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Із Днем захисника Вітчизни!
Вже понад тисячу років народ України перебуває під
омофором Пресвятої Богородиці. Недаремно наші славні
пращури — козаки Війська Запорізького вважали її найбільшою своєю заступницею і вшановували її образ саме у Покровських церквах на всіх існуючих Січах. То ж не випадково
і дуже символічно, що саме на Покрову ми відзначаємо День
українського козацтва, а з тим — і День захисника Вітчизни.
Хочеться від щирого серця побажати шановним вишгородцям, де б вони зараз не знаходилися — вдома, у
відрядженні, на заробітках — винятково добра, щастя і
радості. Особливо вдячні слова я хочу адресувати нашим
землякам, які зараз у траншеях і бліндажах, на вогневих
позиціях лінії фронту на Сході України. Нехай під Покровом Пресвятої Богородиці вас оминають кулі і уламки мін,
снарядів і гранат. Ми всієї громадою чекаємо вас додому
здоровими і неушкодженими. Місто пишається вами, дорогі вишгородські захисники України.
Слава Україні!
Героям Слава!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Мріємо про день, коли закінчиться війна...
Народ – армії
Олександр ПИШНИЙ
та група «Сітка-берегиня»
Мріємо про день, коли закінчиться війна. Але невтомно працюємо заради нашої спільної перемоги!
Нині соту маскувальну сітку відправили
бійцям у зону АТО.
Для нас честь – бути корисними нашим
дорогим захисникам!
Чекаємо небайдужих для нарізання тканини та плетіння сітки. Будемо також вдячні
за допомогу в придбанні тканини. Адреса

незмінна: внутрішнє подвіря адмінбудівлі (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1), гараж 3, щодня, окрім вихідних, із 17:00 до 19:00.
Від редакції. 100 маскувальних сіток для
Збройних сил України, сплетених за час війни
небайдужими мешканцями Вишгорода, – це
4003,5 квадратних метрів – розмір футбольного поля. Під такою кількістю сіток можна
легко замаскувати всю бронеавтотехніку
механізованої бригади або сектор оборони
трьох мотопіхотних батальйонів.
Маскувальні сітки вишгородських берегинь – літні й зимові – зберегли багато життів
наших бійців і сотні одиниць техніки від ворожих снарядів.

аФішка

14 жовтня о 16:00 до Дня захисника України на площі Т.
Шевченка, 1 біля памятника свв. Борису і Глібу відбудеться виступ оркесту «Good times».
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Перспективи

Вишгород — туристична Мекка
східноєвропейських земель >
Увага!
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Платний День донора

18 жовтня 2018 р. з 09:00 до 12:00 у комунальному закладі «Вишгородська центральна
районна лікарня» пройде платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Контакти за тел: 097-392-59-32, Мирослава Володимирівна

X Âñåóêðàїíñüêèé ôåñòèâàëüêîíêóðñ «Âèøãîðîäñüêà Ïîêðîâà»
13 жовтня (субота) у соборі Вишгородської Богородиці (м. Вишгород, вул. Старосільська, 9):
10:00 - 10:30 — молебень до Богородиці
10:30 – 10:45 — відкриття фестивалю, вступне слово керівництва міста
11:00 – 13:45 — виступи учасників у номінаціях «Дитячий спів» та «Академічний спів»
13:45 – 14:45 — перерва
15:00 – 18:00 — виступи учасників у номінації «Народний спів»
18:00 – 18:50 — нагородження та виступи переможців
Вхід вільний

СВЯТКУЙМО ПОКРОВУ РАЗОМ

14 жовтня
— вiдкриття торгівельного комплексу

Святкова програма — з 10-ої до 16-ої год.
Дитяча програма — об 11-ій год.
(м. Вишгород, вул. Набережна, 2-в)
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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13 жовтня

Суспільство

2018 року

Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю з Днем захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва!
14 жовтня — свято, коли ми вшановуємо мужність та
стійкість людського характеру, силу духу та відданість
Батьківщині. Сьогодні в кожному українському домі віддають данину поваги тим, хто в лиху годину мужньо боронить українську землю, та всім, хто причетний до високого
звання Захисника України. У цей день ми схиляємо голови
перед подвигом Героїв, світла пам’ять про яких житиме у
віках.
Попри складні часи, усі ми щиро віримо, що попереду в
України багато здобутків та перемог. І найголовніша з них
— це мирне небо, спокій і добробут у наших родинах.
Бажаю усім захисникам України здоров’я та щастя,
успіхів та надійного тилу! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та
підтримкою близьких і рідних і вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Нехай вам
завжди буде кого захищати, але не буде від кого!
Слава Україні!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України, голова МДО «Київщина»

З Днем захисника України!

Зі святом, захисники України!
Свято Покрови Пресвятої Богородиці ми зустрічаємо ще низкою
не менш важливих віх історії України. У цей день широкий загал
вишгородців вшановує славетне українське козацтво. І звісно, що на
Покрову ми з особливим трепетом говоримо про Захисників Вітчизни, з теплом у душі промовляємо слова вдячності, поваги і любові
нашим воїнам, які боронять Україну від зазіхань агресора.
Ми щиро зичимо усім ветеранам АТО, тим, хто зараз знаходиться на Донбасі, беручи участь в Операції Об’єднаних Сил, незламного високого бойового духу, хоробрості та непохитної віри у перемогу. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас у сутичках з ворогом.
Здоров’я, щастя, добробуту, родинного затишку та всіх земних благ, наші воїни!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

ДЖЕРЕЛО: Київська
облдержадміністрація,
Вишгородське районне радіомовлення
Другий рік поспіль у першу суботу
жовтня в усіх містах та районах Київської
області відбувається урочисте відзначення Дня бійця територіальної оборони у Київській області, започаткованого за ініціативи голови Київської обласної державної
адміністрації Олександра Горгана.
Цьогоріч обласний святковий захід пройшов у військовій частині Національної гвардії України у м. Вишгороді.
Вишгородщину представляли місцевий
батальйон територіальної оборони та військово-патріотичний клуб учнівської молоді «Легіон».
«Кожен із нас розуміє, що наші вміння, у
випадку необхідності, — готувати блокпости, забезпечувати режим комендантського чи військового часу, проводити огляди
транспортних засобів, здійснювати охорону
об’єктів критичної інфраструктури, а, у випадку необхідності, вміти конспіруватись і
організовувати підпілля і рух опору — це гли-

Прийміть щирі вітання зі світлим святом Покрови
Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України!
Історія має багато свідчень того, як Вищою волею Пресвята Богородиця боронила наше козацьке
військо, додавала воїнам сил у боротьбі з ворогом.
Тож в Україні свято має другу назву – Козацька Покрова і відзначається ще й як День українського козацтва.
Щиро вітаю всіх зі святами! Бажаю здоров’я та нових перемог в ім’я України!
Мирного неба усім нам, благополуччя у родинах, наснаги у відродженні найкращих національних традицій задля слави рідної держави!
З повагою
депутат Київської обласної ради
Роман БУКОВСЬКИЙ

Прийміть найщиріші поздоровлення з Днем захисника України — святом мужності, честі й доблесті, стійкості і шляхетності, святом гідних і сильних чоловіків.
У цей день ми з вдячністю та гордістю згадуємо героїчні постаті нашої
історії, вшановуємо ветеранів за їх безсмертний подвиг.
Це свято відзначається в день святої Покрови Пречистої Богородиці, одночасно з Днем козацтва, адже козацтво — звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг, а Божа Матір вважається
заступницею і покровителькою Українського козацького війська. Мої поздоровлення сьогодні адресовані захисникам — нащадкам славного козацького роду, які в умовах сьогодення продовжують славні традиції українського воїнства.
На захист нашої держави сьогодні постав практично кожен. Тому захисники — це всі українці,
всі небайдужі, свідомі громадяни, які працею, сумлінною професійною діяльністю, волонтерською
роботою забезпечують економічний, гуманітарний, інформаційний захист держави.
Висловлюю велику подяку усім, чий життєвий шлях є прикладом служіння Україні. Схиляю
голови перед тими, хто довів високе звання Захисника власною кров’ю, і доземно вклоняюсь тим,
хто заплатив за це своїм життям. З нагоди свят щиро вітаю усіх захисників нашої славної країни.
Сердечно бажаю щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь рідного краю.
Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає Високе покровительство Пресвятої Богородиці.
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Миру державі та кожній родині
14 жовтня Україна відзначає три великі свята — Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День захисника
України. Ці свята уособлюють героїзм і мужність визволителів та
оборонців рідної землі, вони також нерозривно пов’язані між собою,
адже Божа Матір — це заступниця і покровителька українських захисників.
Дозвольте від щирого серця привітати вас зі святами та побажати
усім мирного неба, міцного здоров’я, успіхів, незгасимої енергії, завзяття і сили! Нехай Божественний Покров Пресвятої Богородиці, простягнений над нами, уберігає від бід, зла та негараздів! Бажаю миру нашій державі та кожній
родині!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Поширення ВІЛ-інфекції подолаємо разом

Благодійний проект

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС Україна» вже 10 років є надійним
партнером державних установ і громадських організацій України у реалізації
програм протидії ВIЛ-інфекції, туберкульозу, іншим соціально-небезпечним хво-

Дорогі вишгородці!
Шановні військовослужбовці
та ветерани військової служби!

