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XLV сесія міськради

Київ-Овруч – дорога з ознаками
європейського автобану

Сесія призначила
першого заступника
міського голови
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Перспективи

Влас. інф.

Професія педагога вирізняється серед інших тим, що образ вчителя ми закарбовуємо у своїй пам’яті на довгі роки.
Це і не дивно, бо саме педагоги генерують нам потоки знань, з якими ми будемо
жити у дорослі роки. І чим далі ми віддаляємося від школи, тим більше цінуємо
їхню працю.
Вкотре хочеться щиросердечно сказати нашим вчителям велике спасибі за
отримані знання, за терпіння, мудрість і
ласку, водночас вибачитися за прикрощі,
які ми ненароком завдавали.
Бажаю вам, шановні педагоги, міцного здоров’я, бадьорості, радощів життя,
великої любові рідних, близьких, колег,
вдячних учнів та їх батьків, матеріальних
статків та сонячних днів. Нехай збуваються всі ваші заповітні мрії!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Четвертого жовтня відбулася XLV
сесія Вишгородської міської ради, на
якій було розглянуто близько 60-ти
нагальних питань.
Передусім, депутати затвердили на
посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Марину Гурамівну Мельник та
залишили її у складі депутатського корпусу. Були внесені зміни та доповнення до
рішення «Про продовження терміну дії договору оренди та надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки».
Далі — на стор. 3
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Благодійність
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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Головне — нікого не залишити без уваги

Âèøãîðîäñüêà ïîêðîâà — 2018!

День
ветерана

Миру – усім нам!

Хлорування води

Увага!

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» звертається до мешканців міста Вишгорода і попереджає, що з 22:00 11 жовтня 2018 р. до 08:00 ранку 12
жовтня 2018 р. будуть проводитись роботи з профілактичного хлорування водопровідної мережі міста.
Користування холодною водою можливе тільки після 08:00 12 жовтня 2018 р. Перед користуванням необхідно
злити воду з водопровідного крану протягом 15 хвилин

Ходить гарбуз по городу…
Степанія СІДЛЯР, координатор Школи вихідного дня
з поглибленим вивченням української мови
та українознавства, радник голови Вишгородської
райдержадміністрації

>

5

Читайте
у номері
Президент
Порошенко
про бізнес
у Росії
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Сезон
благоустрою
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Школа вихідного дня

Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української
мови і українознавства запрошує до участі у практично-просвітницькому проекті: «Гарбуз — для харчування, здоров’я і
краси».
Практичні заняття за участі технолога з приготування їжі,
дієтолога допоможуть кожному учаснику пізнати усі властивості цієї чудової культури.
Час і місце проведення занять визначиться в міру реєстрації не менш як 30 учасників.
Реєстрація за тел: 067-459-31-56 обов’язкова!

Увага!

Коригування
тарифів
> 3
Народ
— армії

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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Президент Порошенко:
У мене бізнесу в Росії немає

Офіційне інтернет-представництво
Президента України
«У мене був бізнес в Росії до війни.
Але війна все змінила. І тепер я хочу, щоб
усі почули: у Порошенка в Росії бізнесу
немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого», — заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на
відкритті Х Міжнародного економічного
форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські
ініціативи» в рамках робочої поїздки на
Харківщину.
«Хочу наголосити, я не виправдовуюся.
Навпаки — я напряму звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у
відвертій брехні, у чорному піарі, у підігруванні російській пропаганді, дуже добре скоординованій, у жадобі за будь-яку ціну прийти
до української влади», — підкреслив Глава
держави.
Петро Порошенко зазначив, що повною
мірою відчув на собі, що означає російська
економічна війна, російська блокада. «Я не
відкрию для вас Америки, якщо нагадаю, що
прийшов у владу з бізнесу. Це було всім відомо, коли мене обрали Президентом», — додав він.
«І після анексії Криму Росія конфіскувала
у мене Севастопольський морський завод.
Де-факто його у мене нема, але окупантам
дарувати його ніхто не збирається. Я щоразу
маніфестую це, вносячи його в свою електронну декларацію, яку відповідно до закону заповнюю щорічно», — підкреслив Президент.
Глава держави також окремо зупинився
на питанні Липецької кондитерської фабрики. «За наказом Путіна, як актив — вона з
перших днів агресії була заарештована. Для
чого? Щоб її не можна було ні продати, ні передати. Це — технологія. Він навмисно блокував її продаж, аби дати українській опозиції підстави звинувачувати мене у наявності

Липецької фабрики», — підкреслив Петро
Порошенко та додав: «Опозиція все розуміла, але пас від Кремля прийняла».
Глава держави зазначив: «Тому менеджмент «Рошену» ухвалив соломонове рішення: просто взяв і закрив це підприємство. І
хто бажає, може поїхати до Липецька і перевірити — замки на воротах, звільнення тисячі людей і зупинка виробництва. Стоїть і не
буде запущено».
«А щодо «Рошену», то ще у шістнадцятому році я передав його у довірчу власність
«Ротшильду». І сотні мільйонів у рік «Рошен»
перераховує на підтримку української армії»,
— наголосив Глава держави.
«Ще одне — днями компанія, яка за дорученням управляє моїми активами, змогла домовитися про продаж «Кузні на Рибальському». Оскільки це підприємство об’єктивно
не може не грати помітної ролі у зміцненні
обороноздатності держави — ви бачите і
«Гюрзу», і «Кентавр», і багато іншого… Хочу
повною мірою уникнути конфлікту інтересів, і
тому хай у нього буде інший власник. Але ви
зрозумієте чому — у зв’язку із роллю в обороноздатності — власник має бути вітчизняний», — також повідомив Президент.
Петро Порошенко звернувся до присутніх: «Я хочу вибачитись за ліричний відступ
від теми нашого форуму, бо інколи відверта
дезінформація та фейки надто вже чіпляють
за живе».

Шановні працівники освіти!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Учитель — особлива людина в житті кожного. Він відкриває нам світ в
чарівну країну знань. Від нього залежить, якою буде наша мандрівка цією
країною, яку професію ми собі оберемо, якими будуть наші успіхи у житті.
Силою розуму і теплом серця вчителі виховують майбутнє нашої
країни, і почесніше цієї місії важко знайти. Саме тому в усі часи вчитель
був втіленням моральності, поваги та авторитету, уособлював найвищі
суспільні та особисті чесноти.
Радий відзначити, що сьогоднішні наші вчителі щоденною самовідданою працею
продовжують і примножують свій високий статус. Впевнений, що підтримка держави буде
тільки міцнішати, допомагаючи вам з гордістю нести почесне звання вчителя по життю,
розкривати нові і нові таланти, виховувати молоде покоління досвідчених, патріотичних та
високопрофесійних людей.
Дорогі освітяни! У цей святковий день хочу висловити слова щирої подяки за вашу відданість, мудрість і щоденний труд. Бажаю вам нових здобутків, невгасимої енергії і поваги
поколінь. Нехай будуть щасливими та здоровими ваші рідні та близькі, робота приносить
радість та вдячність, мир та добробут панують у ваших оселях!
З повагою,
Ярослав МОСКАЛЕНКО, народний депутат України, голова МДО «Київщина»

З Днем працівників освіти!
Дорогі освітяни! Щороку в першу неділю жовтня ми відзначаємо свято, яке дарує змогу висловити найщирішу вдячність та глибоку шану тим,
хто виховував та виховує нові покоління.
Прийміть найтепліші слова вдячності за високе служіння обраній
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі.
Впевнений, що ви й надалі докладатимете зусиль задля виховання молоді, яка прославлятиме наш край і працюватиме на благо України.
Хай діти радують вас успіхами у навчанні, хай спілкування з колегами приносить задоволення, а педагогічні пошуки дають щедрий урожай результативності, фахового зростання
й творчих перемог.
Важливо, щоб ви ніколи не зупинялися на досягнутому! Від щирого серця бажаю вам
міцного здоров’я, невгасимого натхнення, невичерпних творчих сил та мирного неба.
З повагою
Вячеслав САВЕНОК, голова Вишгородської РДА

Благоустрій

Суспільство
Володимир ТКАЧ
Історія людства засвідчила беззаперечний факт, що саме дороги є кровоносними судинами будь-якої держави. Вони
забезпечили рівень цивілізації, розвиток
численних територій.
По дорожній інфраструктурі Київське Полісся знаходиться на задвірках держави. Автомобільна дорога Р-02 Київ-Іванків-Овруч
до сьогодні мала більш-менш пристойний
вигляд від Києва і до повороту на Межигір’я.
Воно і не дивно — тут катався «проффесор» Віктор Федорович, а потім його сусід —
Прем’єр Яценюк.
До Димера дорога ще сяк-так, а далі
зубодробильний путівець, а за Іванковом —
просто напрямок до Вільчи. А поміж тим, як
засвідчив моніторинг, через Нові Петрівнці за

