10:50, 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 «Кримiналiст»

домогосподарки»
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Кiлери»
23:00 Заробiтчани
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Фестивалi
планети
10:00 Брама часу
11:00 Україна: забута
iсторiя
12:00 Таємницi дефiциту
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:55, 22:45 Зброя:
сiмейна справа
17:50 Секретнi територiї
00:40 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заклинач ведмедiв»

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 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Бойовий план»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»

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, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 13:25 Х/ф «Пункт
призначення»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Т/с «Папаньки»
14:50, 16:20 Дизель-шоу

22:45 Зброя: сiмейна
справа

Решка. Шопiнг»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»

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
«Поверни моє кохання»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Папаньки»
22:40 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Пункт
призначення-2»
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
07:30 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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 4 ЖО ВТ 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, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 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 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»

10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Вiдеобiмба
15:20 Х/ф «Iрландець»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05, 22:45 Д/ц
«Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
17:00 Д/с «Як працюють
мiста»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20:30 Схеми. Корупцiя в

деталях
21:45 Сильна доля
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
11:00 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Круговорот»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «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 «Ми

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
6:44, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi

шоу»
08:00 Т/с «Друзi»
09:00 Т/с «Любов
напрокат»
11:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Коломбiана»
23:00 Заробiтчани
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Фестивалi
планети
10:00 Брама часу
11:00 Україна: забута
iсторiя
12:00 Таємницi дефiциту
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:55 Скарби зi сховищ
17:50 Секретнi територiї

ТРК «КИїВ»
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 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
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

ІНТЕР
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
«Поверни моє кохання»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф
«Неприборканий»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф

«Таємничий острiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Т/с «Папаньки»
14:45, 16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Папаньки»
22:20 Новi лiдери
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
07:35 Компанiя героїв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
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, 5 Ж О ВТ 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, 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»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»

13:00 Т/с «Терра Нова»
19:25 Т/с «Разом
назавжди»
23:10 «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»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Енеїда
14:05, 23:15 Д/ц
«Гордiсть свiту»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
17:00 Д/с «Як працюють
мiста»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Чудова гра
19:25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20:30 Перша шпальта
21:45 Д/ф «Процес.

Росiйська держава проти
Олега Сенцова»
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 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Т/с «Одна
на двох»
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Бiжи не
оглядаючись»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «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 «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»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:20 Х/ф «Гiббi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:30 Х/ф «Сам удома 4»
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
22:45 Х/ф «Потанцюймо»
СТБ
7:40 Х/ф «Кардiограма
кохання»

09:25 Т/с «Пiзнє каяття»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Таємниця
записної книжки»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
7:50 Т/с «Друзi»
09:45, 21:40 Київ вдень
та вночi
12:35 Кохання на
виживання
16:30, 19:00 Топ-модель
00:30 Х/ф «Iз пiтьми»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 13:55 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 20:50 Фестивалi
планети
10:00 Брама часу
11:00 Iсторiя українських
земель
12:00 Таємницi дефiциту
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50 Зброя: сiмейна
справа
17:50 Секретнi територiї
22:45 Скарби зi сховищ
00:40 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заклинач ведмедiв»
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 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
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, 00:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
11:50, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:50, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»

13:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
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, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00, 12:25 Т/с «Поверни
моє кохання»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «34-й швидкий»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Iнсайдер
11:10, 13:20 Х/ф
«Таємничий острiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Папаньки»

14:40, 16:25, 21:30
Дизель-шоу
17:50, 00:20 Т/с
«Марк+Наталка»
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,
23:00, 00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Драйв
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 , 6 ЖО ВТ НЯ 2 018 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»
11:20, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
12:30 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертiв»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Жiночий квартал»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:05 «Загублений свiт»
13:10 Т/с «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 3. Смертельний
танець»
17:25 Х/ф «Аттiла»
19:10 Х/ф «Царство
небесне»
22:00 «Неминуча вiйна»
23:55 Т/с «Терра Нова»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:35 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Д/ц «Це цiкаво»
10:30 Чудова гра
11:00 Сильна доля
12:00 Х/ф «Йосип
прекрасний. Намiсник
фараона»
13:45 Телепродаж
14:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с BBC «Iмперiя»
21:30 Олiмпiйська доба
21:50 Д/ц «Неповторна
природа»
00:05 Д/ц «Дива Китаю»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:10, 15:20 Т/с
«Круговорот»
16:10, 19:40 Т/с «Кров