Шановні земляки!

Шановні жителі Вишгородщини!
14 жовтня для України є символічною датою. У цей день ми відзначаємо відразу три свята, які є значними для нашої країни. День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважалася покровителькою українського воїнства у різні часи, та День українського козацтва.
Упродовж століть українські землі від ворогів боронили відважні
воїни. Нині на захисті суверенітету України стоять доблесні українські військові і добровольці, які є гідними спадкоємцями духовних
цінностей і традицій славних предків. Тож прийміть найщиріші вітання з нагоди цих знакових для кожного українця свят!
Висловлюю сердечну подяку кожному, хто проявив героїзм, справжній український бойовий дух під час захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. На
вашій сміливості, відданості та небайдужості тримається надія всього нашого народу на мирне небо. Нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Міцного вам здоров’я,
добробуту та родинного затишку!
Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за свободу Батьківщини та низький уклін родинам
загиблих Героїв…
Слава Україні!
Вячеслав САВЕНОК, голова Вишгородської РДА

Євгенія КУВШИНОВА,
виконавчий директор
ВБО «КОНВІКТУС
Україна»

Вишгород

робам, реінтеграції колишніх ув’язнених у
суспільство та надання допомоги жінкам,
які постраждали від насильства.
Ми активно працюємо у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу на території м. Києва та
Київської області, взаємодіючи з органами
державної влади та місцевого самоврядування.
Із вересня 2018 року наша організація
орендує нежитлове приміщення за адресою:
м. Вишгород, вул. Шкільна, 59, де надає
соціальні послуги в рамках проекту «Поліп-

Київщина

шення виявлення випадків ВІЛ-інфекції та
доступу до лікування серед людей, що вживають ін’єкційні наркотики в Україні».
Зокрема, проводимо безкоштовне та
анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію, консультування, інформування громадськості
про профілактичні засоби та безпечну поведінку, здійснюємо супровід клієнтів до лікувально-профілактичних установ з метою
уточнення позитивного результату швидкого
тесту на ВІЛ та ін.
У понеділок, вівторок — з 10:00 до

День бійця тероборони

бокі і точні знання, якими повинен володіти
кожен боєць територіальної оброни. Тому
сьогоднішній день — можливість набути особливі знання, які будуть дорого коштувати
ворогу», — зауважив Олександр Горган у
вступному слові.
Проведення таких заходів сприяє підвищенню престижу участі громадян у системі
забезпечення обороноздатності держави,
а бійці підрозділів територіальної оборони
отримують додаткову можливість ближче познайомитись між собою, з командирами підрозділів, взводів та рот охорони.
Відповідно до плану заходу, після шикування на плацу відбувся огляд військової
техніки, демонстрація занять з вогневої, військово-медичної, інженерної, спортивної та
медичної підготовки.
Поки проводилися тактичні заняття, керівник територіальної оборони Київщини,
голова КОДА Олександр Горган докладно
розповів журналістам про мету і діяльність
територіальної оборони на місцях.

Після проведення навчань, а вони були
змагальними, підбили підсумки та вручили
нагороди. Найкращим визнано та нагороджено кубком підрозділ тероборони із Бориспільського району.
Під час заходу відбулося вручення посвідчень військовозобов’язаним, що призначені до загону територіальної оборони, а
також подяк голови КОДА — за вагомий особистий внесок у розбудову та зміцнення держави, патріотизм у справі служіння Україні,
захист її суверенітету та територіальної цілісності та з нагоди Дня територіальної оборони
— командиру військової частини 3027 Володимиру Мусієнку та кращим бійцям територіальної оборони. Найбільше подяк отримали
представники Вишгородського району: Юрій
Гавришенко, Володимир Матвієнко, Денис
Борисюк, Михайло Рубцов, Роман Радченко,
Дмитро Сєдов, Богдан Нагорний, Никифор
Кулик, Олексій Лапіга, Євген Педяш, Сергій
Рябоконь, Андрій Сологуб.
Найкращим із вогневої підготовки серед

18:00 та у четвер — з 10:00 до 15:00 прийом ведуть соціальні працівники ВБО «КОНВІКТУС Україна», які мають відповідну підготовку, необхідні знання й досвід у наданні
вищезазначених соціальних послуг.
Діяльність ВБО «КОНВІКТУС Україна»
базується виключно на законних засадах та
є повністю прозорою.
Переконані, шо спільними зусиллями ми
здатні подолати проблему поширення ВІЛінфекції серед представників різних груп населення.
бійців визнано Єгора Кузнєцова (військовопатріотичний клуб учнівської молоді «Легіон», село Литвинівка); із медичної підготовки
— Сергія Рябоконя із Вишгорода. Обох відзначено цінними подарунками — наручними
годинниками.
Члени військово-патріотичного клубу
«Легіон» здали практичні нормативи на значок «Січовий стрілець», що розроблений
за підтримки Вишгородської РДА та запроваджується з метою популяризації та пропаганди військово-патріотичного виховання,
сприяння поширенню знань про зброю та
військове спорядження Збройних сил України, формування патріотизму, любові до своєї
Батьківщини, а також заохочення молоді до
оволодіння військовими вміннями та знаннями. Керівник «Легіону» Андрій Сологуб
вручив значки учасникам клубу із Литвинівки: Вадиму Радченку, Олені Шпильовій, Лілії
Черниш, Марині Михайленко, Тетяні Дмитренко, Єлизаветі Яценко, Вікторії Лещенко,
Віталію Сираю, Каріні Ковтун, Владиславу
Чеботарю, Володимиру Гергелю.
Докладніше чит. та більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»
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Вишгород і Санс об’єднали пластуни

Юлія КАРПЕТА, голова вишгородського осередку Пласту
ФОТО — Катерина БОДНАРЧУК, спеціально для «Вишгорода»

На початку вересня делегація вишгородських пластунів — членів Національної Скаутської Організації Пласт
— вирушили до чарівного міста-побратима Вишгорода —
Санса, що у Франції, аби взяти участь у святкуванні 90-ї
річниці заснування скаутського руху в цьому місті.
З нагоди такої визначної дати французькі скаути запросили пластунів на свято, у програмі якого були конференція
про скаутинг, круглий стіл «Освіта для молоді», виставка,
присвячена діяльності скаутів Санса від дати заснування до
сьогодення, а також різноманітні активітети для дітей.
У самому центрі міста — у дворику старовинного собору
— скаути разом облаштували справжній табір із брамою, наметами і ватрою (ми також придналися до цього). А увечері
всі запрошені взяли участь в урочистому прийомі, на якому
були присутні найстарші скаути міста, представники міської
влади і батьки скаутів.
Незважаючи на важливість події, вечеря проходила в
справжньому скаутському дусі, теплій атмосфері — з піснями
під гітару й дружнім спілкуванням за столом. Вишгородських
пластунів відзначили як особливих гостей і дуже радо запрошували до співпраці, адже не вперше наші пластуни стають

Офіційно

13 жовтня

частиною французького скаутського руху. Раніше і скаути
Санса приїздили до нас, про що досі згадують із теплом.
«Приємно бачити багато знайомих облич, адже наші
міста пов’язує багаторічна дружба, — сказала, звертаючись до присутніх, представник Вишгородської міської
ради, спеціаліст оргвідділу Катерина Боднарчук. — І ми
й надалі будемо раді вітати французьких гостей у Вишгороді».
Вона зазначила, що запрошення французьких друзів і візит нашої делегації — це крок до поновлення стосунків між містами-побратимами, які тривали більше
десяти років, але на якийсь час призупинилися, а також
передала вітання від міської ради, мера Олексія Момота
і мешканців Вишгорода. А разом із вітаннями — і сувеніри — буклети про співпрацю Вишгорода-Санса, прапорці нашого міста, сувеніри із його символікою. Багатьом
із присутніх це додало приємних спогадів. Слово «Вишгород» було на вустах і тих, хто почув його вперше. До
нас підходили знайомі і незнайомі люди, віталися, щиро
посміхались.
Подарунком від гостинних господарів була поїздка до столиці Франції. Ми із задоволенням відвідали собор Паризької Богоматері, побували біля Ейфелевої вежі, пройшлися вулицями
міста з його неповторним колоритом і романтичним настроєм.

Пластуни вдячні Вишгородській міській раді і міському
голові Олексію Момоту, за сприяння яких відбувся візит, а
також привітним французам. Безперечно, співпраця між нашими містами матиме продовження, тому чекатимемо наших
французьких друзів на гостину.

