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ФОТО – ГАлина МАКАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Козацькому роду нема переводу

Вони завжди з нами

Вишгородська Покрова-2018!

Влас. інф.

Чит. у наступному номері

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні Дня захисника України на Алеї слави, що на центральному міському цвинтарі, відбулося вшанування вишгородців, які поклали
своє життя за цілісність і суверенність нашої держави.
Поминальний молебень за героями здійснили чотири священики різних
конфесій. За хвилиною мовчання — квіти від рідних, громади, міського голови
Олексія Момота лягли до могил Євгена Єрмакова, Дениса Ханчича, Руслана
Арсієнка, Павла Білоуса та майданівця Ігоря Пехенька. Вони завжди з нами!

Погодили відкриття нового маршруту
Влас. інф.

У міськвиконкомі

19 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Традиційно присутні розглянули низку житлових питань, висновки Опікунської ради, встановили режими роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, надали дозволи на розміщення рекламних засобів.
Члени виконкому визначили виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів. Ним стало КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради. Були затверджені заходи щодо організації та проведення придорожніх
тематичних ярмарок вихідного дня.
Виконком погодив відкриття нового автобусного внутрішньообласного
маршруту сполученням Гаврилівка-Воронківка-Раківка-Синяк-Демидів-ЛютіжСт. Петрівці-Н. Петрівці-Вишгород-Київ, тож незабаром мешканці району зможуть швидше і зручніше добиратися до свого адміністративного центру.
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Національний компроміс врятує економіку України
Сергій ТАРУТА,
народний депутат України,
лідер політичної партії «Основа»

ПОЛІТбюро

Р

Сьогодні Україна переживає найдраматичніший
період своєї історії після здобуття незалежності в 1991 році. Ми змогли встояти у 2014 році, але
конфлікт з Росією не завершений, попри зусилля
наших західних союзників і стійкість українського
суспільства. Крім того, зовнішні загрози доповнюються внутрішніми проблемами. Економіка деградує і скочується до примітивного сировинного виробництва, корупція розцвіла безкарністю, влада
нічого не робить, щоб життя людей ставало кращим. Як наслідок – мільйони українських заробітчан емігрують у пошуках кращого життя в ЄС і ту
ж Росію.
Суспільство наелектризоване, як ніколи. І особливо
небезпечно те, що деякі несумлінні політики, замість
того, щоб працювати на благо і об’єднання країни,
лише підсилюють розкол, спекулюючи на темах мови,
релігії та історії.
На моє глибоке переконання, ці теми взагалі сьогодні не варто піднімати.
Проукраїнський політик повинен витрачати всі зусилля і час на те, що дійсно необхідно більшості громадян, – пошук миру для України і досягнення економічного добробуту для кожної сім’ї.
Проукраїнський політик зобов’язаний робити все,
щоб «зшивати», об’єднувати країну. Він зобов’язаний
шукати альтернативу небезпечному популізму.
Такою альтернативою, я впевнений, є широкий національний компроміс. Основні його положення ми в
партії «Основа» сформулювали в нашій програмі «5
кроків до компромісу». Ось вони:
1. Україні потрібен позаблоковий статус. Ми, виконуючи волю українського народу, закріплену в Декларації про державний суверенітет, виступаємо за те,
щоб Україна була нейтральною державою і не вступала в будь-які військові союзи з іншими країнами, в тому
числі і в НАТО. Необхідно шукати способи для розвитку нормального діалогу з країнами-сусідами.
2. В Україні має бути одна державна мова – україн-