Вишгород
пункту «Вільча» на українсько-білоруському
кордоні.
Найскладнішим етапом, звісно, стане відрізок до Лютежа. На вул. Богатирській буде
облаштоване кільце, тобто розв’язка з окружної дороги. Але найважче буде працювати по
Нових Петрівцях, де потрібно по центральній
вулиці переносити вбік газопровід, робити
нові вводи до будинків, переносити низку
електроопор, відведення зливових вод, облаштовувати безпечні пішохідні переходи,
встановлювати нові дорожні знаки та інші
вказівники. Якщо по Старих Петрівцях особливих проблем немає, то в Лютежі — це капітальний ремонт аварійного моста.
Як зазначив голова КОДА Олександр Горган, на автодорогу до Овруча виділено близько 600 мільйонів гривень. Реалізація проекту
дозволить зупинити депопуляцію Іванківсько-

Київ-Овруч – дорога з ознаками
європейського автобану
Перспективи

Перспектива
добу проїздить 12 тисяч автомобілів. У 2019
році їх буде не менше 15 тисяч. До автомобільного колапсу — рукою подати.
Втім, на сьогодні не все так сумно. З метою покращення транзитної привабливості
та міжнародного іміджу Київської області
депутатське міжфракційне об’єднання «Київщина» у Верховній Раді на чолі з Ярославом
Москаленком ініціювало за кошти «митного
експерименту» реалізацію проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
Р-02 Київ-Іванків-Овуч». Кілька слів про так
званий «митний експеримент». Його суть полягає в тому, що 50 відсотків суми перевиконання надходжень митних платежів під час
митного оформлення товарів Кабінет Міністрів України спрямовує до спеціальних фондів обласних бюджетів саме на фінансування
ремонту доріг. Скажімо, за два останніх роки
«митний експеримент» дозволив зібрати на
дороги додаткових 2,8 млрд гривень.
Першого жовтня ц. р. у адмінбудинку
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) відбулася
презентація початку реалізації інфраструктурного проекту ремонту автодороги Р-02.
Нарада відбулася за головуванням народного депутата Ярослава Москаленка, за участі
голови Київської обласної держадміністрації
Олександра Горгана, його першого заступника Андрія Анісімова, голови Вишгородської
РДА Вячеслава Савенка, голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка,
в. о. начальника Служби автомобільних доріг
у Київській області Володимира Козака, директора департаменту регіонального розвитку КОДА Сергія Золіна, представників ТОВ
«Онур» та сільських голів населених пунктів,
через які пролягає ця автодорога.
Як доповів присутнім Володимир Козак,
ремонт дороги триватиме у три етапи. Перший етап — це реконструкція дорожнього полотна від вул. Богатирської (Київ), далі по Нових Петрівцях, Старих Петрівцях та Лютежу.
Другий етап — від Демидова через Димер,
Іванків до станції «Вільча». І третій етап —
від ст. «Вільча» до контрольно-пропускного

го і Поліського районів. Це також прискорення капіталізації землі, об’єктів нерухомості
тощо. Фінансування цього проекту — велика
перемога для області, але зараз найбільше
тривожить темп робіт. Він — незадовільний.
Є великі претензії до Облавтодору. Так, минулого року ця структура не освоїла 130 млн
грн, і ці кошти були спрямовані у Вінницьку
область. Тобто до кінця року перший етап
робіт має бути завершеним. Це останнє попередження керівництву Облавтодору.
— Зараз головне — чітка взаємодія усіх
причетних до проекту структур, — акцентував народний депутат Ярослав Москаленко.
Це оперативне вирішення поточних питань із
поліцією (бо рух буде по одній смузі), обленерго, облгазом. Проекти ремонту автодороги мають бути по сільських радах, щоби люди
володіли достовірною інформацією.
Запитань було багато, особливо від сільських голів, які прохали врахувати ті чи інші
нюанси під час роботи по селах. Головне, що
шляховики готові внести корективи до проекту.
Автомобільна дорога Р-02 Київ-ІванківОвруч має всі шанси стати серйозною міжнародною магістраллю. Так, під нове КПП
«Вільча», де зараз стоїть чотири вагончики,
вже виділено дев’ять гектарів землі для будівництва необхідної інфраструктури, нових
смуг для транспорту. Незабаром у білоруському Гомелі відбудеться міжнародний форум, на якому наші представники вийдуть
із ініціативою надати КПП «Вільча» статус
міжнародного переходу. Білоруські торговельні партнери з Гомеля, Мозиря дуже зацікавлені у новій дорозі, бо, як відомо, шлях
через Чернігівщину на 400 км довший. Шлях
білоруських фур пролягатиме до Демидова з
поворотом на гостомельську дорогу, яка вже
ремонтується, і далі на окружну дорогу.
Завершуючи автодорожну тему, можна
сказати: є надії сподіватися, що шлях на Полісся матиме всі ознаки європейського якщо
не автобану, то принаймні пристойної дороги
— сучасної і зручної. Лише б не підвели наші
любі вітчизняні шляховики.

Сезон – на завершальному етапі

Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Своїм прохолодним подихом жовтень знову нагадав про наближення фінішу сезонних робіт із благоустрою в місті. Одним
із останніх акордів по реконструкції прибудинкових територій
став ремонт подвір’я біля будинку № 5-а по пр-ту Т. Шевченка.
Тут з’явилося нове асфальтове покриття, а найближчим часом
комунальники реконструюють і прилеглий дитячий майданчик.
Частково зміни торкнулися і будинку № 7-а. Там з’явилися додаткові паркувальні місця для автотранспорту мешканців.
Оновленим виглядає й дворик по вул. Б. Хмельницького, 8. Ремонтники розширили в’їзд до нього, заасфальтували його частину,
а також встановили похилу підпірну стінку і таким чином убезпечили

подвір’я від зсуву грунту. До речі, нова підпірна стіна з’явиться й з
іншого боку цього будинку.
Триває ремонт покрівлі будинку по вул. Б. Хмельницького, 4.
Устелений металопрофіль надовго служитиме надійним захистом
від дощу і снігу.
Також продовжується реконструкція прибудинкової території по
вул. М. Грушевського, 3. У планах комунальників зазначено й мощення навколо цього будинку. А ось по просп. Мазепи було пофарбовано спортивний майданчик та знищено навколишні бур’яни.
Триває консервація і систем поливу на 16-ти міських зонах. Зокрема, під тиском повітрям продувають труби, очищаючи їх від решти води, знімають на зберігання форсунки, насоси та інші прилади.
У наступному номері газети ми розповімо про хід підготовки до
зими по житловому сектору.

Місто і навколо нього

Вишгород
Комунальні турботи

6 жовтня

Підготовка до опалювального сезону

Влас. інф.
За інформацією міських комунальників, працівниками КП
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради спільно з працівниками ВРКП «Вишгородтепломережа» 12 вересня було проведено заповнення систем опалення житлових будинків за адресами:
просп. Т. Шевченка, 5, 6, 7, 9, 9-а; вул. Дніпровська, 1, 2, 3, 3-а, 4,
5, 6, 7, 9, 11; вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 6, 6-а, 6-б, 7; вул. Набережна,
2, 6-а, 6-г, 8, 12; просп. І. Мазепи, 6, 12; вул. М. Гриненко, 1-а; вул.
Київська, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 20; вул. Ю. Кургузова, 3-б, 4, 6, 10,

11, 11-а; вул. Шкільна, 7, 7/1; вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4,
5, 7, 4-а, 4-в; вул. Лугова, 3.
Із 20 вересня здійснюється заповнення систем опалення будинків за адресами: просп. І. Мазепи, 1, 2, 3, 5, 7; вул. М. Грушевського,
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12; вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
При підготовці до опалювального періоду було проведено заміну 5-ти та повірку 25-ти приладів обчислення тепла, заміну запірної
арматури, заміну пошкоджених ділянок трубопроводу та ревізію
засувок. На даний час заповнення системи опалення проводиться
без відхилення від графіку.

Головне – нікого не залишити без уваги

Благодійність

Допомагатимемо людям і надалі

Влас. інф.
Минулого вівторка у приміщенні ради ветеранів міста
(вул. Б. Хмельницького, 7) зібралися старші будинків, багатодітні мами, ветерани. Йшлося про соціальну підтримку незахищених категорій вишгородців. Нею опікується
Благодійний фонд «Святої Ольги» під керівництвом Володимира Малишева. Тож він і зупинився на найважливіших
завданнях фонду та його волонтерів, підбив підсумки зробленого.
«Маємо пам’ятати, що благодійність – це прояв співчуття до
ближнього та дієва допомога, – зазначив В. Малишев. – І саме
волонтери, старші по будинках, які найближчі до мешканців,
мають знати, кому з них ця допомога найнеобхідніша. Головне
– охопити якнайбільше людей, нікого не залишити без уваги.
За останні два місяці, завдяки спільній роботі з вами, допомогу у вигляді продуктів, вітамінів та одягу отримали дві тисячі родин міста. Це потребує немалих коштів. І Благодійний
фонд має такі можливості завдяки підтримці народного депутата Ярослава Москаленка та Вишгородського міського голови
Олексія Момота, для якого підтримка незахищених категорій
вишгородців – завжди у пріоритеті. Завдяки їм і надалі здійснюватиметься благодійна діяльність.
Зі свого боку, як радник міського голови я також доноситиму до нього найнагальніші потреби містян».