Про погодження тарифів на теплову енергію для військової частини 3027

Рішення № 284 від 20 вересня 2018 року
Розглянувши звернення ТОВ «ІНВЕСТ
ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» та інші подані документи, керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.
13, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. №1875-IV,
Постановою Кабінету Міністрів України від
06.09.2017 року №679 «Про затвердження
Порядку розрахунку середньозважених тари-

фів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються
з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛО-ЕНЕРГО» наступні тарифи на теплову
енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для розрахунків з
військовою частиною 3027 (м. Вишгород, вул.

…І ложка дьогтю!
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин
м. Вишгорода
Вишгород недаремно називають містом дітей і квітів.
Маленькі мешканці — майбутні творці світлого майбуття,
тож і плекати молоде пагіння
маємо ми, дорослі.
У місті діють різні громадські організації, що опікуються проблемами багатодітних
родин та малозабезпечених
людей. Зокрема, Благодійний
фонд «Святої Ольги», де президентом радник міського голови
Володимир Малишев, протягом
Благодійність
багатьох років допомагає долати життєві труднощі нужденним — ветеранам, людям з особливими
потребами, самотнім хворим. Разом із активістами ветеранської
організації упорядкували побудинкові списки тих, хто потребує особливої уваги.
Долучилися до доброї справи і матері з багатодітних родин. Благородний девіз «Допоможи ближньому» об’єднав зусилля молодих
із досвідченими та мудрими ветеранами. Уже кілька разів завдяки
підтримці депутата Верховної Ради Ярослава Москаленка та мера
міста Олексія Момота для такої категорії населення Благодійний
фонд організував гуманітарну допомогу — безкоштовно надавали
вітаміни, продукти харчування, одяг для дітей і нужденних.
Скільки треба було витратити сил і терпіння, щоб організувати
такі акції! Проте, як завжди, декому хочеться обов’язково додати
чорних фарб і спаплюжити добру справу.
При оформленні списків треба було надати деякі документи.
Порядок є порядок. Та іноді настирливі — не тільки старенькі, а й
молоді, — репетували, що нібито їм роздають непотріб. По-перше,
термін використання був достатній (для продуктів), а одяг ніхто нікому насильно не нав’язував. Не хочеш — не бери! Але ж ні!
Бабуся ледь не межі очі тикала своє посвідчення, копію якого не
спромоглася зробити. До того ж голосно заявляла, що ніякі подачки
їй не потрібні. На мотузку ж її ніхто не привів отримати благодійну
допомогу.
Шкода, що такі емоції людей літного віку, як бацили, передаються і молодим. Телефонувала і тероризувала потім тих, хто оформляв документи, молода жінка. У неї кілька дітей і хворі родичі. Та хто
про це зна, коли немає відповідних документів?!
Така нетерплячість, невихованість, часто нахабство не
об’єднують для подолання життєвих незгод, а навпаки — роблять і
мирних мешканців агресивними.
Тільки за три останні місяці допомогу у вигляді продуктів, вітамінів та одягу отримали 2,5 тисячі родин міста. Скільки треба було
оформити документів, оплатити витрати на транспорт, залучити добровольців, щоб завантажити, розвантажити, роздати хоч невеликі
благодійні набори! І простежити, щоб вони потрапили за адресою.
На жаль, навіть у такій ситуації знаходяться люди, що привласнюють
чуже. Так трапилося, коли бабуся отримала нібито для неходячої сусідки пакунок, але не віддала його. Спритні «волонтери» набирали
по кілька наборів за фіктивними прізвищами. Тому при реєстрації й
вимагають копію документа, який бажано засвідчити особисто. Аби
добру справу не знівелювати нечистими руками.

ім. Генерала Кульчицького, 1):
1.1 на теплову енергію – 1589,89 грн/Гкал,
без ПДВ;
1.2 на транспортування теплової енергії –
68,25 грн/Гкал, без ПДВ;
1.3 на постачання теплової енергії – 7,11
грн/Гкал, без ПДВ.
2. ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»
ввести у дію тарифи на теплову енергію, її
транспортування та постачання з урахуванням статті 32 Закону України «Про житло-

Споживач
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
Для чого нам ОСББ і хто управлятиме багатоквартирними будинками різної форми власності в місті,
коли мешканці остаточно з цим визначаться? Із такими запитаннями редакція звернулась до директора КП
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради,
яка запрошує до співпраці
представників багатоповерхівок і обіцяє допомогу. Ось що
нам повідомив Віталій САРДАК.
— Такої послуги, як утримання будинку та прибудинкової
території, фактично вже не існує,
є послуга з Управління багатоквартирним будинком. Мешканці
багатоповерхівок мають провести загальні збори. Визначитися,
чи вони створюють ОСББ, чи обирають собі Управителя.
Також загальними зборами треба обрати уповноважену
особу, яка від імені всіх співвласників багатоквартирного
будинку підпише договір з Управителем.
— Ви є управляючою компанією, що обслуговує
81-ну багатоповерхівку комунального житлового
фонду міста. Для чого їхнім мешканцям створювати
ОСББ?
— Міського комунального житлового фонду як такого
не існує, є житло, на 99 % приватизоване. Зазначу, що
із близько восьми з половиною тисяч помешкань (така
кількість абонентів у нас зафіксована) лише кілька сотень квартир не приватизовані.
Децентралізація у Вишгороді, як і по всій Україні,
фактично проведена, принаймні на житлово-комунальному рівні.
До липня 2018 року в багатоповерхівках, де не було
ОСББ чи ЖБК — міськрада (виконавчий комітет) призначала обслуговуючу компанію, затверджувала тарифи.
Із липня 2018 року, коли вступили в дію зміни до Закону Про житлово-комунальні послуги, — з цього ланцюжка
міськрада випала. Вже нікого не призначають управляти будинками. Власники мають самостійно визначитися
й обрати собі форму управління: ОСББ або Управитель.
— А в чому різниця?
— ОСББ це неприбуткова організація, що створюється співвласниками для сприяння використанню їхнього
власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
Управитель — це фізична особа - підприємець або
юридична особа, яка зобов’язана мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов
професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним
вимогам професії «менеджер (управитель) житлового
будинку (групи будинків)»).
За інформацією сектору з питань ЖКГ, станом на
10.10.2018 р. у Вишгороді функціонує 12 ОСББ і 12 житлово-будівельних кооперативів, а послугами приватних
управляючих компаній користується близько десятка
житлових комплексів багатоповерхівок.
— Чи є подібні об’єднання у приватному секторі?
— Мешканці приватних будинків можуть створити
квартальні об’єднання — ОСН (орган самоорганізації на-

во-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. №
1875- IV.
3. ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»
офіційно оприлюднити це рішення у газеті
«Вишгород».
4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на комісію депутатів міської ради з
питань комунального господарства, благоустрою міста.
Вишгородський міський голова
О. МОМОТ

«Допоможемо організувати
управління будинком»
селення) для того, аби координувати порядок на своїй
території, функціонування відповідних служб тощо. Відповідний закон діє ще з 2001 року.
— ОСББ чи Управитель: як визначитися мешканцям багатоповерхівок, особливо зношених?
— Плюси-мінуси є й у ОСББ, й у управляючих компаній. Так, ОСББ — неплатник податків, а КП «Управляюча
компанія» Вишгородської міськради — платить і податок
на додану вартість (ПДВ), і податок на прибуток. Право вибору — за мешканцями: створили ОСББ чи обрали
Управителя, не сподобалось — можна переукласти договір з іншим Управителем чи між ОСББ та Управителем.
У кожному будинку є юристи, економісти і господарники.
Треба лиши відчути відповідальність та не бути байдужим до власного майна!
— Мешканці багатоповерхівок не спішать створювати ОСББ, і на це чимало причин…
— Бо управляти багатоповерхівкою — справа складна і марудна. При формі управління ЖБК чи ОСББ сертифіковані фахівці не обов’язкові. Але є дільниці, при
обслуговуванні яких наявність кваліфікованих та сертифікованих спеціалістів обов’язкова. Це і обслуговування
ліфтів, і електроустаткування, теплопункти тощо.
При чинних стосунках, коли більшість послуг надає
мешканцям Вишгорода КП «УК» ВМР, — обов’язково всі
працівники КП проходять навчання, отримують відповідні
дозволи та допуски. У нас навіть вже чотири фахівці мають нові кваліфікаційні сертифікати за фахом «менеджер
(управитель) житлового будинку (групи будинків)».
— Будинок старий, зношений, мережі та інше — у
складному, іноді майже аварійному стані. Що міняється, коли укладається договір на обслуговування з
вашою управляючою компанією?
— Сьогодні ми обслуговуємо на ті кошти, які ви заплатили. Треба зробити щось додатково (особливо це
стосується капітальних ремонтів) — збираєте або шукаєте спонсора. До речі, міськрада може виділити кошти з
місцевого бюджету. Я як депутат завжди за те, аби допомагати тим, хто взяв на себе відповідальність.
— Враховуючи нинішній стан справ у ЖКГ, чого
можна чекати?
— Гадаю, законодавець у найближчий час від добровільної форми створення ОСББ чи вибору Управителя
перейде до ультимативної — тобто примусової. Ще й
пільги та субсидії, якщо не почнуть їх монетизувати, начислятимуть на послугу саме з Управління будинком.
Пояснюю це вишгородцям. Уже відбулося близько
десятка зборів (просп. І. Мазепи, вул. Дніпровська, Б.
Хмельницького, Набережна). Є результати: створені ініціативні групи, що активно співпрацюють з фахівцями Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, складають кошториси послуг і
погоджують умови договорів на управління.
Фахівці КП «УК» ВМР готові надати ініціативним групам юридичну та бухгалтерську допомогу в проведенні
зборів і підготовці документів. Звертайтесь: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 9-а, понеділок – п’ятниця — з 8:00 до
17:00. Конт. тел: (04596) 54-885.