янгола»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Некохана»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
17:00, 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»
15:00 Концерт
16:00 Ток-шоу «18 мiнус»
18:00, 23:00 Ток-шоу
«Кримiнал»
19:15 «Один за всіх»
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:40 М/ф «Йосип:
Володар снiв»

13:00 Х/ф «Залiзний
Ганс»
14:30 Чотири весiлля
17:50 М/ф «Рапунцель:
Заплутана iсторiя. Стежка
до щастя»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:30 Країна У
СТБ
8:30 Караоке на Майданi
09:30 Все буде смачно!
11:30 Цiєї митi рiк потому
13:30 Зваженi та щасливi
16:30 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:10 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
08:50 Х/ф «Товариш
генерал»
10:35 Х/ф «Мiцний
горiшок»
12:00 «Україна вражає»
12:55 «Речовий доказ»

15:05 «Склад злочину»
16:40 «Крутi 90-тi»
18:25 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
21:15 Х/ф «Блеф»
23:30 Х/ф «Шлях вiйни»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Ревiзор
10:00 Страстi за
Ревiзором
12:15 Хто проти
блондинок?
14:15 Хто зверху?
16:15 М/ф «Рататуй»
18:20 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
21:00 Х/ф «Кiнгсмен:
Золоте кiльце»
00:00 Х/ф
«Ультраамериканцi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 19:00 Iсторiя
кримiналiстики
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової

12:00 Ера Хаббла
12:55 Всесвiт Хаббла
13:50 Мiсяць зблизька
14:50 Природа
сьогодення
17:00 Рiчковi монстри
21:30 Таємницi матерiї
00:35 Шосте вiдчуття.
Дар чи прокляття?
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
«Українська пiсня року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Єство звiра»
18:00 «Служба порятунку»
18:35 Х/ф «Сiм етапiв
кохання»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Грiффiн i
Фенiкс: на краю щастя»
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»
11:00 «Ух ти show»
12:10 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
13:50 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
18:50 «Орел i Решка.
Невидане»
23:50 Х/ф «Серена»
ІНТЕР
6:15 «Мультфiльм»
06:55 «Чекай на мене.
Україна»
08:20 Х/ф «Ключ без
права передачi»
10:20 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
12:30 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
14:30 Х/ф «Про Любов»
16:15 Т/с «Криве

дзеркало душi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:30 «Свято Великого
боксу»
23:25 Х/ф «Найкраща
пропозицiя»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:50 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Шалений
Макс: Дорога гнiву»
22:35 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух помсти»
00:30 Х/ф «Пункт
призначення-2»

5 КАНАЛ
6:00 Час-Time
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
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:35 Навчайся з нами
14:10, 18:10 Машина часу
17:10 Стоп корупцiї!
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон
держави

НЕДIЛЯ , 7 Ж О ВТ НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00, 11:05, 12:05, 13:05,
14:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
15:05 Х/ф «Iнша жiнка»
17:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:00 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00, 00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 229
«Nurmagomedov vs.
McGregor»
08:00 Мультфiльми
10:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
13:05 Т/с «Разом
назавжди»

16:50 11 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Олiмпiк»
19:00 Х/ф «12 раундiв»
21:10 Х/ф «12 раундiв 2:
Перезавантаження»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
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»
12:40 Перший на селi
13:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Церемонiя вiдкриття
15:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки)
16:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16:50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки/дiвчата)

18:10 Д/с BBC «Iмперiя»
19:15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
20:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Футзал. Груповий раунд
21:30 Олiмпiйська доба
21:50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
08:40 Т/с «Кров янгола»
12:30 Т/с «Бiжи не
оглядаючись»
16:50, 21:00 Т/с «З
минулого з любов’ю»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Х/ф «Я буду поруч»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 14:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 11:15, 14:15, 17:15