Беручи до уваги соціальну масштабність цієї акції, редакція газети звернулась до міського голови Олексія Момота поділитися своїм баченням благодійного процесу.
— Олексію Вікторовичу, як з’явилася ідея організувати
допомогу незаможним вишгородцям?
— На особистих прийомах я кожного разу звертаю увагу на кричущі факти бідності незахищених категорій нашого
населення. Міська рада надає людям матеріальну допомогу,
але цього замало. Тому і виникла ідея разом із благодійним
фондом «Святої Ольги» вручати продуктові набори. Нам дуже
допомагає продуктами київський благодійний фонд «ФУД
БЕНК». Вони надають йогурти, тістечка, печиво та багато іншого. Привозили навіть кавуни. Пам’ятаю, одна бабуся зі сльозами на очах сказала, що п’ять пляшечок йогурту з батоном
їй вистачить прогодуватися п’ять днів. Ось до яких злиднів довели людей.
Я вдячний, що до цієї акції долучився народний депутат
Ярослав Москаленко. Благодійну допомогу ми будемо надавати
й надалі. У кожній нашій багатоповерхівці є старші будинків, які
регулюють черговість тощо. Якщо з тих чи інших причин когось із
пенсіонерів, багатодітних, одиноких матерів залишили поза увагою, будь ласка, звертайтеся до старших будинків та фонду «Святої Ольги». Ніхто без уваги не залишиться.

XLV сесія міськради

Сесія призначила першого заступника міського голови
(Початок на стор. 1)
Це стосувалося ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1», яке
мало виконати судові рішення в частині прав власності на квартири в першій черзі забудови по пров. Прожекторному.
Сесія також надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування військовій частині 3027 Національної гвардії України.
Було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо

КП «Управляюча компанія»
Вишгородської міської ради
Наше комунальне підприємство на
даний час обслуговує у Вишгороді 81
багатоповерховий будинок загальною
площею 423 444 м2. Тарифи на послуги
з утримання будинків та прибудинкових територій затверджує та коригує
виконавчий комітет Вишгородської
міської ради.
Останнє рішення щодо цього було
31.03.2016 р. (№ 85), і розрахунок економічно обґрунтованих витрат було проведено на основі рівня споживчих цін та
заробітної плати 2015 року. За три роки
ситуація кардинально змінилася.
У липні 2018 р. індекс інфляції споживчих цін відносно 2015 р. склав 142,8
%. За період з травня 2016 р. по травень
2018 р. фонд оплати праці підприємства
зріс на 73 % (за рахунок підвищення мі-
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тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Розглянувши звернення та розрахунки КП «Управляюча компанія» ВМР, виконавчий комітет Вишгородської міської
ради 20.09.2018 р. прийняв рішення №
285 «Про погодження здійснення коригування тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій».
Для кожного будинку розрахований
окремий коефіцієнт коригування тарифів, затверджених рішенням Вишгородської міської ради № 85 від 31.03.2016 р.
Наголошуємо, що планомірне приведення тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій до
рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати підприємства, є необхідним
кроком для забезпечення надання послуг
належної якості.

Коригування тарифів

Споживач

№

відведення земельної ділянки у постійне користування Філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». Також
за взаємного згодою сторін було розірвано договір оренди земельної ділянки, укладений радою з ТОВ «Бінат Лтд».
Земельний блок у своїй більшості був представлений питаннями надання дозволів на розробки проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність та оренди
землі.
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німальної заробітної плати, мінімального
прожиткового мінімуму та змін у Галузевій угоді).
Станом на друге півріччя 2018 р. собівартість виконання послуг із утримання будинків та прибудинкових територій
зросла на 50,4 % у порівнянні з базовим
періодом розрахунку тарифів. Виникла
необхідність у перегляді чинних тарифів
для приведення їх до економічно обґрунтованих витрат підприємства — відповідно до Закону України від 24.06.2004
р. № 1875 «Про житлово-комунальне
господарство», де зазначено, що «встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво
не допускається».
Для приведення тарифів до економічно обґрунтованих на даний період
здійснюється коригування чинних тарифів — за вимогами Порядку формування
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Шановні педагоги!
Щиро вітаю вас
із професійним святом!
Внесок кожного з вас у виховання підростаючого покоління важко переоцінити, адже
всі ми нас отримали путівку у
велике життя на ваших уроках.
Прийміть слова вдячності
за щоденну клопітку працю,
вміння власним прикладом запалити у дитячих серцях жагу
до знань, прагнення до досконалості. З ваших уст діти пізнають світ, навчаються поважати культурну спадщину,
шанувати історію рідного краю, переймають життєвий
досвід, вчаться моральних цінностей, які стають надійними орієнтирами на життєвому шляху.
Нехай ваша праця завжди повертається до вас безліччю добрих слів та повагою учнів, батьків і усього суспільства загалом.
Бажаю вам, шановні освітяни, міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

З глибокою повагою
до праці освітян
Кожна доросла людина
колись навчалася у школі.
Хтось здобуває освіту зараз,
хтось лише нещодавно закінчив навчання, а у когось
вже навчаються діти чи онуки. І весь цей час з нами поруч Вчителі — люди щирих
помислів, сердець, почуттів
і навіть самопожертви, які
прищеплюють нам, своїм
учням любов до знань та сіють в наших серцях зерно
прекрасного, доброго та світлого.
Дорогі наші вчителі! Від щирого серця вітаю вас із
професійним святом!
Висловлю вам велику вдячність та повагу за ентузіазм, самовідданість справі та любов до дітей! Бажаю
миру, міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги, допитливих і вдячних учнів.
Низький уклін вам!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

Шановні освітяни!
Щиро і сердечно вітаю
вас із професійним святом —
Днем працівників освіти, яке
об’єднує всіх тих, хто відкриває нам двері у квітучий сад
знань, науки, мудрості.
Сьогодні наша країна йде
шляхом боротьби за вільний
національний розвиток, забезпечення мирного і гідного життя підростаючому поколінню.
Незважаючи на всі складнощі сьогодення, система
освіти зберігає свій творчий потенціал, вона оновлюється, збагачується новими ідеями, утверджує демократичні засади. А ви, шановні вчителі, формуєте міцний
фундамент для виховання у молодого покоління цінності
патріотизму як належності до країни, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю.
І саме ви невтомно і наполегливо плекаєте це майбутнє — молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни.
Спасибі Вам за щоденну турботу про молоде покоління, за терпіння і вірність обраному шляху.
Схиляю голову перед мудрістю українського освітянина — учителя, вченого, вихователя, викладача, майстра,
зусиллями якого твориться майбутнє нашої держави.
Любіть наших дітей, навчайте правді і свободі, допомагайте повірити в їхні сили і можливості. Прославляйте
й надалі українську школу, педагогічну науку, зміцнюйте
та розвивайте її традиції.
Окремі слова вдячності ветеранам педагогічної праці, для яких освіта стала справою життя, якій було віддано так багато енергії, знань та душевного тепла.
Нехай щирі слова подяки звучать для вас не тільки у
свята, а й щоденно.
Міцного здоров›я, віри у свої сили, вагомих здобутків
у повсякденній праці, родинного щастя і добра бажаю
всім вам на довгі роки.
Низький уклін і всенародна шана!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
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Дорогі працівники освіти,
ветерани педагогічної праці та молоді вчителі!
Прийміть найтепліші та щирі вітання з професійним святом – Днем вчителя!
Учитель у всі часи залишається опорою суспільства і держави. Саме в його руках майбутнє країни,
майбутнє нових поколінь. Якими виростуть наші діти,
яке суспільство вони будуватимуть, які моральні цінності сповідуватимуть, багато в чому залежить від
таланту і особистості вчителя.
Нехай ваша любов до життя, до своєї роботи, до
всього світу буде без меж, нехай ваші учні будуть успішними та спроможними на
великі перемоги, хай ваші серця зустрічають кожен день з доброю надією. Міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя і радості!
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

У першу неділю жовтня ми відзначаємо прекрасне свято – День вчителя. Вшановуємо наших наставників, порадників і друзів, людей, які
присвятили життя благородній і потрібній справі
– вихованню підростаючого покоління.
Кожен із вас, шановні вчителі, заслуговує на
слова глибокої подяки і шани. Адже від таланту вчителя залежить майбутнє нашої держави,
вміння і бажання молоді будувати сучасне суспільство.
Щиро вітаю всіх освітян з професійним святом! Бажаю міцного здоров’я,
успіхів, творчого натхнення та вдячних учнів!
З любов’ю
Максим КАЛІНКІН

Позашкілля

Допомагаємо
обрати майбутню
професію
Записала Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
Напрямок діяльності Вишгородського міського Центру творчості «Джерело»
– художньо-естетичний. 27 педагогів у 17
творчих колективах протягом семи днів на
тиждень залучають вихованців до вивчення надбань вітчизняної і світової культури
та мистецтва, до оволодіння практичними
уміннями та навичками у різних видах творчості, організовують змістовне дозвілля.
Які досягнення Центру і які проблеми
належить вирішити, розповідає його директор Наталія КИСІЛЬ.
– Вихованці і педагоги закладу – у постійному творчому пошуку. У
минулому навчальному
році всі колективи були
активними учасниками
конкурсів різного рівня
і поверталися з нагородами. А це – не лише
свідчення високого рівня
майстерності, а й стимул
до подальшого розвитку.