4

13 жовтня

2018 року

Перспективи

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Вишгород — туристична Мекка
східноєвропейських земель
Володимир ТКАЧ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ІНТЕЛЕКТ-програма

СПРАВЕДЛИВИЙ урок
Прес-служба Вишгородського районного суду
ФОТО – прес-служба суду, спеціально для «Вишгорода»

До Дня юриста для учнів 3-Б класу НВК «ВРГ «Інтелект» – ЗОШ
І ст.» за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та Асоціації
розвитку суддівського самоврядування в Україні представники Вишгородського районного суду Київської області провели «Урок справедливості».
Діти подивилися мультфільм «Кінь проти Хом’яка» та взяли участь у
грі «Уявіть, що ви — судді!». Учні дізналися, що усі люди – різні, тож мають
різні погляди – і тому, буває, виникають суперечки; що розсудити, хто правий, а хто ні, – може суддя, а це дуже відповідально; що дорослі вирішують
суперечки у суді; що, коли вирішені суперечки, — настає мир.
Після перегляду мультфільму та участі у грі діти стали учасниками Клубу справедливців.

Екологічний транспорт

Димерські колеса - 2018

Щороку столицю України відвідує щонайменше
півтора мільйона туристів із далекого зарубіжжя і
близько трьох мільйонів жителів України. Попри всі
принади Києва, туристи не здогадуються, що поряд, за п’ять кілометрів, знаходиться сакральне для
слов’янського світу — княже місто Вишгород, якому
історією визначена місія стати туристичною Меккою
східноєвропейських земель.
Це підтвердилося і під час робочої зустрічі «Розвиток туристичної галузі на Вишгородщині», яка відбулася у малій залі засідань адмінбудинку Вишгорода.
У зустрічі з експертом німецької туристичної асоціації
DEHOGA Гансом-Ульріхом Трозієном взяли участь
міський голова Олексій Момот, його заступники, музейні заклади, громадськість.
Ганс-Ульріх Трозієн під час своєї презентації розповів про ефективні інструменти, які можуть дати потужний
імпульс для розвитку туризму у Вишгородському краї,
поділився своїм європейським досвідом. У Вишгороді є
прекрасний потенціал для того, щоб стати одним із потужних туристичних центрів Східної Європи, адже всі
складові створення успішного туристичного продукту в
місті є, потрібно лише правильно їх задіяти, вірно розставити акценти і розвивати — такою була одностайна думка учасників зустрічі після презентації німецького гостя.
«Нам треба об’єднуватися, вибудовувати єдину стратегію і разом іти далі, розвиваючи наше місто у новому,
престижному статусі», — зауважила засновник та координатор проекту «Туристичний кластер м. Вишгорода»
Крістіна Коваль.
Вишгороду справді є що презентувати і чим здивувати туристів. Це і унікальні ландшафти міста, і його рекреаційний потенціал, і можливості для розвитку спорту та цікавих видів дозвілля тощо. А ще — унікальна
історія міста, яке у часи Київської Русі протягом трьох
століть було другим за значенням після Києва. Нині інтерес до минувшини Вишгорода збільшується, про це
красномовно свідчить зростання потоків екскурсантів
до музеїв Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ). А туристичний кластер може стати хорошим інструментом для того, щоби все більше людей
дізнавалося про непересічну роль міста в історичному
контексті України.
«Надзвичайно добре, що нині створено туристичний кластер, робота якого, переконана, буде ефективною і результативною. ВІКЗ робить потужні кроки для
популяризації потенціалу Вишгорода, його історії, археології, етнографії, традиційних ремесел, виконує просвітницьку та освітню функцію, представляє історичний
потенціал славетного міста на рівні національних музеїв. Зокрема, торік уперше ВІКЗ став співорганізатором
численних міжмузейних проектів. Це свідчить про наш
рівень професійності, менеджменту, наявності фондів і
про можливості взаємодіяти з провідними історичними і
культурними закладами України. А ще — це можливість
презентувати широкому загалу наш величезний потенціал, що також спрацьовує на формування туристичного

іміджу Вишгорода. Цього року також було реалізовано
низку міжмузейних проектів, а в листопаді ВІКЗ долучиться до двох потужних проектів на базі престижних
національних музеїв. Однак роботи попереду ще дуже
багато», – зауважила під час зустрічі директор ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада Литовченко, яку Крістіна
Коваль представила як майбутнього президента туристичного кластеру Вишгорода. Також директор ВІКЗ додала, що сподівається і на сприяння владних структур, і
на те, що буде створено стратегію туристичного розвитку Київської області, і на те, що буде сплановано системну роботу щодо популяризації унікального потенціалу
Вишгорода і Вишгородського району.
У рамках зустрічі «Розвиток туристичної галузі на
Вишгородщині» відбувся діалог із керівництвом місцевих
владних структур, під час якого Вишгородський міський
голова Олексій Момот зауважив, що з боку місцевої влади туристичний кластер матиме всебічну підтримку.
Також Ганс-Ульріх Трозієн став гостем Музею давньоруського гончарства ВІКЗ. Він ознайомився з історичним минулим краю, втіленим в археологічній,
етнографічній експозиціях музею, почув про традиції Київського Полісся, побував біля найдавнішого у
Східній Європі гончарного горна ХІ століття, оглянув
експозиції човнів-довбанок і рибальства та давніх бортей і сучасних вуликів, потішився щойно відкритою
виставкою анімалістичних скульптур з лози «Плетене
диво»… А ще — взяв участь у майстер-класі з виготовлення воскової свічки, і має на згадку унікальний
сувенір, зроблений власноруч… Німецький гість задавав багато запитань, видно було, що йому цікаво.
Отже, на власні очі він побачив один із туристичних
аспектів Вишгорода і, вочевидь, переконався, що місто має потужний потенціал і тут є з чим працювати.
Як зауважують ініціатори створення туристичного кластеру Вишгорода, після консультації пана Трозієна щодо
стратегії розвитку міста наступними кроками заплановано такі: оформлення центру у Вишгородському районі від Федерації роботодавців України у сфері туризму;
запуск флеш-мобу «Цікаві місцини Вишгородщини»;
реєстрація членів туристичного кластеру; створення великої презентації «Туркластер Вишгородщини».
До речі, Ганс-Ульріх Трозієн — автор стратегії розвитку
грузинського міста Батумі. Хто бував у цьому місті нещодавно, зауважують, що воно несказанно змінилося,
стало красивим і дуже комфортним для туристів. Сподіваємось, що з часом і Вишгород стане туристичною
перлиною України!

Вадим ГРИЩЕНКО, ГО «Типовий Димер»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Віктор КУХАРЧУК
ФОТО — kyivmarathon.org

Аматорські велоперегони «Димерські колеса-2018» — відбулись! З
погодою, як під замовлення, після 3-річної паузи «Димерські колеса»
повернулися в Димер і трішки розворушили частину засинаючого від
нудьги населення.
Особливо тих, хто брав участь. Після «Димерських коліс-2015» ми
(організатори — прим.), розбалувані величезною кількістю учасників, нині
побачили зворотню картину — охочих зголосилося небагато, але тим не
менш свято видалось приємним, активним, азартним та інтригуючим.
У групі молодших учасників трійку призерів склали Тимур Мошенець
(бронза), Іван Мурзін (срібло) та Ярослав Андрюкович (золото); у середній
групі — Любов Коптенко (3-тє місце), Денис Поліщук (2-ге місце), Владислав Кучерявий (1-е місце); у старшій групі, де інтрига тривала до фінішної
прямої, бронзу взяв Руслан Рутковський, срібло — Олексій Тищенко, золото — Юрій Мельник.
Усі призери велоперегонів, окрім медалей, отримали грошові призи,
дипломи, фірмові кепки. У цьому та й у інших починаннях і заходах допомогли: юридична фірма «Імператив Плюс» та Олександр Лупейко; «Класний
клуб» (Тетяна Спевак, Ірина Реміш); Юрій Калініченко, Денис Дутко, Юрій
Майсюра, Вікторія Хорунжа, Ольга Грищенко, Микола Ковтуненко; «T4U»
та «Spacex» (Даша та Євген Чепкови); «HL studio» (Олексій Матвійчук).
Долучайтесь до нас та наших заходів!