«LIVE»
10:00 «Полiтична кухня»
12:15, 19:15 «Один за
всіх»
13:00 «Кисельов.
Авторське»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:00 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 «Закрита зона»
20:00 «Пiдсумки тижня»
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
12:15 Х/ф «Дiти шпигунiв
2: Острiв утрачених мрiй»
14:00 Чотири весiлля
17:00 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Сiмейка У
23:00 Х/ф «Хорошi дiти»
00:30 БарДак
СТБ
6:00 Т/с «Коли ми вдома.

Нова iсторiя»
09:00 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi
10:55 Хата на тата
13:00 МастерШеф
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
7:20 «Страх у твоєму
домi»
11:00 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
12:30 Х/ф «Це було в
Пеньковi»
14:25 Х/ф «Скарби
стародавнього храму»
16:55 Х/ф «Блеф»
19:00 Х/ф «Солодка
жiнка»
21:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
22:40 Х/ф «Тiло»
00:45 Х/ф «Шлях вiйни»
НОВИЙ КАНАЛ
08:55 М/ф «Рататуй»
11:00 Х/ф «Коломбiана»

Компанія ТОВ «Імперія Строй» відкриває вакансію
на посаду ВОДІЯ САМОСКИДА.
Ми пропонуємо:
— офіційне працевлаштування;
— заробітну плату від 12 000 до 21 000 грн;
— немісцевим надаємо гуртожиток;
— професійний колектив та адекватне керівництво.
Від водія бажано:
— категорія С;
— досвід роботи – від 5 років;
— знання технічної частини та обслуговування;
— вміння працювати на самоскиді.

13:00 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
15:30 Х/ф «Кiнгсмен:
Золоте кiльце»
18:30 Х/ф «Шпигунка»
21:00 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
23:15 Х/ф «Швидкiсть:
Автобус 756»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30, 19:00 Iсторiя
кримiналiстики
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
12:00 Таємницi матерiї
15:05 Природа
сьогодення
17:15 Рiчковi монстри
21:30 Ера Хаббла
22:25 Всесвiт Хаббла
23:20 Мiсяць зблизька
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 «Вiкно в Європу»
15:35 «Х ювiлейний
фестиваль «Родина»
18:00 Х/ф «Син вчителя»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Агент 117:
мiсiя в Рiо»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Ух ти show»
10:45 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
12:10 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
19:15 «Орел i Решка.
Невидане»
00:00 «Вечiрнiй квартал»

ІНТЕР
6:25 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:00 Т/с «Полiт
метелика»
15:50 Х/ф «Мiльйонер»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
00:30 «Речдок»
ICTV
7:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:30 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух помсти»
16:15 Х/ф «Шалений
Макс: Дорога гнiву»

18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Оселя зла:
Фiнальна битва»
22:50 Х/ф «Дедпул»
00:55 Х/ф «Пункт
призначення-3»
5 КАНАЛ
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
11:05 Кордон держави
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Про вiйсько

Підприємству у м. Вишгороді
потрібні ОХОРОНЦІ. Тел: (068) 129-09-64
Товариству з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект» на постійну роботу потрібні:

Детальніше:
+380 (96) 446 8850
(Андрій Миколайович,
керівник автоколони)

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

— 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
Вважати недійсними загублені документи: дипломи – магістра – КВ № 37339416, виданий
Українським державним університетом фінансів та міжнародної торгівлі 30.06. 2009 р., спеціаліста – КВ № 18828887, виданий Національним університетом харчових технологій 27.06.
2002 р., бакалавра – КВ № 17276746, виданий Українським державним університетом харчових технологій 25.06. 2001 р., водійські права, заповіт на 1/3 частину квартири за адресою: с.
Пірново, вул. Леніна (Шевченка), 25, кв. 1; ідентифікаційний код, технічний паспорт та договір
купівлі-продажу квартири за адресою: м. Вишгород, вул. Грушевського, 4, кв. 43, видані на
ім’я Анжеліки В’ячеславівни ЄРКО