Футбольні баталії
У перспективі – створення потужних професійних творчих колективів, які стануть окрасою не тільки закладу, а й міста.
Велике значення для розвитку закладу
має фінансування, за що ми вдячні міській
раді. Адже завдяки належному фінансуванню
з міського бюджету відремонтоване, оновлене зовні та всередині приміщення «Джерела»
має естетичний, привабливий вигляд, взимку
діти займаються в теплих приміщеннях, а педагоги протягом року вчасно отримують заробітну плату.
Водночас ми вдячні й батькам дітей, які
зацікавлені у їх вихованні і є нашими надійними партнерами. На творчому шляху вони підтримують дітей не лише морально, а й фінансово – матеріали для роботи, яскраві сценічні
костюми закуповуються за кошти батьків.
Нині заклад відвідує тисяча дітей нашого
міста. І ця кількість надалі зростатиме. Та вже
сьогодні ми відчуваємо нестачу залів і класів,
роздягалень, місця для зберігання реквізиту і
костюмів. В одному приміщенні протягом дня
працюють кілька колективів, які змінюють
один одного. Часто це дуже незручно, особливо у хореографічних залах. Спасибі, що батьки та діти з розумінням ставляться до цього.
Звісно, незважаючи на певні обставини,
педагоги добре роблять свою справу, прагнуть надавати якісну позашкільну освіту, яка
виховує, дає знання і багатьом знадобиться
у виборі майбутньої професії. Педагоги ідуть
в ногу з часом, постійно підвищують свій
професійний рівень відповідно до сучасних
вимог. І я бажаю їм та усім нашим колегам
якнайкращих успіхів на цьому шляху.

Народ — армії
Ольга ФІЛЮК,
керівник Київського обласного осередку
ВГО українок «Яворина»
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородські
яворинки зібрали
допомогу на Схід

21 вересня ц. р. вишгородські яворинки зустрілись із посестрами з Хмельниччини на чолі
з головою ВГО українок «Яворина» Тетяною Бондарчук, дружиною Героя Небесної Сотні Сергія
Бондарчука (загиблого під час подій Революції
Гідності). Активні небайдужі жінки вчергове зібрали допомогу та везли її на Схід до наших Героївзахисників.
Вишгородські яворинки за ініціативи депутата
Вишгородської міської ради Валентини Парчук долучилися до такої важливої справи та зібрали потужну
допомогу.
Вже традиційно — спільно з настоятелем Вишгородського храму св. Володимира УПЦ КП отцем
Богданом (Ніколіним), вишгородцем-пасічником Віктором Матвієнком — зібрали та передали на фронт
продукти харчування, зокрема 30 літрів меду, а також
ліки. До волонтерів приєдналася і Наталія Головко.
На жаль, війна триває, і справа кожного — робити
свій внесок. Кожна така благодійна справа — це кроки, які невпинно наближають нас до Перемоги.
Слава Україні!

Дорогі освітяни, колеги!
У цей світлий жовтневий день щиро вітаю вас з професійним святом — Днем працівників освіти!
Людство, попри різні обставини життя, завжди високо цінувало і цінує щедрість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до своїх учнів.
Спасибі вам за вашу турботу, доброту і сумлінне ставлення до своєї праці!

Команда ВЗОШ № 1 — чемпіон Київщини
Микола САМСОН, тренер команди,
учитель фізичного виховання
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
З метою забезпечення рухової активності школярів, зміцнення здоров’я дітей,
розвитку дитячо-юнацького футболу, 28
вересня у Білій Церкві відбулися обласні
змагання серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Футбольні
надії Київщини» (фінальна частина турніру
перенесена з березня на вересень 2018 р.)
У змаганнях взяли участь шість найкращих команд області. Команда Вишгородської
ЗОШ № 1, яка стала чемпіоном району і в зональних обласних змаганнях впевнено перемогла команди Ірпеня (6:0) і Бучі (2:0), вже у
першій грі обіграла команду з Богуслава з ра-

хунком 5:0. Друга гра закінчилася перемогою
над командою з Обухова. Це дало змогу юним
футболістам у подальшому змагатися з амбітною командою з Березані, яка у своїй групі потіснила команди Білої Церкви та Василькова.
В основний час у запеклій боротьбі наші
хлопці зіграли внічию (1:1). І лише забиті пенальті підвели підсумок змагань — 6:5 на користь вишгородських футболістів. Команда
Вишгородської ЗОШ № 1 — чемпіон Київської області сезону 2018!
Вдячний хлопцям за взаєморозуміння,
віру в перемогу, самовідданість, а батькам
— за підтримку. Пишаюся своїми вихованцями, бажаю подальших спортивних звершень.
Сподіваюся, що нащадки славних козаків і
надалі прославлятимуть Вишгородщину та
Україну!

Відзнаки, концерт, прогулянка по Дніпру
Влас. інф.

Освітянам

З нагоди Дня працівників освіти у міському Центрі творчості «Джерело» відбувся святковий захід за участі керівництва
району, вчителів шкіл та дошкільних закладів Вишгородщини.
Голова райдержадміністрації Вячеслав
Савенок та його заступник Олексій Данчин
тепло привітали освітян, вручили почесні грамоти та подяки Департаменту освіти і науки
Київської ОДА, КНЗ Київської облради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», Вишгородських райдержадміністрації та районної ради, обласної

організації профспілки працівників освіти і
науки України кращим освітянам району.
Красиві подарунки – яскраві художні номери – їм подарували оркестр-студія «Водограй» під керівництвом Наталії Тищенко,
ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник
– Олена Могиль), танцювальний колектив
«Клерико» (керівник – Ольга Пінчук), колективи Центрів творчості «Дивосвіт» (директор
— Олена Андріяш) і «Джерело» (директор —
Наталія Кисіль).
На цьому приємності святкового дня не
закінчились – педагоги вирушили на річкову
прогулянку по Дніпру.
Фото див. — на сайті газети «Вишгород»

Вчительська праця – неоціненна
Вчитель для кожного з нас із дитинства був і залишається
найбільшим авторитетом, джерелом знань та мудрості. Вчитель
формує особистість, світогляд наших дітей, і ця праця – неоціненна!
Хочу побажати всім педагогам натхнення і успіхів! У родинах –
миру, злагоди, любові і достатку!
Богдан РУДЕНОК,
депутат Вишгородської міської ради

Дорогі колеги Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»!
Цього року у нас подвійне свято: День працівників освіти і 30-річний ювілей нашої школи.
Тож нехай світло, яке ви вкладаєте в серця своїх
учнів, запалює зірки і освітлює життєвий шлях ваш
і ваших вихованців, а ваша доброта повертається
вам сторицею і матеріалізується у вигляді успіхів і
благополуччя! Школі — процвітання, гордості за

своїх випускників та шани від суспільства, хай радує
своїми досягненнями якомога більше поколінь!
Здоров’я, любові, достатку і всіх життєвих благ!
З шаною та повагою
Тетяна ВОЛОТОВСЬКА,
заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації

Як живеш, ветеране?

Вишгород
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Знай наших!