Ми — у п’ятірці найкращих

Протягом останніх чотирьох років для естафетної команди
«КВІНТ-А» (м. Вишгород) Київський міжнародний марафон був і
залишається головним стартом усього сезону, до якого команда напружено та відповідально готується від початку весни і аж
до дня старту.

Марафон

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо дорогу дружину,
турботливу матусю
Тетяну Володимирівну ШПОРТИЛО.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам 50.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
Чоловік, донька, родичі

І ось уже вдев’яте вулицями української столиці пройшов маршрут 9th Wizz
Air Kyiv City Marathon, який відзначився рекордного кількістю учасників на всіх дистанціях.
7 жовтня на старт вийшло 11607
спортсменів-професіоналів та любителів
бігу з 50 країн світу. Естафетна команда
«КВІНТ-А» (м. Вишгород, стартовий номер
40553) — у складі: Андрій Ляшенко, Владислав Мазунін, Віктор Кухарчук та Дмитро Коваленко — вже третій рік поспіль
брала участь у корпоративному забігу на
дистанції 3х10+1х12,195 Corporate Relay і
успішно подолала марафонську дистанцію
з результатом 3 год 23 хв 30 сек, посівши
почесне четверте місце серед 64 командучасниць корпоративного естафетного забігу та здобувши друге місце серед дев’яти
команд у номінації ІТ-бізнесу.

17 жовтня відзначатиме свій ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ мешканець Лебедівки
Валентин Юрійович ЗОЛОТАРЕНКО
– добрий сусід, чуйний товариш, хороший наставник, чудовий спеціаліст, майстер своєї справи, якого цінує керівництво.
Шановний імениннику! Завжди залишайся
таким, як ми тебе знаємо.
Бажаємо досягати намічених цілей – друзі допоможуть і підтримають. Міцного
тобі здоров’я, щастя, успіхів!
Група «ВБСГ»

КОЛО жінки

Вишгород
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Перший заступник Вишгородського міського голови Марина Гурамівна МЕЛЬНИК
Хто до нас прийшов
Народилася 20 березня 1985 року в смт Томашпіль Вінницької області.
Освіта:
1992 - 2002 рр. — Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів (закінчила із золотою медаллю).
2004 – 2010 рр. — Національний авіаційний
університет, юридичний факультет (заочна форма
навчання), спеціальність «Правознавство» (здобула кваліфікацію юриста).
2017 р. — вступ до Національної академії дер-

жавного управління при Президентові України
(спеціалізація «Публічне управління та адміністрування»).
Трудова діяльність:
2008 - лютий 2016 р. — Громадська організація
«Спілка підприємців Вишгородщини».
Квітень 2010 - вересень 2018 р. — заступник
голови Вишгородської районної державної адміністрації.
04 жовтня 2018 р. рішенням XLV сесії Вишгородської міської ради затверджена на посаду першого заступника Вишгородського міського голови.

Учителі мудрості й любові
Негучний патріотизм
Степанія СІДЛЯР,
координатор заходу,
радник голови Вишгородської РДА
ФОТО — Анна ЛЕВЕНЧУК, спеціально для «Вишгорода»
(більше фото див. на сайті газети)

Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови та українознавства, яка працює щосуботи у приміщенні
Вишгородської районної бібліотеки (зав.
Марина Березинець) з ініціативи депутата
Вишгородської міської ради Валерія Виговського, запросила на зустріч учителів, які
багато років працювали у школах № 1, 2, 3
м. Вишгорода, а тепер – уже на заслуженому відпочинку.
Дуже приємно було бачити в залі більше
п’ятдесяти людей, які відгукнулися на запрошення депутата і прийшли на зустріч. Так, завідувачка відділом обслуговування районної
бібліотеки Галина Дмитренко все зробила для
того, щоби кожен учасник заходу зміг зайняти
місце, зручно все бачити й чути.
Зі словами привітання до учасників заходу

з нагоди професійного свята — Дня вчителя —
звернувся ініціатор зустрічі, меценат, депутат
Вишгородської міської ради В. Виговський. Він
щиро побажав кожному міцного здоров’я, довгих років щасливого життя, миру і взаємної
любові в родинах, а також зупинився на сьогоднішніх проблемах, які роблять життя вчителів
не зовсім повноцінним: низькі пенсії, неналежна увага місцевої влади тощо. А тому є над чим
працювати.
— Але і ви, вчителі, — наголосив Валерій
Павлович, — вічні вчителі життя нашого, які,
скільки живете у цьому світі, завжди сієте мудрість і любов, маєте бути активними у громадському житті міста, повинні вірити і розуміти,
що творцями кращого, заможного життя мусимо бути ми самі. І ніхто, крім нас.
На закінчення свого виступу Валерій Павлович зацитував слова лікаря Пирогова:
«…Для успіху країни потрібно, щоб кількість шкіл була більша за кількість кав’ярень».
Поздоровила вчителів і представник бібліотеки — пані Галина Дмитренко: вона зачитала
вірш-привітання, який з душею, любов’ю і теплотою написала сама та присвятила кожному
вчителеві.

Спогади А. Колембет, С. Вощинської, Т. Беркун

У ВІКЗ

Молитва (гурт «Любисток»)

Громадська діяльність:
Листопад 2010 - жовтень 2015 р. — помічниця
депутата Вишгородської міської ради.
Жовтень 2015 р. — обрана депутатом Вишгородської міської ради по виборчому округу № 9.
Сімейний стан:
Одружена. Чоловік — Андрій Васильович
Мельник, 10.11.1976 р. н., директор оптово-роздрібного складу ПрАТ «БРВ Київ».
Донька — Діана Андріївна Мельник, 26.05.2005
р. н., учениця ВСШ «Сузір’я».
Проживання — мешкає у м. Вишгороді.

Із музичним привітанням до вчителів завітав гурт «Любисток» села Демидів (керівник
— Ярослав Яремчук). Програма учасників виступу була дуже цікавою, спів — надзвичайно
злагоджений; відчувалося, що в кожну українську пісню вони вкладали не тільки розум, фізичні зусилля, але й душу. Під час виконання
пісні на слова учасниці хору Валентини Осипової та музику відомого українського композитора Леоніда Нечипорука «Бірківські лелеки» у
більшості присутніх в залі текли сльози, а дехто
і голосно схлипував. Особливо вразив приспів
пісні:
…Що шукаєте, пташки,
чом так плачете тяжко,
А тих Бірок давно вже нема.
Ой лелеки, лелеки, прилетіли здалека —
Й ваші душі стискає холодна зима…
У цій пісні йде мова про те, як до 14 сіл
Вишгородського району, які залишилися на дні
Київського моря внаслідок будівництва каскаду
гідроелектростанцій та водосховищ на Дніпрі,
ще багато років прилітали лелеки, кричучи над
водою, над тими гніздами, які закрила не тільки
вода, а й людина.
Учасниця гурту «Любисток», жителька затопленого с. Бірки прочитала уривок із вірша:
…Київське море – загублені долі,
Змиті життєві путі і дороги,
Жалем залиті луги і сади,

Валентина
Осипова

Мокрою тугою будеш завжди.
Київське море – то братська могила,
Цвинтарів стільки собою покрило.
Горя ти стільки принесло й біди,
Київське море – примара води.
Своїми розповідями, спогадами поділились
і вчителі. Так, Людмила Антонівна Брик подякувала В. Виговському за таку теплу зустріч,
за можливість побачити своїх колег – учителів, яких і роками не бачила, розповіла цікаві
випадки із своєї роботи у школі і прочитала з
такою наснагою вірш раннього Павла Тичини
«Десь на дні мого серця…», як тільки може прочитати справжній учитель української мови та
літератури.
Педагог Петро Кирилович Поєдинок оперативно налаштував учительську залу на музику, і всі під його керівництвом заспівали пісню
«Вчителько моя».
Розповідей і спогадів було дуже багато, так
що в даному матеріалі їх нереально описати.
Вони залишаться у враженнях кожного учасника свята.
Після солодкого столу Валерій Павлович підійшов до кожного вчителя, ще раз поздоровив
зі святом та вручив книжки і солодкі подарунки.
Домовилися з педагогами-ветеранами,
що наступного разу зустрічаємося в більшому
складі десятого листопада 2018 року (субота), в День української писемності та мови.