ська, і дві офіційних (англійська та російська).
3. Представникам центральної влади необхідно заборонити втручатися в релігійні справи і справи органів місцевого самоврядування в питаннях історичної
пам’яті.
4. Необхідно ввести кримінальну відповідальність
для політиків, чиновників, ЗМІ за розпалювання ворожнечі між регіонами України, за образу особистості за
регіональною ознакою.
5. Необхідно заборонити сепаратистські і радикальні націоналістичні організації.
Вважаю, що сьогодні досягнення таких компромісів
– це остання лінія оборони перед хаосом і розвалом
країни.
Але в нашій програмі «5 кроків до компромісу» є
особливий пункт – це українсько-російські відносини.
І у взаєминах з РФ у партії «Основа» є чіткі «червоні
лінії»:
— ми не готові поступитися нашою територіальною
цілісністю. І Донбас, і Крим – це Україна назавжди;
— контроль нашої армії над державним кордоном – це ще одна умова, без якої миру не буде;
— компенсація Росією всіх збитків нашій державі і нашим громадянам, які заподіяні в результаті
російської агресії;
— жодної федералізації України! Тільки реальна
децентралізація, тільки широка передача повноважень
з центру на місця, причому реальний рівень цих повноважень – більше, ніж у суб’єктів федерації в Росії.
Це – наші «червоні лінії». Решту ми можемо обговорювати. Причому обговорювати безпосередньо з
Росією.
На мою думку, питання, які сьогодні роз’єднують
українців, – мовна проблема, проблеми релігії та історії. Педалювання цих тем суперечить національним інтересам і провокує руйнування країни. Тому вони взагалі не повинні виноситися на порядок денний – доки
не досягнемо миру, процвітання та економічного благополуччя в країні. Ось тоді і будемо вирішувати інші
завдання. Такий шлях і таку послідовність розв’язання
проблем пройшли багато країн Європи.
Досягнення компромісів важливо ще й тому, що
суспільство, пронизане безкомпромісною ворожнечею

Захист держави — це жіноча справа
Ольга ФІЛЮК,
голова Київського обласного
підрозділу Всеукраїнського
об’єднання українок «Яворина»

внутрішньому фронті, схилили голову перед
тими, кого немає серед живих.
Найактивнішу участь у марші 14 жовтня 2018 р., що відбувся у столиці України
до 76-ої річниці заснування Української повстанської армії, також узяла Вишгородська
районна організація ВО «Свобода» на чолі з
головою Вишгородської районної організації,
депутатом Вишгородської міської ради 7-го
скликання Валентиною Парчук.

ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

«Захист держави — це жіноча справа»,
— під таким гаслом ВОУ «Яворина» привітала киян зі святом Захисника України. Згадали тих, хто зараз на передовій, і тих, хто на
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Р

і ненавистю, не здатне забезпечити динамічне зростання економіки, а значить – дати людям гідні зарплати
і пенсії.
Україна має потенціал для бурхливого економічного зростання, але його потрібно реалізувати, щоб не
залишатися країною бідних людей у переважно благополучній Європі.
І «Основа» буде реалізовувати цей потенціал заради блага людей. Щоби через п’ять років ВВП України виріс у 8-9 разів до $710-750 млрд, щоб середня
зарплата по країні піднялася в 3-4 рази до $1000-1200,
середня пенсія вийшла би на рівень $400-450, а плата
за «комуналку» не перевищувала би 20 % доходів сім’ї.
І щоб тривалість щасливого життя українців збільшилася мінімум на 7 років. Адже саме якість і тривалість
життя громадянина є найважливішими показниками
сучасної моделі економіки, оцінкою ефективності роботи політиків.
Наступний, 2019 рік – це межа, за якою Україна
має нарешті почати розвиватися. Тому не варто на
виборах віддавати свій голос за популістів, які гримлять у шаманські бубни мови, віри і війни. Наступного
року кожному виборцю необхідно буде зробити усвідомлений вибір і проголосувати за людей справи, патріотів, які, не втрачаючи часу на розкачку, почнуть
розвивати економіку. А значить – проголосувати за
«Основу».

Вишгородський районний військовий
комісаріат у Київській області
оголошує набір на військову службу за
контрактом у військових частинах Десантно-штурмових військ та морської піхоти
ВМС Збройних сил України.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років
(а під час особливого періоду – до 60 років),
які мають відповідну фізичну підготовку та
пройшли професійно-психологічний відбір і
відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1
жовтня 2018 року – від 9 000 грн, з 1 січня
2019 року – від 15 000 грн.