«Золотий вік» отримав звання «народний»
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

30 вересня у Вишгородському районному Будинку культури відбувся концерт
аматорських колективів району на підтвердження та отримання звання «народний».
На суд атестаційної комісії та глядачів
була, зокрема, представлена концертна програма аматорського ансамблю «Золотий вік»
з Вишгорода під керівництвом Віктора Туровського (художній керівник — Тамара Шевченко). Численні нагороди та відгуки про колектив, який п’ять років радує земляків своїми
виступами, та й сам виступ співучих вишгородців — не розчарували.
Як зазначили Тамара Негода, директор
КЗ КОР «Київський обласний центр народної
творчості та культурно-освітньої роботи», та
методист Центру Інна Кукліна, «Золотий вік»
– молодий колектив, який порівняно недавно

День ветерана

сформувався з жінок старшого віку, з піднесенням вийшов на сцену і показав себе на такому високому рівні, що відразу, без випробувального терміну, було прийнято рішення щодо
присвоєння колективу звання «народний».
Розділили радість від приємної звістки для
«Золотого віку» і директор Вишгородського
районного територіального центру соціального обслуговування Наталія Рудько та депутат
Вишгородської міської ради Валерій Виговський, котрі постійно підтримують колектив,
сприяють його розвитку і втіленню творчих
планів (дуже важливо, що люди старшого віку
– в активі, мають прекрасне заняття, яке й іншим приносить радість і задоволення). А начальник відділу культури, національностей та
релігій Вишгородської РДА Юлія Іванова зауважила, що програма атестаційного концерту
ще раз підтвердила високий рівень ансамблів
і хорових колективів та показала, наскільки
сильні в районі паростки народної творчості.

Миру – усім нам!

Мандруємо Україною

Куточок раю на землі
Людмила БОЛДИРЕВА,
член клубу «Золота осінь»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Учасники клубу «Золота осінь» Вишгородської районної ради ветеранів здійснили захоплюючу подорож до перлини
України — Храмового комплексу з ландшафтним парком у с. Буки, що у Сквирському районі Київщини.
На 2,7 га, де було місцеве звалище, підприємець Іван Суслов у 1996 році біля річки
Роставиця створив справжній рай на землі.
Звів храм із дахом у вигляді величезних голубів — на рукотворній горі з каміння: дзвіницю,
підземну церкву і каплицю св. Миколая (вінчання. хрестини, відспівування, свічки тощо у
храмі — безкоштовні). Тут встановлено один
із символів Києва, фонтан, що прикрашав
Майдан понад 20 років. Створено меморіальний Хрест пам’яті на вшанування жертв голодоморів і Чорнобильської аварії, загиблих і
померлих під час Великої Вітчизняної війни,
втрат українців у Афганістані.
Вхід на територію парку безкоштовний, за
символічну плату можна замовити екскурсію.
На території комплексу є багато водоспадів,

Захоплення

Друга молодість у танцях

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів «Світлинки», спеціально для «Вишгорода»

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Тетяна КОВАЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Кожен п’ятий мешканець нашої держави – особа
похилого віку (65 років і старші), шоста їх частина –
самотні люди. Половині з них потрібна допомога у
повсякденному житті, бо розмір пенсії не забезпечує
нормального життя.
Та поважні люди, загартовані пережитим і невтомною
працею, — надзвичайно оптимістичні. Тож у День ветерана вони прийшли до БК «Енергетик» гуртом відзначити
своє свято.
Присутніх привітав радник міського голови Володимир Малишев, передавши від Олексія Момота побажання
благополуччя і добра родинам, миру в Україні. За дорученням мера він вручив подяки активним ветеранам міста – Діні Висоцькій, Любові Брагарник, Зінаїді Ступак, Зої
Чиж, Людмилі Батишкіній та іншим.
Заступник голови Всеукраїнського Союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, Антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, полковник, учасник бойових дій Анатолій
Кремнев /НА ФОТО праворуч/ (він приїхав до Вишгорода
з бійцями Нацгвардії України) передав відзнаку «Почесний ветеран» голові ветеранської організації міста Петру
Жуланову.
І порадував доброю новиною: ВСГО УБД, АТО, ветеранів військової служби та правоохоронних органів (голова – генерал-полковник Віктор Палій),
директор КЗ «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.», заслужений вчитель України, Герой Козацького Народу Анатолій Пушкар, Всеукраїнська Рада Руху ветеранів і пенсіонерів України, за фінансової підтримки міського голови Олексія Момота, подарують ветеранам
Вишгорода чотири тонни картоплі та 100 літрів цілющого меду.
Ветеранів вітали депутат міськради Сергій Жадан, керівник Вишгородського духового оркестру-студії «Водограй» Наталія Тищенко, танцювальна студія «Світлинка» (керівник Зінаїда
Крушановська), ансамбль Будинку ветеранів Голосіївського району м. Києва, керівники Клубу
авторської пісні «Дім» Маріанна та Олександр Крамари.
Звучало багато теплих слів: про увагу щодня, про те, що лише сплав мудрості і досвіду
старшого покоління та нинішньої молоді, їхні спільні зусилля можуть змінити життя у державі
на краще. Лунали чудові мажорні композиції, а «іменинники» – хор «Ветеран», найстаршій
учасниці якого вже за 90, вийшли на сцену гарні та з оптимістичними піснями. Бо завжди поруч
із ними юні виконавці – вокальний колектив «Домісолька» міського Центру творчості «Джерело» (керівник обох колективів – Ганна Покровська).
Заслужені енергетики Павло Баранов і Володимир Журавський поклали квіти до меморіалу воїнів, які віддали життя у боях за Вишгород у 1941- 1943 роках. А заслужений артист
України, учасник АТО Ян Апріль пронизливою патріотичною лірикою нагадав, що війна на Сході держави триває довше (1434 дні), ніж Велика Вітчизняна 1941-1945 років (1417 днів). Тому
сьогодні головне побажанням усім і кожному — побажання миру!
Докладніше чит. та більше фото див. — на сайті газети «Вишгород»

власна гідроелектростанція, у водоймі плюскається риба, є міні-зоопарк, Галявина казок.
У дитячому будинку сімейного типу, де
виховуються 24 неповнолітні, — басейн з підігрівом, власне футбольне поле, тренажери.
Кожному дають путівку в щасливе життя, і
при бажанні можна взяти прізвище Суслових.
Є статуя ангела з каменем, привезеним із
Святої Землі, з того місця, де Ісус перетворив
воду на вино. Місток, по якому туристи потрапляють на територію комплексу, наполовину
затоплено водою (щоби машини заїжджали
чистими колесами).
Скрізь на мощених доріжках та спорудах
стоїть цифра «сім» — родинна символіка
Суслових. Іван Миколайович Суслов — сьома
дитина в сім’ї, і він впевнений: там, де є сім,
— там вистачить усім. У прилеглому селі він
відремонтував Будинок культури, фельдшерську станцію й інші об’єкти. Що підсилює віру:
відродилися Буки — відродиться й Україна.
Додому ми поверталися стомлені, але
дуже вражені та вдячні голові районної ради
ветеранів Тамілі Орел — за цікаву екскурсію, а
Роману Буковському — за наданий транспорт.
Докладніше чит. і більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

Поважного віку танцюристи на тренування ходять через людей, які так швидко
стали їм близькими. І гуртом усі доводять
— ні для чого в житті не буває пізно.
Майже три роки тому Зінаїда Крушановська, керівник студії «Світлинка», започаткувала у Вишгороді танцювальні уроки для
тих, хто юний душею. Бо ж сама у 17 років
починала у хореографа Григорія Чапкіса. Та
заміжжя, родина, 30 років вчителювання… і
на чотири десятиліття мрію довелося відкласти (щоправда, учні її класів на кожне свято
готували танець).
«У 57 років, коли вийшла на пенсію, дізналася, що Григорій Чапкіс набирає ансамбль
сеньйорів (людей старшого віку — ред.) «Натхнення», — згадує Зінаїда Миколаївна. — 10
років танцювала з одним партнером, Володимиром Саченком, потім ще вісім опановували
спортивно-бальні танці (2-3 години щодня, і
результат: 20 кубків і 19 медалей). Та недуга
здолала Володимира. У пам’ять про нього і
назва «Світлинка» (його ініціали — СВ).
Танець — світло, яке дає нам життєву
енергію. А ми ділимося цим світлом із людь-

«Світлинка» перед виступом

ми. На відкритті сезону в «Енергетику» нам
аплодували стоячи, це нас стимулює до розвитку, вдосконалення.
Щиро вдячні Вишгородському міському
голові Олексію Момоту — за підтримку та іншим відповідальним особам — за можливість
тренуватись у Будинку культури. Заняття у
нас — безкоштовні: щопонеділка — із 12:30
до 14:00, щосуботи — із 18:00 до 20:00».
У «Світлинці» більшість — жінки, які ніколи не займалися танцями, а тепер мають напрочуд гарну поставу.
«Отримую величезний емоційний заряд,
— каже Людмила Канічева, педагог на пенсії.
— Зінаїда Миколаївна — чудовий керівник».
Подружжя Наталія та Андрій Андрієвські
практикують йогу та ранкові пробіжки. І запевняють, що танці розвивають розум, тіло,
душу, а також зміцнюють шлюб.
«Коли танцюю — почуваюся молодою
жінкою, — посміхається пенсіонерка Олександра Соколова-Белоніна. — Самопочуття
покращилося, налагодилася координація».
Інженер Тетяна Каут зізнається: «Мрію
станцювати сучасний гарний танець з елементами танго й вальсу».
Докладніше чит. і більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

6

6 жовтня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2018 року
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 8 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»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:45, 22:40 «#ШОУЮРИ»
23:40 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05, 09:00 Т/с
«Пляжний коп-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАI»
11:05 Т/с «Опер за
викликом-3»
15:35 Х/ф «Царство
небесне»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:20 Х/ф «Старi днi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40, 11:50, 13:15,
17:35 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 18:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
15:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки)
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
18:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки/дiвчата)
20:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Футзал. Груповий раунд
21:25 Олiмпiйська доба
22:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi
00:00 III лiтнi Юнацькi

Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання. Фiнали
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
10:20 Свекруха або
невiстка
11:20 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 «Команда
знищити»
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
09:15 Х/ф «Дiти шпигунiв
2: Острiв утрачених мрiй»
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
7:20 Т/с «Анатомiя Грей»
09:15 Х/ф «Кардiограма
кохання»
11:10 МастерШеф
15:25 Все буде добре!