Вірш Ольги Дяченко
чит. на сайті

Хвилина пам’яті

Школа

Дві виставки
в один день
Влас. інф.
10 жовтня у Музеї давньоруського гончарства ВІКЗ
(м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 11) відбулася
зустріч із майстром із лозоплетіння Павлом Даниленком
– автором трансформаційних
анімалістичних скульптур –
добрих, позитивних звіряток,
які лягли в основу виставки
«Плетене диво».
Цього ж дня було відкрито
оновлену археологічну експозицію «Ремесла вишгородського
посаду», сформовану за матеріалами досліджень постійно
діючої Вишгородської археологічної експедиції 2012-2017 років. Загалом до ВІКЗ передано
3423 фрагменти історії, знайдені під час розкопок.
«Від предків нам дісталась
унікальна
історико-культурна
спадщина, народні традиції. Ми
це не тільки повинні вивчати
і знати, а й зберегти, популяризувати і передати майбутніх
поколінням. Це дуже важлива
місія кожного громадянина», –
зауважує директор ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада
Литовченко.
Докладніше — чит. і фото
див. на сайті
газети «Вишгород»
і ФБ-сторінці ВІКЗ

День працівників освіти в «Інтелекті»
Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Освітянський день родина НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.» відзначає поособливому тепло, з хорошим настроєм та
посмішками. Цього року колектив навчального закладу привітали секретар міської ради
Тетяна Бражнікова, директор музею «Битва
за Київ у 1943 році» Іван Вікован, вчителі-ветерани Віра Маркуца, Світлана Качанова, Валентина Кравченко, Віра Дзюба. За сумлінну
працю та з нагоди Дня вчителя Подяками відділу освіти Вишгородської РДА було відзначено педагогів Раїсу Кисіль, Євгенію Ускову та
Галину Старкову.

«Капусник»
Учні — від першокласників до одинадцятикласників — щиро дарували своїм вчителям концертні
номери під керівництвом і за участі педагогів-організаторів Світлани Бельченко та Ірини Радченко.
У гімназії роками живе традиція жартівливих вистав для своїх («капусників»). Змінюється
учнівський та вчительський склад, виходять у
дорослий світ талановиті діти, а на сцену — ще

більш талановиті.
Співи, вірші, танцювальні номери, сценки,
скетчі, уривки з вистав… За багато років жодний
сценарій не дублювався.
Цього року учні грали вчителів, з гумором підкреслювали суто вчительські риси — про добу
на роботі, забуті здоров’я та сім’ю, про непереборний романтизм: аби на перервах учні ходили
попідручки, а на уроках ці ж руки рвалися відповідати, та писали формули так, що бракує дошки,
підлоги, стін… Вчителі впізнавали себе — і подоброму сміялися, бо відчували розуміння, любов
і підтримку школярів.
Грамоти ж вручали не лише старшому поколінню, а й молодим вчителям. Як слушно зауважила директор Інна Шубко, важливо надавати
відзнаки і молодим: це спонукає їх до подальшого
професійного зросту.

Пам’ятник вчительці
Так само традиційно у день професійного
свята учителі НВК «ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» подорожують Україною. Вже побували в
Умані, Сумах, Полтаві, Новгород-Сіверському,
Качанівці, Сокиринцях, Буках, Вінниці. А цього
року відправилися до стародавнього Ніжина, де
переглянули експозиції музеїв Миколи Гоголя та

Ніжинської вищої школи, унікального музею «Ніжинська поштова станція», побували на Покровському осінньому ярмарку.
У Ніжинському педагогічному університеті ім.
М.В. Гоголя особливе враження на вишгородців
справила картинна галерея університету: значна
частина творчої спадщини народного художника
СРСР, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка С. Шишка; картини, що були подаровані університету почесним попечителем О. КушельовимБезбородьком, — переважно твори мистецтва
епохи Ренесансу та XVII ст., російського живопису XIX ст., оригінали й авторські копії художників флорентійської школи, Рубенса, Ван-Дейка,
Рафаеля Санті, Мікеланджело Буонарроті, Гвідо
Рені, Гверчино, Караваджо, Міньяра, а також К.
Брюллова, А. Мокрицького, О. Ківшенка, Ю. Феддерса та багатьох інших знаних майстрів пензля.
На Чернігівщині — як і по всій Україні — традиційно учительством займаються жінки, чоловіків серед освітян значно менше. Тому ніжинці
встановили в університетському парку пам’ятник
учительці (ідея належить колишньому ректорові
Ніжинського педінституту/педуніверситету — відомому вченому Федорові Арвату).
Більше фото — див. на сайті
газети «Вишгород»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 5 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, 19:30
ТСН
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
11:45, 13:10 «Одруження
наослiп»
14:30 «Танцi з зiрками»
17:10 «Жiночий квартал»
20:15 Х/ф «Перевiзник»
22:05 Х/ф «Перевiзник
- 2»
23:50 Д/ф «Луганський
форпост»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 09:05 Т/с
«Пляжний коп-2»
10:00 «Загублений свiт»
12:05 Т/с «Опер за
викликом-3»
15:55 Х/ф «Команда 8: В
тилу ворога»
17:50 Х/ф «Ера
динозаврiв»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Касл-8»

23:15 Х/ф «Шiсть куль»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Спортивна
гiмнастика. Iндивiдуальнi
змагання
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:40, 14:55, 16:50 III
лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
14:00 Перший на селi
14:30 Перша шпальта
18:20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Стрибки у воду
19:30, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Баскетбол. Фiнали
21:25 Олiмпiйська доба
23:25 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Стрибки у воду. Легка
атлетика. Фiнали.
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Сьогоднi. Пiдсумки з

О. Панютою
07:00 Зiрковий шлях
09:00 Реальна мiстика
11:10, 15:20 Т/с «Бiйся
своїх бажань»
15:00, 19:00 Сьогоднi
15:50 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
20:00 Х/ф «Красуня»
22:30 Х/ф «Мумiя»
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
09:20 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
19:00, 23:00 ЛавЛавСar 3
20:00 Танька i Володька
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:00, 15:30 Все буде
добре!
08:00 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
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
7:25 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
09:20, 18:25 «Свiдок.
Агенти»
10:00 Х/ф «Непiддатливi»
11:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
13:30 «Речовий доказ»
15:15, 21:20 «Легенди
карного розшуку»
16:35 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
19:00 «Свiдок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Х/ф «Анаконда»
08:40 Х/ф «Анаконда 2:
Полювання на криваву
орхiдею»
10:40 Х/ф «Годзiлла»
13:05 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
15:45, 00:15 Таємний
агент
17:00 Пост шоу. Таємний
агент
19:00 Ревiзор
21:15 Страстi за
ревiзором

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:25 Брама часу
08:15, 19:15 У пошуках
iстини
10:30 Любов, ненависть i
пропаганда
12:30, 21:00 Охоронцi
Гiтлера
15:15 Невiдомий океан
17:15 Рiчковi монстри
23:45 Iлюзiї сучасностi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»
07:25 Х/ф «Фатальнi
обставини»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:40
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українцям українське»
16:00 «Ситуацiя»
16:10 «Дивно чи нi?»
17:00 «Фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
21:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Маргарита»

23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
11:30 Х/ф «Лiкар. Учень
Авiценни»
14:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
19:10 Т/с «Доктор Хаус»
21:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 Х/ф «Диявол i
Денiел Вебстер»
ІНТЕР
6:15, 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 Т/с «Абатство
Даунтон»
11:25, 12:25 Х/ф
«Корсиканець»
14:00 Х/ф «Вихiднi!»
15:45 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Плата за
порятунок»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Т/с «Розвiдники»
ICTV
6:00, 19:20 Надзвичайнi
новини
07:00 Факти тижня. 100
хвилин
09:05 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05, 13:00, 22:05 Скетчшоу «На трьох»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Нова людинапавук»
15:55 Х/ф «Нова людина-

павук-2: Висока напруга»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:05 Т/с
«Папаньки»
23:00 Х/ф «Жiнка-кiшка»
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, 00:15
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 , 1 6 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»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 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 «Двi матерi»
21:45, 23:35 «Модель
XL - 2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
08:55 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:25 Х/ф «В тилу ворога»

15:25 Х/ф «Морськi
котики проти зомбi»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
(повтори)
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!
09:40, 11:50, 13:15,
15:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Стрiльба з лука (дiвчата)
18:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри
2018. Баскетбол 3х3.
Чвертьфiнали
20:00, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Легка атлетика.
Фiнали
21:25 Олiмпiйська доба
00:50 III лiтнi Юнацькi

Олiмпiйськi iгри 2018.
Художня гiмнастика
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Лiга Нацiй
УЄФА. Україна - Чехiя
00:10 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
09:20 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Танька i
Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
19:00, 23:00 ЛавЛавСar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:45, 15:30 Все буде
добре!
08:45, 20:00, 22:45
МастерШеф

13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
7:00 Х/ф «Сiмнадцятий
трансатлантичний»
08:40 Х/ф «Доля людини»
10:40, 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
6:34, 07:49 Kids Time
06:35 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:50, 00:05 Київ вдень
та вночi
08:45 Т/с «Любов
напрокат»
10:35 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:50, 19:00 Хто проти
блондинок?

21:00 Будиночок на
щастя
22:00 Х/ф «Конвоїри»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 13:55 Правда
життя
08:10 Невiдомий океан
09:10, 17:40 Незвичайнi
культури
10:10 Брама часу
11:05 Скептик
11:50 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Любов,
ненависть i пропаганда
15:40, 21:45 Рiчковi
монстри
16:40, 22:45 Скарби зi
сховищ
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»
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, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Сучаснi будiвлi
Лондона»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
12:45, 19:10 Т/с «Доктор
Хаус»
14:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
16:30, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
23:00 «Орел i Решка.