Вважати недійсною втрачену печатку видану СВК ім.Шолуденка, код: 00412279

8

29 вересня

Мозаїка

2018 року

З нагоди 80-РІЧЧЯ ВІТАЄМО найкращого
татуся та дідуся Миколу Єгоровича ПЕТРЕНКА!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке ж молодеє і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас, хто далеко, хто близько,
зько,
Твої всі тривоги і світлі думки.
Спасибі за все. Ми вклоняємось низько..
Здоров’я і щастя – на довгі роки.
З повагою
донька, зять та
а он
онуки
ну
уки
ук
ки
к
и

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ дорого чоловіка, чудового татуся, люблячого дідуся Павла Олексійовича БАРАНОВА!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття — довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом,
І плідні будуть справи і шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
Дружина, діти, онуки

ВІТАЄМО нашого депутата
Дмитра КОРНІЙЧУКА
з днем народження!
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Задоволені увагою до наших потреб і зичимо такої ж плідної діяльності у майбутньому
Мешканці буд. 10 по вул. Кургузова

ТЕРМІНОВО! У кліматичну компанію потрібен ВАНТАЖНИК.
Оплата щоденна — 500 грн. Тел: 063-801-92-32, Наталія
ШУКАЄМО СПІВРОБІТНИКІВ! В інтернет-магазин «MOROZOFF»
потрібен МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ.
Шукаємо активних, позитивних, цілеспрямованих співробітників
у наш дружний колектив!
Чекаємо на вас. Тел: 093-899-14-99, Наталія
Терміново! У кліматичну компанію потрібен ОПЕРАТОР CALL-CENTRE.
Шукаємо активних, цілеспрямованих, відповідальних співробітників із бажанням працювати!
Зарплата у місяць — 12 000 грн (оплата — щотижня).
Чекаємо на вас. Тел: 063-786-45-56, Наталія

Третього жовтня
Павло Олексійович БАРАНОВ відзначає 80-ий день народження!
Свій трудовий шлях у гідроенергетиці
він розпочав на будівництві Кременчуцької ГЕС у 1958 році помічником машиніста
екскаватора, машиністом екскаватора. Із
1962 року працював машиністом екскаватора та крана на будівництві Київської
ГЕС. Із 1964 по 2011 рік (до виходу на пенсію) — на Каскаді Київських ГЕС і ГАЕС —
З ювілеєм!
слюсарем, майстром мехмайстерні, старшим майстром ремонтно-турбінного цеху,
начальником турбінного цеху.
У 1969 році без відриву від виробництва закінчив вечірній факультет
Київського інженерно-будівельного інституту і отримав спеціальність інженера-механіка.
За освоєння горизонтальних капсульних агрегатів у 1976 році нагороджений орденом «Знак пошани», у 1984-ому — медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «Відмінник енергетики України», відзнакою «Почесний працівник
ПрАТ «Укргідроенерго».
праців
Вже багато
років Павло Олексійович очолює ветеранську
баг
організацію
організац ПрАТ «Укргідроенерго» і Каскаду Київських ГЕС
і ГАЕС, є членом правління міської організації ветеранів,
членом
члено президії Всеукраїнської ради ветеранів праці
енергетики.
енер
Зичимо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я,
довгих
щасливих років життя, любові і поваги від
д
рідних близьких і друзів.
Адміністрація, профком і ветеранська організація
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

Жовтневі вітання
Вишгородська міська організація ветеранів щиро вітає старше
покоління вишгородців із Днем людей похилого віку, а також із днем
народження — активістів нашої організації, які народилися у жовтні: 3-го
— Павло Олексійович Баранов, Леонід Григорович Скрипник, Людмила
Василівна Попова; 7-го — Валентина Михайлівна Карчевська; 8-го
— Анатолій Олександрович Шкурай; 11-го — Тамара Володимирівна
Жуланова; 14-го — Валентина Гаврилівна Кашка; 17-го — Дмитро
Іванович Сенчук; 18-го — Володимир Гаврилович Семенюк; 19-го —
Віра Юхимівна Сичевська, Іван Семенович Ковальов; 21-го — Любов
Семенівна Овчиннікова, Галина Олексіївна Дорошенко; 22-го — Микола
Костянтинович Матиченко; 27-го — Олександр Володимирович Сидоров;
28-го — Михайло Григорович Ладошка, Ігор Іванович Неміровський; 29го — Галина Володимирівна Якушенкова; 31-го — Емма Олександрівна
Одинокіна.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі. Щастя
вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.