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Хата на тата
НТН
7:10 Х/ф «Декiлька
любовних iсторiй»
08:40, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:15 Х/ф «Дикий пляж»
10:35, 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»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/ф «Дозор
джунглiв»
09:10 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
11:20 Х/ф «Кiлери»
13:20 Х/ф «Шпигунка»
16:00, 00:20 Таємний
агент
17:10 Пост шоу. Таємний

агент
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 14:00 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00 Незвичайнi
культури
09:55 Брама часу
10:55 Україна: забута
iсторiя
11:50 Запрограмованi
долi
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Скарби зi
сховищ
17:50 Фестивалi планети
18:50, 20:50 Секретнi
територiї
00:50 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заклинач ведмедiв»

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 «Дивно чи нi?»
17:00, 00:35 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
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 2»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:10 Х/ф «Серена»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «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, 20:40 Т/с «Поверни
моє кохання»
12:25 Т/с «Криве
дзеркало душi»
16:10 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:45 Т/с «Пiдземний
перехiд»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Не дай себе
обдурити!
11:30, 13:25, 16:20 Х/ф

«День трифидiв»
12:45, 15:45 Факти. День
16:40 Х/ф «Оселя зла:
Фiнальна битва»
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
22:00 БлогПост

ВI В ТО Р О К , 9 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, 19:305 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:45, 23:35 «Модель
XL - 2»
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 «Нове Шалене

вiдео по-українськи»
13:20 Х/ф «Аттiла»
15:05 Х/ф «12 раундiв»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40, 11:50, 13:15,
16:00, 18:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
15:00, 19:15 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Баскетбол 3х3.
Груповий раунд (юнаки)
16:20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
17:35 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки/дiвчата)
18:00 Iнформ. година
20:00, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Тхеквондо (дiвчата

55 кг, юнаки 63 кг)
21:25 Олiмпiйська доба
22:55. Фехтування
(юнаки). Шпага (дiвчата).
Шабля. Пiвфiнал
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
10:20 Свекруха або
невiстка
11:20 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 М/ф «Рапунцель:
Заплутана iсторiя. Стежка
до щастя»
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

7:50, 20:00, 22:45
МастерШеф
12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:45 Х/ф «Чорта з два»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «У квадратi 45»
10:30, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Т/с «Друзi»
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
10:50 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Загублена»
00:05 Заробiтчани
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 14:00 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 18:20 Незвичайнi
культури
09:55 Брама часу
10:55 Україна: забута
iсторiя
11:50 Потойбiччя. Сни
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Скарби зi
сховищ
17:50 Фестивалi планети
18:50, 20:50 Секретнi
територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заклинач ведмедiв»

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 «Дивно чи нi?»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий план»
22:30 «На часi»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 23:50 «Орел i
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»
23:00 «Бєдняков+1»
ІНТЕР
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
«Поверни моє кохання»
12:50 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:45 Т/с «Пiдземний
перехiд»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:15, 13:20 Х/ф «Повiнь»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 21:30 Т/с
«Папаньки»
14:50, 16:25 Дизель-шоу

17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Дедпул»
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
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 1 0 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»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:45, 23:35 «Король
десертiв»
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 «Помста природи»
13:25 «Неминуча вiйна»
15:20 Х/ф «12 раундiв 2:
Перезавантаження»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40, 11:50, 13:15,
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
15:00 Олiмпiйськi iгри
2018. Баскетбол 3х3.
Груповий раунд (юнаки)
16:20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
17:30 Олiмпiйськi iгри
2018. Баскетбол 3х3
Груповий раунд (юнаки,
дiвчата)
18:00, 22:00 Олiмпiйськi
iгри 2018. Скелелазiння.
Фiнал (юнаки)
19:15 III лiтнi Юнацькi

Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3 Груповий
раунд (юнаки,дiвчата)
20:00 Футзал. Груповий
раунд
21:25 Олiмпiйська доба
22:45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Свекруха або
невiстка
11:20 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»
21:35 Футбол.
Контрольна гра УЄФА.
Збiрна Iталiї - Збiрна
України
00:10 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ

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 «Пастушка»
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 Т/с «Анатомiя Грей»
09:00, 20:00, 22:45
МастерШеф
12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:55 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Розвiдники»
10:40, 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
08:00 Т/с «Друзi»

08:50 Т/с «Кохання
напрокат»
10:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
20:50 Х/ф «Мiлина»
22:25 Заробiтчани
00:20 Х/ф «Загублена»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 14:00 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00, 17:50 Незвичайнi
культури
09:55 Брама часу
10:55 Україна: забута
iсторiя
11:50 Таємницi пiрамiд
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Скарби зi
сховищ
18:50, 20:50 Секретнi

територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»
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 «Дивно чи нi?»
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»

«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 «Бєдняков+1»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Поверни моє кохання»
12:50 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Т/с «Пiдземний
перехiд»

K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 23:50 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 20:00

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:15, 13:20 Х/ф «Повiнь»
12:45, 15:45 Факти. День

«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 «Дивно чи нi?»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 «Бєдняков+1»

13:55, 21:30 Т/с
«Папаньки»
14:55, 16:20 Дизель-шоу
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Пункт
призначення-4»
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
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 1 1 Ж ОВТ НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
21:45 «Грошi 2018»
22:45 «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 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:25 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:25, 14:40 Телепродаж
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
18:00 Iнформацiйна
година
19:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки, дiвчата)
20:35 Олiмпiйська доба
21:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Легка атлетика
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
10:20 Свекруха або
невiстка
11:20 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
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»

вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi

ТЕТ
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бременськi
музиканти»
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, 02:50 Панянкаселянка
18:00 Чотири весiлля
20:00, 23:00 Сiмейка У
22:00 Казки У Кiно

НТН
7:00 Х/ф «Розплата»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Заручники
страху»
10:40, 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»

СТБ
6:00 Т/с «Анатомiя Грей»
07:55 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:59 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Т/с «Друзi»
08:50 Т/с «Кохання
напрокат»
10:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Iлюзiя

польоту»
23:00 Заробiтчани
МЕГА
08:00 Природа
сьогодення
09:00 Фестивалi планети
10:55 Україна: забута
iсторiя
11:50 Прокляття
скiфських курганiв
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Вирiшальнi битви 2
свiтової
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Скарби зi
сховищ
17:50 Незвичайнi
культури
18:50, 20:50 Секретнi
територiї
23:45 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 23:50 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Поверни моє кохання»
12:50 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:45 Т/с «Пiдземний
перехiд»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:25 Х/ф «День
трифидiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 21:25 Т/с
«Папаньки»

14:45, 16:20 Дизель-шоу
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Новi лiдери
00:10 Х/ф «Пункт
призначення-5»
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
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

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

6 жовтня

2018 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
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»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:25 «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, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Вiдеобiмба
14:25 Х/ф «Царство
небесне»

19:25 Х/ф «В тилу ворога»
21:30 Х/ф «В тилу
ворога-2: вiсь зла»
23:25 «Змiшанi
єдиноборства. UFC. Fight
Night. Сантос-Андерс»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40, 11:50, 13:15,
15:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання
17:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Бадмiнтон. Iндивiдуальнi.
Фiнали
18:40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд
19:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Бадмiнтон. Команди
21:25 Олiмпiйська доба
21:50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.