Ювiлейний сезон»
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 Т/с
«Абатство Даунтон»
13:00, 21:00 Т/с «Плата за
порятунок»
14:00 Д/п «Склад
злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Т/с «Розвiдники»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбі
12:05, 13:20 Х/ф «Жiнкакiшка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 21:25 Т/с
«Папаньки»

16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:40 «На трьох»
23:40 Х/ф «Прибрати
Картера»
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, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 1 7 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»
12:45, 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 «Двi матерi»
21:45, 23:40 «Король
десертiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
08:55 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений

свiт»
12:55 «Помста природи»
13:30 Х/ф «В тилу
ворога-2: вiсь зла»
15:25 Х/ф «В тилу ворога:
Колумбiя»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:40 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Стрибки в воду
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!
12:10, 13:15, 15:10 III
лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Пляжний волейбол.
Фiнали (юнаки)
18:35 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Пiвфiнали
20:00, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри

2018. Пляжний волейбол.
Фiнали (дiвчата)
21:25 Олiмпiйська доба
23:30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Карате. Фiнали
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ти моя кохана»
23:30 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 «Кiт у чоботях»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Танька i
Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
19:00, 23:00 ЛавЛавСar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
7:05, 15:30 Все буде
добре!

09:05, 20:00, 22:45
МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:45 Х/ф «Нiагара»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Роби - раз!»
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
6:39, 07:54 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:55, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Любов
напрокат»

10:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
22:00 Х/ф «Золоте дитя»
МЕГА
08:00 Невiдомий океан
09:00 Азiя класу люкс
10:00 Брама часу
11:00 Скептик
12:00 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Любов,
ненависть i пропаганда
15:45, 21:45 Рiчковi
монстри
16:40, 22:45 Скарби зi
сховищ
17:40 Незвичайнi
культури
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
ТРК «КИїВ»
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 «Найбiльшi обмани
в iсторiї»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
12:45, 19:10 Т/с «Доктор
Хаус»
14:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
16:30, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.

Америка»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
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 Т/с
«Абатство Даунтон»
13:00, 21:00 Т/с «Плата за
порятунок»
14:00 Д/п «Склад
злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Т/с «Розвiдники»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:05, 13:20 Х/ф
«Прибрати Картера»

12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 21:30 Т/с
«Папаньки»
16:20 Дизель-шоу
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Скетч-шоу «На
трьох»
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
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 1 8 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»
11:00, 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, 21:45 Т/с «Двi
матерi»
22:45 «Право на владу
2018»
00:50 Х/ф «Белль»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
08:55 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений

свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:10 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
15:15 Х/ф «Транс»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:00, 11:50, 14:40,
15:10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
12:40, 21:50 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Бокс. Фiнали
16:00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Карате. Фiнали
16:30, 19:00 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Футзал. Фiнали
18:00 Iнформацiйна
година
21:25 Олiмпiйська доба
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ти моя кохана»
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
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 «Рапунцель»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Танька i
Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
19:00, 23:00 ЛавЛавСar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:30, 15:30 Все буде
добре!
08:25 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10:35, 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
6:29, 07:44 Kids Time
06:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:45, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:45 Т/с «Любов
напрокат»
10:35 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:50, 21:00 Будиночок

на щастя
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Х/ф «Пустун»
МЕГА
7:00, 13:55 Правда життя
08:00 Невiдомий океан
09:00, 17:40 Незвичайнi
культури
10:00 Брама часу
11:00 Скептик
11:50 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Любов,
ненависть i пропаганда
15:40, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Скарби зi
сховищ
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Шамварi: територiя
диких тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»

13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Дивно чи нi?»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Найбiльшi обмани
в iсторiї»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
12:45, 19:10 Т/с «Доктор
Хаус»
14:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
16:30, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»

23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
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 Т/с
«Абатство Даунтон»
13:00, 21:00 Т/с «Плата за
порятунок»
14:00 Д/п «Склад
злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Т/с «Розвiдники»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф
«Зламана стрiла»

12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 21:20 Т/с
«Папаньки»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:20 Новi лiдери
00:10 Х/ф
«Протистояння»
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
23:10 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп.-2»
08:55 Т/с «Пляжний
коп.-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Ефект

близнят: Вампiри»
15:30 Х/ф «Ефект
близнят: Меч iмператора»
19:25 Х/ф «В’язень»
21:15 Х/ф «Битва
драконiв»
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
212»
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!
16:45, 23:00 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Церемонiя закриття
18:00, 00:10
Iнформацiйна година
19:00 Чудова гра
19:25 Д/ц «Неповторна
природа»
20:30 Перша шпальта
21:25 Олiмпiйська доба
21:50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Яскравi моменти

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -3
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Дочкимачухи»
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 Ток-шоу «Ехо
України»
22:00 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:20 Х/ф «Везунчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Танька i
Володька
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:30 Х/ф «Гарфiлд»
18:00 Чотири весiлля
19:00, 00:30 ЛавЛавСar 3
21:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
22:45 Х/ф «Медовий
мiсяць у Вегасi»
СТБ
6:55 Х/ф «Спокута»
08:50 Т/с «Швидка
допомога»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
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 «Все перемагає
любов»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:55, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 23:30 Київ вдень
та вночi
07:50 Ревiзор
10:00 Страстi за
ревiзором
13:00 Будиночок на
щастя
16:30, 19:00 Топ-модель
21:40 Кохання на
виживання
00:40 Х/ф «Мобiльник»

МЕГА
7:00, 13:55 Правда життя
08:00 Невiдомий океан
09:00 Незвичайнi
культури
10:00 Iсторiя українських
земель
11:00 Скептик
11:50 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Любов,
ненависть i пропаганда
15:45, 21:45 Рiчковi
монстри
16:40, 22:45 Скарби зi
сховищ
17:40 Азiя класу люкс
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
ТРК «КИїВ»
7:00 «Наглядачi
заповiдника»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20, 22:45
«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 «Найбiльшi обмани
в iсторiї»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 М/ф «Барбi:
Казкова країна»
10:15 «Ух ти show»
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
12:45, 19:10 Т/с «Доктор
Хаус»
14:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
16:30, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:15, 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
«Абатство Даунтон»
13:00 Т/с «Плата за
порятунок»
14:00 Д/п «Склад
злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Другоряднi
люди»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:25, 13:20 Х/ф
«Протистояння»
12:45, 15:45 Факти. День

14:45 Т/с «Папаньки»
16:20, 21:30 Дизель-шоу
17:40, 00:00 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 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
07:30 Драйв
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

СУБОТ А , 20 Ж ОВТ 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, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
12:30 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертiв»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Жiночий квартал»
00:15 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
12:55 Х/ф «Битва
драконiв»
14:45 Х/ф «В тилу ворога:
Колумбiя»
16:35 Х/ф «Команда 8: В
тилу ворога»
18:30 Х/ф «В iм’я Бен-

Гура»
20:05 Х/ф «Геркулес»
22:00 Х/ф «Хижак»
00:05 Х/ф «Хмарний
атлас»

22:25 Д/ц «Неповторна
природа»
22:55 Свiтло
00:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:30 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:00 Лайфхак
українською
10:10 Д/ц «Це цiкаво»
10:40 Чудова гра
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля
13:00 Х/ф «Пророк
Моiсей - вождьвизволитель»
14:50 Казка «Веронiка»
16:50 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:30 Концертна
програма «Арсен
Мiрзоян. Київ»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:30 Т/с «Ти моя кохана»
12:20, 15:20 Т/с
«Експрес-вiдрядження»
16:45, 20:00 Т/с «Подаруй
менi життя»
22:00 Т/с «Трава пiд
снiгом»
ПРЯМИЙ
9:00 Ток-шоу «Ехо
України»
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
10:15, 11:15, 14:15 «LIVE»
12:15 «МЕМ»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:00 Ток-шоу «18 мiнус»

17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:15 Ток-шоу «Кримiнал»
19:15 Iнтерв’ю
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита зона»
23:00 Ток-шоу «Кримiнал»
(повтор)
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:30 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
12:50 Х/ф «Кiт у чоботях»
14:00 Чотири весiлля
17:15 Х/ф «Медовий
мiсяць у Вегасi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Країна У
СТБ
8:00 Караоке на Майданi
09:00 Все буде смачно!
09:55 Битва екстрасенсiв
12:00 Зваженi та щасливi
15:00 Хата на тата