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

ТОВ «Кен-Пак (Україна)» терміново потребує на постійну роботу
ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА на виробництво у м. Вишгороді («Карат»,
промисловий майданчик - 1).
Ми пропонуємо:
— офіційне працевлаштування та з/п від 10 000 грн;
— медичне страхування;
— оплату понаднормових та нічних змін;
— розвозку.
Вимоги до кандидатів:
— середня освіта;
— вік — від 18 до 40 років.
Контакти: (044) 496-97-80, (067) 508-35-91 (пн-пт — 8:00-16:30).
Українсько-польське підприємство тов «Кен-Пак (Україна)» терміново потребує на постійну роботу ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА на виробництво
алюмінієвої банки у м. Вишгороді («Карат», промисловий майданчик-1).
Ми пропонуємо:
— роботу у стабільній компанії;
— офіційне працевлаштування та з/п від 10 000 грн;
— медичне страхування;
— оплату понаднормових та нічних змін відповідно до чинного законодавства;
— професійний розвиток та можливість працювати на наших заводах за кордоном у майбутньому.
Вимоги до кандидатів:
— середня освіта;
— вік — від 18 до 40 років;
— міцне здоров’я;
— готовність до фізичної праці та навчання новій
професії.
Контакти: (044) 496-97-80, (067) 508-35-91 (пн-пт — 8:00-16:30).

P. S.

Вишгород

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

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

— 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);

Інтернет-магазин LeBoutique
запрошує на роботу ПРАЦІВНИКІВ НА СКЛАД.
5-денний робочий тиждень, 9:00-18:00 год.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: м. Вишгород, вул. Дніпроводська, 1-а
(зуп. «Затока»). Тел: 097 88 55 491
Інтернет-магазин LeBoutique запрошує на роботу
ЗАКРІЙНИКА та ШВАЧКУ.
5-денний робочий тиждень, 9:00-18:00 год.
Офіційне працевлаштування.
Адреса виробництва:
м. Вишгород, вул. Дніпроводська, 1-а (зуп. «Затока»).
Тел: 097 88 55 491
Інтернет-магазин LeBoutique запрошує на роботу
ЗАВГОСПА-ЕЛЕКТРИКА на часткову зайнятість.
Адреса: вул. Дніпроводська, 1-а (зуп. «Затока»).
Тел: 097 88 55 491
Вважати недійсним загублене посвідчення учасника бойових
дій, серія УБД № 094255, видане управлінням персоналу в/ч1314 17 лютого 2016 р. на ім’я Олександра Володимировича
ДОНЦЯ
Вважати недійсним загублене свідоцтво про реєстрацію
машини, видане ІДТН ВО КМР. Навантажувач фронтальний LiuGong CLG856, заводський № CLG0085HCL328305,
двигун №1212C017566, рік випуску: 2012. Власник – ТОВ
«Аларітпром»

Потрібен різноробочий із навичками
користування електроінструментами.
Тел: (063) 234-97-73, (098) 733-25-71

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

Міністр охорони здоров’я втратила свідомість у черзі в поліклініці, міністр освіти не здав ЗНО,
депутат помер від голоду, проживши місяць на дитячу соціальну допомогу,
— тільки після цього пенсіонер відпустив золоту рибку

Âèøãîðîä

Нова служба таксі
у місті Вишгороді
«Вишгород Люкс»
рада Вас вітати!
Доступні тарифи.
Запрошуємо для роботи:

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

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 ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Потрібен
продавець.
Зарплатня
– 11 000 грн/міс.
Тел: (098) 341-97-50

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