При укладанні контракту громадянам
Вишгородського району виплачується грошова винагорода від Вишгородської РДА у розмірі 10 000 грн.
Докладніше за адресою: Київська обл., м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 6-а.
Тел: (04596) 5-43-45, 067-948-09-38

До армії — кроком руш

Про приписку громадян 2002 р. нар. до
призовної дільниці
ФізультУРА

Тенісисти – захисникам України
Валерій СИДОРЧУК, тренер
14 жовтня в м. Києві у ЗНЗ № 18 відбувся турнір із настільного тенісу серед юнаків
2006-2008 років народження, присвячений
Дню захисника України та Дню українського
козацтва.
Настільний теніс виховує у дітей бойові
якості, волю до перемоги, вміння приймати
миттєві рішення під час гри. Саме ці риси характеру і проявив Владислав Желєзньов з м.
Вишгорода, виборовши перемогу.
Змагання проходили за коловою системою.
Кожна зустріч складалася з п’яти сетів — до
трьох перемог одного із суперників.
Серед юнаків 2006-2007 р. нар. друге місце

посів Максим В’ялий, третє – Михайло Мартинов. У змаганнях юнаків 2008 р. нар. призерами
стали: Олексій Гончаров – перше місце, Тимур
Нижник – друге, Артем Лавренюк – третє. Вони
нагороджені відповідними медалями і отримали тенісні м’ячі, а всі учасники – солодкі призи.
Спонсором змагань виступив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату,
полковник
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
25.03.1992 р. № 2232-XII, розпорядження
голови Вишгородської районної державної
адміністрації від 23.07.2018 р. № 321 «Про
організацію та проведення в районі приписки громадян України 2002 року народження
до призовної дільниці у січні-березні 2019
р.» із 10 січня по 31 березня 2019 р. оголошується приписка до призовної дільниці
Вишгородського району Київської області
громадян України 2002 року народження.
Усі громадяни України, які народились з 1
січня по 31 грудня 2002 р. включно та постійно або тимчасово проживають на території
Вишгородського району, а також громадя-

ни України старшого призовного віку, які не
були приписані раніше, зобов’язані прибути за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5 у
визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни
України, які не отримали повістку, зобов’язані
прибути за зазначеною адресою, маючи при
собі документи, які посвідчують особу.
За Законом України «Про військовий
обов’язок і військову службу», керівники підприємств, установ, організацій та навчальних
закладів зобов’язані звільнити громадян України, яким необхідно прибути для приписки до
призовної дільниці на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.
Контроль за виконанням наказу покладено на заступника військового комісара-начальника відділення комплектування Вишгородського районного військового комісаріату
майора С. А.Тригуба.
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ОСОБЛИВІ: Потрібен МІСЬКИЙ соціально-реабілітаційний центр
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минулого тижня у великій та малій
залах адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) відбулась цікава і, сподіваємось, конструктивна зустріч громадськості з місцевою владою. Тема — вкрай
болюча: проблеми дітей із особливими потребами, які не обмежуються лише інклюзивною освітою у навчальних закладах.
Особливі діти у Вишгороді увагою, на
перший погляд, не обділені. 30 листопада ц.
р. відзначатиме 25 років своєї успішної діяльності спеціальна школа «Надія». Районна
програма «Турбота» (стараннями депутата
райради Валентини Духоти, котра стояла і
біля колиски «Надії») та відповідна міська
програми покликані надавати матеріальну
допомогу, зокрема, і родинам з особливими
дітьми; цього року у Вишгородській ЗОШ №
I-ІІІ ст. відкрито районний центр інклюзивної
освіти, якою охоплені кілька шкіл і дошкільних закладів у місті.
Та не всі особливі дітки можуть відвідувати звичайні школи і дитсадки, а соціалізація
й освіта потрібні усім. Про це на зустрічі говорила голова БФ «Особлива мама» Юлія
Павловська. Завуч «Надії» Наталія Січкарчук
нагадала, що школа нагально потребує більшого приміщення. (Міський голова у відповідь
інформував, що йдуть перемовини з двома
забудовниками — Бінат Лтд та М. Калінкіним,
і орієнтовно у 2019 р. таке приміщення буде.)