Легка атлетика
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, 05:00 Зiрковий
шлях
10:20 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
12:45, 15:30 Т/с «З
минулого з любов’ю»
18:00 Т/с «Доктор
Ковальчук 2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Круговорот»
23:20 Слiдами
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 «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 Ток-шоу «Ехо
України»
22:00 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
сноуборду»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00 Країна У
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:15 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
18:00 Чотири весiлля
20:00 Сiмейка У
21:00 М/ф «Панда КунгФу 3»
22:45 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
СТБ
7:20 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя»
09:35 Т/с «Пiзнє каяття»
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
7:10 Х/ф «Круглянський
мiст»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Женя,
Женечка та «катюша»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Т/с «Друзi»
08:00, 23:30 Київ вдень
та вночi
09:00 Ревiзор
11:40 Страстi за
Ревiзором
14:20, 21:40 Кохання на
виживання
16:20, 19:00 Топ-модель

00:30 Х/ф «Iлюзiя
польоту»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00, 14:00 Правда
життя
08:00 Природа
сьогодення
09:00 Фестивалi планети
09:30, 17:50 Незвичайнi
культури
09:55 Брама часу
10:55 Україна: забута
iсторiя
11:50 Шосте вiдчуття.
Дар чи прокляття?
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Вирiшальнi битви 2
свiтової
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Скарби зi
сховищ
18:50, 20:50 Секретнi
територiї
23:45 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 02:55 «Школа
права»
09:15, 20:20, 22:45
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Дивно чи нi?»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Сучаснi будiвлi
Лондона»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
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 2»

14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
6:15 «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, 22:00 Т/с
«Поверни моє кохання»
12:50 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
13:50, 14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
10:10 Громадянська
оборона
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 13:25 Х/ф «День
трифидiв»
12:45, 15:45 Факти. День

13:45 Т/с «Папаньки»
14:45, 16:20, 21:30
Дизель-шоу
17:40, 00:20 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
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,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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 HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
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»
16:30, 21:15 «Жiночий
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «12 раундiв»
16:15 Х/ф «12 раундiв 2:
Перезавантаження»
18:05 Х/ф «Подвiйний
удар»
20:10 Х/ф «Морськi
котики проти зомбi»

22:00 Х/ф «Шiсть куль»
00:10 Х/ф «9 мiсяцiв
суворого режиму»

«Соломонове рiшення»
22:00 Т/с «Каблучка з
бiрюзою»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40, 14:15, 18:00,
01:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки, дiвчата)
21:25 Олiмпiйська доба
21:50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Легка атлетика

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»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Круговорот»
17:00, 20:00 Т/с

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Тваринний

загiн. Код Марко Поло»
12:20 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
14:00 Чотири весiлля
17:00 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Сiмейка У
00:30 БарДак

19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
21:10 Х/ф «Приборкання
норовливого»
23:00 Х/ф «Загiн
особливого призначення»

СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08:05 Караоке на Майданi
09:05 Все буде смачно!
11:00 Битва екстрасенсiв
13:00 Зваженi та щасливi
16:00 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
21:55 Цiєї митi рiк потому

НОВИЙ КАНАЛ
6:20 Заробiтчани
12:10 Хто проти
блондинок?
14:10 Хто зверху?
16:10 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
18:00 Х/ф «День
Незалежностi»
21:00 Х/ф «День
Незалежностi 2:
Вiдродження»
23:30 Х/ф «Анаконда»

НТН
6:15 Х/ф «Вiчний поклик»
12:00 «Україна вражає»
12:55 «Речовий доказ»
15:55 «Легенди карного
розшуку»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:15 Брама часу
08:05, 18:45 У пошуках
iстини
09:55 Любов, ненависть i

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»

13:00 МастерШеф
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор

пропаганда
11:55, 21:00 Охоронцi
Гiтлера
14:35 Природа
сьогодення
16:45 Рiчковi
монстри
23:45 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Україна моя
родина»
16:20 «Україна Михайла
Поплавського»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Єство звiра»
17:55 «Служба порятунку»
18:25 Х/ф «Фатальнi
обставини»
20:30 «Життєвi iсторiї»

21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Все
найкраще»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
08:10, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:00, 19:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
11:50 «Ух ти show»
13:00 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
14:35 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:30, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Диявол i
Денiел Вебстер»
ІНТЕР
6:35 «Мультфiльм»
07:00 «Чекай мене.

Україна»
08:40 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
10:20 Х/ф «Суєта суєт»
12:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
14:00 Т/с «Абатство
Даунтон»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:15 Т/с «Домохазяїн»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Папаньки»
16:10 Х/ф «Людинапавук»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Людинапавук-2»
22:45 Х/ф «Людина-

павук-3: Ворог у тiнi»
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
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
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, 14 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
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»
10:10, 11:15, 12:10 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
13:15, 14:40 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
16:00 Х/ф «Пропала
грамота»
17:45 Х/ф «Королева
бензоколонки»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:00 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 «Загублений свiт»
11:05 Х/ф «Подвiйний
удар»
13:10 Х/ф «Гвардiя-2»
15:10 Х/ф «В тилу ворога»
17:15 Х/ф «В тилу
ворога-2: вiсь зла»

19:10 Х/ф «В тилу ворога:
Колумбiя»
21:00 Х/ф «Команда 8: В
тилу ворога»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC. Fight
Night. Сантос-Андерс»

мир i волю. Спецпроект
до Дня захисника України
20:00, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Легка атлетика
21:25 Олiмпiйська доба
00:00 Олiмпiйськi iгри
2018. Стрибки в воду

UA:ПЕРШИЙ
7:00, 08:00, 21:00 Новини
07:05 «Легiон. Хронiка
Української Галицької
армiї»
08:15 «Вони боролись до
загину»
08:45, 10:30 «День
захисника України»
09:00 Церемонiя
складання урочистої
клятви лiцеїстами
Київського вiйськового
лiцею iм. Iвана Богуна
12:15 «Сiч»
13:00 Перша шпальта
14:20 Фольк-music
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд
18:00 Вони присягнули на

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 09:00 Сьогоднi
07:15 Ранок з Україною.
День захисника
09:15 Т/с «Соломонове
рiшення»
13:10 Т/с «Секрет Майя»
17:00, 21:00 Т/с «Бiйся
своїх бажань»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Музична
платформа
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 14:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15, 17:15 «LIVE»
10:00 «Полiтична кухня»
11:15 «LIVE»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:35 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:50 Х/ф «Бременськi
музиканти»
14:00 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Панда КунгФу 3»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»
00:10 БарДак
СТБ
8:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майданi
10:55 Хата на тата

НТН
6:15 Т/с «Гетьман»
10:10 Х/ф «Слiдопит»
12:00 Х/ф «Вершник без
голови»
14:00 Х/ф «Природжений
гонщик»
16:00 «Чемпiонат України
з шосейно-кiльцевих
перегонiв»
17:10 Х/ф «Приборкання
норовливого»
19:00 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
20:50 Х/ф «Балада про
солдата»
22:30 Х/ф «Залишенi»
00:40 Х/ф «Загiн
особливого призначення»
НОВИЙ КАНАЛ
7:40 М/ф «Ми - монстри!»
09:40 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
11:20 Х/ф «Мiлина»
13:10 Х/ф «День

Продам б/в стінку – 2 000 грн, електроплиту – 900 грн.
Тел: (066) 916-27-25

Незалежностi»
16:10 Х/ф «День
Незалежностi 2:
Вiдродження»
18:40 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
21:00 Х/ф «Годзiлла»
23:20 Х/ф «Анаконда 2:
Полювання на криваву
орхiдею»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:45 Брама часу
08:35, 19:10 У пошуках
iстини
10:20 Любов, ненависть i
пропаганда
12:20, 21:00 Охоронцi
Гiтлера
15:05 Природа
сьогодення
16:10 Невiдомий океан
17:10 Рiчковi монстри
23:45 Скарб.UA
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 «Українська душа
М. Поплавського»
15:40 Х/ф
«Несправедливiсть»
18:00 «Вони присягнули
на мир i волю»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Останнiй
портрет»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
08:10 «Ух ти show»
09:10, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:00, 19:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:00 М/ф «Барбi:
Принцеса i Жебрачка»
14:35 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:35, 21:00 «Орел i

Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
06:25 Х/ф «Кухарка»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готовимо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 Х/ф «Вихiднi!»
14:00 Т/с «Абатство
Даунтон»
18:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Корсиканець»
22:20 Х/ф «Лiнкольн для
адвоката»
00:55 «Речдок»
ICTV
6:45 Т/с «Вiддiл 44»
10:40 Х/ф «Людинапавук»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Людинапавук-2»

15:50 Х/ф «Людинапавук-3: Ворог у тiнi»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Нова людинапавук»
23:20 Х/ф «Нова людинапавук-2: Висока напруга»
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 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
11:20 Будемо жити
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

Прибирання квартир, будинків та інших приміщень.
Тел: (098) 516-02-46

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
Товариством з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект»
(адреса адміністрації: 07301, Київська
область, м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19) складено пакет документів
для розгляду в Департаменті екології та
природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації на отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Карат-Ліфткомплект»
розташоване за адресою: 07301, Київська область, м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 19. Обсяги викидів забруд-