19:00 Х-Фактор
21:55 Invictus. Iгри
нескорених 2018
22:55 Цiєї митi рiк потому
НТН
6:15 Х/ф «Вiчний поклик»
12:00 «Україна вражає»
12:50 «Речовий доказ»
16:00 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кухарка»
21:00 Х/ф «Ас iз асiв»
23:00 Х/ф «Немислиме»
НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Заробiтчани
12:30 Хто проти
блондинок?
14:30 Хто зверху?
16:30 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
18:30 Х/ф «Залiзна
людина»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 2»
23:30 Х/ф «Виходу
немає»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Брама часу
08:35, 18:05 У пошуках
iстини
10:35 Любов, ненависть
i пропаганда. Холодна
вiйна: правила гри
змiненi
12:20, 21:00 Охоронцi
Гiтлера
14:10, 22:50 Секретнi
територiї
15:05 Невiдомий океан
17:05, 23:40 Рiчковi
монстри
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 «Юний орел»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Єство звiра»
18:10 Х/ф «Господар»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»

21:25 Х/ф «Кожного
Божого дня!»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:10, 19:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
12:00 «Ух ти show»
13:10 М/ф «Барбi:
Казкова країна»
14:35 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:10 Х/ф «Оселя зла 3»
ІНТЕР
6:25 «Мультфiльм»
06:55 «Чекай мене.
Україна»
08:45 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
10:30 Х/ф «Iван Бровкiн

на цiлинi»
12:30 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
14:15 Т/с «Абатство
Даунтон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Один на всiх. Мiльйонам
наших глядачiв
присвячується»
22:30 Т/с «Господарка
великого мiста»
ICTV
7:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:50 Т/с «Папаньки»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Людинапавук-3: Ворог у тiнi»
22:20 Х/ф «Людинапавук-2»

5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 18:10 Машина часу
14:30 Континент
16:10 Я маю право
16:30 Акцент
17:10 Стоп корупцiї!
18:30 Полiгон
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон
держави

НЕДIЛЯ , 21 Ж О ВТ НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 11:05, 12:05, 13:05,
14:20 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
15:50 Х/ф «Перевiзник»
17:45 Х/ф «Перевiзник
- 2»
19:30, 04:50 «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:45 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 «Загублений свiт»
13:00 «Шаленi перегони»
14:00 Х/ф «Геркулес»
15:50 Х/ф «Шанхайський
полудень»
17:55 Х/ф «Випадковий
шпигун»
19:40 Х/ф «Гарячi голови»
21:10 Х/ф «Гарячi
голови-2»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi

єдиноборства. UFC
№212»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Х/ф «Пророк
Моiсей - вождьвизволитель»
11:25 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
14:05 #ВУКРАЇНI
14:30 Перший на селi
15:00 Фольк-music
16:15 Своя земля
16:50 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:25 Розважальна
програма з М. Щуром
22:00 Концертна
програма Є. Хмари
«Знамення»
23:35 Д/с BBC «Iмперiя»
ТРК «УКРАїНА»
08:45 Т/с «Подаруй менi

життя»
13:00 Т/с «Дочки-мачухи»
17:00, 21:00 Т/с «Мiй
найкращий ворог»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Береги
кохання»
ПРЯМИЙ
9:00 Ток-шоу «Споживач»
(повтор)
10:00 «Кисельов.
Авторське»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00
«Репортер». Новини
11:15, 14:15 «LIVE»
12:15, 19:15 Iнтерв’ю
13:15 «МЕМ»
15:15 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
17:15 Ток-шоу «Кримiнал»
(повтор)
18:00, 22:00 Ток-шоу
«THE WEEK»
20:00 «Пiдсумки тижня»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

11:45 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
12:45 Х/ф «Як створити
iдеального хлопця»
14:30 Х/ф «Гарфiлд»
16:00 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Країна У
СТБ
07:05, 11:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:10 Все буде смачно!
10:05 Караоке на Майданi
12:05 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Invictus. Iгри
нескорених 2018
22:30 Х-Фактор

тiкає вiд погонi»
14:20 Х/ф «Салма та
Салiм»
17:20 Х/ф «Ас iз асiв»
19:00 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
21:00 Х/ф «Засуджений»
22:45 Х/ф «Транзит»
00:30 Х/ф «Немислиме»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/ф «Бiгфут
Молодший: Стань
легендою»
09:20 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
11:20 Х/ф «Золоте дитя»
13:10 Х/ф «Залiзна
людина»

НТН
07:45 Т/с «Спрага»
11:15 Х/ф «Беремо все
на себе»
12:50 Х/ф «Мерседес»

Продам б/в стінку – 2 000 грн, електроплиту – 900 грн.
Тел: (066) 916-27-28
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

15:50 Х/ф «Залiзна
людина 2»
18:20 Х/ф «Залiзна
людина 3»
21:00 Х/ф «На межi
майбутнього»
23:15 Х/ф «Машина часу»
МЕГА
07:30 Брама часу
09:10, 18:40 У пошуках
iстини
10:55 Любов, ненависть i
пропаганда
12:55, 21:00 Охоронцi
Гiтлера
14:45, 22:50 Секретнi
територiї
15:40 Таємнича

Запрошуємо
на роботу
РІЗНОРОБОЧИХ,
м. Вишгород
Тел: (050) 357-57-15

Латинська Америка
17:40 Рiчковi монстри
23:40 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:55 «Єство звiра»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:35 «Сучаснi будiвлi
Лондона»
16:00 «Творчий вечiр В.
Крищенка»
18:40 Х/ф «Рiдна земля»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Два днi, одна
нiч»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:30 «Ух ти show»
09:30, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:15, 19:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»

ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
14:00 Т/с «Абатство
Даунтон»
17:20 Концерт «Iнтер.
Один на всiх. Мiльйонам
наших глядачiв
присвячується»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Сфера»
22:30 Х/ф «Афера поамериканськи»
ICTV

7:05 Т/с «Вiддiл 44»
10:55 Х/ф «День бабака»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Людинапавук-2»
16:45 Х/ф «Людинапавук-3: Ворог у тiнi»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Пiслязавтра»
23:05 Х/ф «Життя»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
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
13:05 Медекспертиза
14:10, 20:00 Машина часу
16:25 Фiнансовий
тиждень
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Винна Карта

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

14 жовтня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ
від 1 500 до 60 000 грн/кг. Ордени, медалі, фотоапарати, годинники у жовтому корпусі, бурштинове намисто. м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1,
«Перукарня». Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Терміново потрібні
ЗБИРАЧІ СКЛОПАКЕТІВ.
Чоловіки до 55 років.
Можна без досвіду роботи.
Уважні, працьовиті, акуратні,
без шкідливих звичок.
Графік:
5-денка, з 9:00 до 18:00.
ЗП ІС — 9000 грн.
Тел: (098) 441-15-00, Дарина

13:10 М/ф «Барбi:
Казкова країна
Мермедiя»
14:35 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»

Вважати недійсним втрачений атестат
про повну загальну середню освіту КВ №
49732783, виданий 27 червня 2017 р. спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ
ступенів № 316 м. Києва з поглибленим вивченням української мови на ім’я Дар’ї Олександрівни МАСЛОВСЬКОЇ

Терміново потрібен МЕХАНІК на виробництво.
Чоловік до 65 років.
Досвід роботи з гідравлічним,
пневматичним і електричним обладнанням.
Працьовитий, акуратний, уважний,
без шкідливих звичок.
Графік: 5-денка, з 9:00 до 18:00.
ЗП 10 000 грн + відсоток від вироблення бригади.
ІС — 10 000 грн.
Тел: (098) 441-15-00, Дарина

Терміново потрібні
ВАНТАЖНИКИ СКЛОПАКЕТІВ.
Чоловіки до 45 років.
Можна без досвіду роботи.
Уважні, працьовиті, акуратні,
без шкідливих звичок.
Графік:
5-денка, з 9:00 до 18:00.
ЗП — 7 000 грн.
Тел: (098) 441-15-00, Дарина

8

13 жовтня

Мозаїка

2018 року

Вишгород

Тепла та дружна родина
виробничого підприємства чекає на ТЕБЕ

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

P. S.

Хто першим напав,
той нехай і захищається

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

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

Якщо ти молодий, старанний та працьовитий —
записуйся на співбесіду з 10:00 до 17:00,
крім вихідних, за телефонами:
(067) 245-45-72 або (04596) 2-33-29.
Ми пропонуємо:
гідну заробітну плату, безкоштовне фахове
навчання, офіційне працевлаштування,
компенсацію проїзду, перспективи кар’єрного росту.
Надаються:
робоча форма одягу, безкоштовні обіди

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).
ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

МАШИНІСТ ПРЕСУ-ГРАНУЛЯТОРА,
СЛЮСАР, КОЧЕГАР,
МЕХАНІК ТА РІЗНОРОБОЧИЙ

РОБОТА
У ВИШГОРОДІ.

на виробництво деревних пелет

Запрошуємо працівників для

Вахтовий метод роботи
у Київській області.
Надається житло, харчування,
оплачується проїзд

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

ВИМОГИ:
без шкідливих звичок,
готовність працювати
на результат

067-323-57-00
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 знакомР,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

розклеювання оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел: (098) 174-20-79
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