нюючих речовин: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом — 0,023 т/
рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2 — 0,114342 т/рік,
оксид вуглецю — 0,04357 т/рік, ртуть
та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
— 0,000000049 т/рік, азоту (1) оксид
(N2O) — 0,000049 т/рік, вуглецю диоксид — 125,729 т/рік, метан — 0,00049 т/
рік, вуглеводні насичені — 0,009 т/рік,
залізо та його сполуки (у переpахунку
на залізо) — 0,01 т/рік, манган та його
сполуки (у переpахунку на діоксид мангану) — 0,00043 т/рік, хром та його спо-

луки (у перерахунку на триоксид хрому) — 0,0000152 т/рік, водню хлорид
(соляна кислота у перерахунку на HCl)
— 0,063 т/рік, свинець та його сполуки
(у перерахунку на свинець)— 0,000001
т/рік, кислота фосфорна — 0,034 т/рік.
Усього — 126,026897249 т/рік (13 джерел викидів).
Види економічної діяльності згідно
із КВЕД: 28.22 Виготовлення ліфтів та
обладнання для ліфтів.
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами
розрахунків розсіювання забруднюю-

чих речовин в атмосферному повітрі,
установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимими та безпечними
для здоров’я людей.
Зауваження та пропозиції надсилайте в місячний термін після публікації до Вишгородської райдержадміністрації Київської області за адресою:
площа Т. Шевченка, 1, Вишгород, Київська область, 07301. Телефон: (04596)
22-022.
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Щиро ВІТАЄМО із 80-річчям Аллу Іванівну БРУЗЕЛЬ.
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася 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 та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
Сусіди Іван і Ольга Бархоленко,
Таня Шило і сім’я Недогарко

Колектив Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» ВІТАЄ дорого
нашого директора, усіма шановану Людину Тетяну Павлівну ВОЛОТОВСЬКУ з
днем народження!
Ми бажаємо Вам, Тетяно Павлівно,
щастя й радощів у домівку, здоров’я й
благополуччя родині. Щасливого сьогодні й радісного завтра, красивих мрій і їх

Вітаємо з ювілеєм!
Багато добрих слів і щирих побажань отримав 3-го
жовтня вишгородець Павло Олексійович Баранов. Цього
дня він відзначив славне 80-річчя! О роки, о птахи легкокрилі! Полетіли у вирій життя!
Скільки доріг здолав невтомний трудівник, та неодмінно
подумки повертається до першої стежечки у селі Марківка Кобеляцького району Полтавської області.
Від батьківського порога романтика пошуку свого місця
під сонцем привела Павла Олексійовича на будівництво Кременчуцької ГЕС. Освоїв безліч робітничих професій. Працював
бетонщиком, помічником машиніста екскаватора, машиністом
екскаватора, машиністом крана.
Та надійний якір доля назавжди залишила у Вишгороді,
де на будівництві Київської ГЕС Павло Баранов писав славні
сторінки своєї біографії слюсарем дирекції, майстром мехмайстерні.
Заодно отримав фах інженера-механіка у Київському інженерно-будівельному інституті. Працював старшим майстром

здійснення.
Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами, плідною працею. Нехай Господь оберігає
Вас від негараздів, Матінка Божа буде помічницею в усіх починаннях, ангел-охоронець подає невичерпного оптимізму.

РЕСТОРАН
ЗАПРОШУЄ:
— кухарів;
— офіціантів;
— посудомийницю;

Робота!

— господарочку зали
— адміністратора
ігрової зали.

Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, стабільну гідну
зарплатню, харчування, бонуси та премії, гнучкий графік.

Тел: (093) 475-75-57, (068) 979-17-99
Підприємство запрошує на роботу: МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОЇ ЗАЛИ — з/п від 7000+%, МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ будівельних матеріалів — з/п від 7000+%, ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ з програмним керуванням — з/п від 10000
грн, ПРИБИРАЛЬНИЦЮ ОФІСУ — тричі на тиждень, з/п
від 6500 грн, ДВІРНИКА — 2-3 рази на тиждень — з/п 3700
грн, ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, з/п 5000 грн.
Довідки за тел: (044) 496-28-88

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);

Вишгородське МКП «Водоканал» запрошує
на роботу працівників за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Вічна пам’ять Тамарі РУБАН
Рік тому, шостого жовтня 2017 р., пішла у
кращий із світів Тамара Степанівна Рубан, а досі
не віриться, що її немає поруч із нами.
Ми дружили родинами та на роботі — можна
сказати, все життя — з того моменту, як приїхали
молодими на будівництво Київської ГЕС.
Світла пам’ять тобі, дорога подруго і колего!
Спочивай, та нас не скоро дожидай.
Подруга Віра Сергіївна та її родина

P. S.

Ніщо так не мотивує
вивчати іноземні мови,
як діяльність рідного уряду

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

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

Вишгород
ремонтно-турбінного цеху Київської
ГЕС, начальником турбінного цеху…
Тепло серця і працьовитих рук Павла Олексійовича залишилися і в Сирії
на каскаді Євфратських ГЕС, де він
працював головним інженером машинного цеху.
Тож заслужено отримав орден
«Знак Пошани», медаль «Ветеран праці», пам’ятні відзнаки «Відмінник енергетики України», «Почесний працівник ПрАТ «Укргідроенерго».
Життєвий досвід, людську мудрість Павла Олексійовича
цінують і ветерани — він заступник голови міської ветеранської організації, очолює ветеранську організацію Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС.
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, щастя, багато літ залишатися в строю, бути взірцем і добрим наставником підростаючому поколінню.
З роси й води Вам, шановний Павле Олексійовичу!
З повагою
Вишгородська міська організація ветеранів

Переможцем став проект «Скеледром»
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету
01 жовтня 2018 року в малій залі адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1 відбулось засідання Номінаційного комітету. Було затверджено
результати голосування за проекти, подані в 2018 році.
Підрахунок голосів визначив переможця — проект
«Скеледром», який передбачає споруду-скеледром під
відкритим небом, що забезпечить активне дозвілля дітей та розвиток і популяризацію активного відпочинку,
а також 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 грн 00 коп.
Реалізація проекту запланована у 2019 році. Вітаємо
автора проекту — Ольгу Вікторівну Ткаченко та співав-

Громадський бюджет Вишгорода
тора — Інну Володимирівну Рябцеву.
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 усім активним
учасникам конкурсу проектів!
На жаль, не всі проекти дійшли до голосування через їхнє неповне оформлення або у зв’язку з поданням
проектів, які поза компетенцією міської ради, та не всі
перемогли. Проте авторів усіх проектів буде запрошено на робочу експертну зустріч для підбиття підсумків,
обговорення пропозицій до процедур громадського бюджету та можливих інших варіантів реалізації ідей!
Про всі наступні кроки у роботі Номінаційного комітету та використання громадського бюджету нашого
міста ми будемо і надалі інформувати на сторінках газети та офіційному сайті Вишгородської міської ради.

Потрібен продавець.
Зарплатня – 11 000 грн/міс.
Тел: (098) 341-97-50
Терміново потрібен консьєрж-охоронник
(робота у м. Вишгороді).
Вимоги — чол. до 60 років,
без шкідливих звичок,
графік роботи – 1/2, з/п — 350 грн/доба.
Тел: 066 901 34 96, 067 824 56 32,
Ігор Миколайович

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

МАШИНІСТ ПРЕСУ-ГРАНУЛЯТОРА,
СЛЮСАР, КОЧЕГАР,
МЕХАНІК ТА РІЗНОРОБОЧИЙ
на виробництво деревних пелет
Вахтовий метод роботи
у Київській області.
Надається житло, харчування,
оплачується проїзд

ВИМОГИ:
без шкідливих звичок,
готовність працювати
на результат

067-323-57-00
Запрошуємо на роботу:
— охоронців; — офіціантів.
Деталі за тел: (050) 357-57-15
Запрошуємо на постійну роботу
на харчове виробництво в м. Вишгороді:
— фасувальницю (жінки);
— оператора технологічного обладнання (чоловіки);
— електрика.
Пропонуємо гідні умови праці, офіційне
працевлаштування та стабільну заробітну плату.
Звертатись за тел: (067) 5-722-722

В аптеку на постійне місце
роботи потрібен ПРОВІЗОР
або ФАРМАЦЕВТ
із закінченою освітою та досвідом роботи
у аптечних пунктах.
Аптека знаходиться
у кожно-венерологічній лікарні за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, 32,
за 10 хвилин від м. Вишгорода.

Графік роботи —
пн-птн з 8:00 до 17:00.
Заробітна плата – висока.
(044) 258-68-86,
Телефони:
(044) 258-69-86

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