Вишгород активно
готується до зими
У Вишгороді триває
планомірна робота з підготовки міського господарства до роботи в зимовий період.
Про те, що вже вдалося зробити і які ще роботи проводяться, розповів
Вишгородський
міський голова Олексій МОМОТ (офіційна
сторінка у Facebook):
— Нині житлово-комунальні підприємства міста активно готуються до зими. Зокрема, плануємо здійснити профілактику
систем водопостачання та теплових мереж,
заготовити піщано-соляну суміш, відремонтувати спецтехніку та позрізати сухостої.
Ще до початку ожеледиці та випадання снігу
ми маємо подбати про безпеку дорожнього
руху на вулицях та дорогах міста. Для цього
необхідно скоординувати роботу профільних
підприємств, аби заздалегідь максимально
унеможливити надзвичайні ситуації під час
снігопадів.
Наразі біля пам’ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС підприємство,
яке обслуговує систему поливу зелених на-

Комунальне господарство

Громадянське суспільство

Батьки особливих дітей не завжди знають про спеціальні дитсадки і школи; про місця реабілітації, оздоровлення, тестування на
рівень інтелекту; про те, де можна стати на
облік і отримати консультацію фахівця; про
вплив ліків на організм дитини та про нові
методи лікування; про різноманітні заняття, в
яких можуть брати участь їхні діти.
Пандус на сходах, наприклад, допоміг би
відвідувати басейн дітям, що пересуваються
на возиках. Потрібні спеціальні приміщення,
де можна залишити особливу дитину на деякий час разом із підготовленим педагогом,
аби батьки могли працювати, навчатися,
саджень, «консервує» одну із 16-ти таких
зон. Тобто, це процес, коли увесь трубопровід, форсунки, клапани, насоси та електрообладнання, яке вмикає та вимикає полив, і
таймери готують до зими. Його відключають,
продувають, очищують, змазують, деякі компоненти знімають. Це великий об’єм робіт,
адже у нас поливальних зон чимало. Також
проводяться роботи із консервування двох
«пішохідних» фонтанів.
На завершальному етапі — перекриття
даху на будинку № 1 по вул. М. Грушевського та будинку № 10 по просп. І. Мазепи. На
черзі — будинок № 4 по вул. Б. Хмельницького. Це останні будинки із запланованих на
цей рік, де замінили старі покриття на дахах
на сучасну черепицю. Звісно, на цьому не зупиняємося. У новому році ще низка будинків
пройде процедуру із заміни даху. Для цього
потрібно розробити та затвердити відповідні
проекти.
По вул. М. Грушевського, 3 днями завершили реконструкцію прибудинкової території
— замінили асфальтне покриття та відмостку, відремонтували сходинки від будинку до
зеленої зони. Відмостку відновили й на вул.
Дніпровській, 4.
На вул. Б. Хмельницького, 8 замінили
асфальтне покриття та відновили підпірну
стінку. У процесі розробки — проект на відновлення підпірної стінки з тильної сторони
будинку.

відвідувати збори та інші заходи, присвячені
розвитку особливої дитини. Не лише особливим дітям, а й їхнім батькам потрібна допомога психолога. І це лише частка потреб.
Не кожен батько/мати загальноприйнятої здорової дитини віддає їй стільки сил і
здоров’я, як батьки особливих дітей. Вони
ретельно вивчають системи лікування, закінчують факультети реабілітації та курси масажу, стають особистими психологами у родині
та спонсорами у навчальних закладах різних
рівнів. Разом із своєю особливою дитиною
беруть участь у спортивних змаганнях і творчих перегонах, спростовуючи діагнози про

приреченість недужої людини бути ізольованою від суспільства та самотньою. Більшість
із таких батьків — люди світлі і напрочуд позитивні.
Але те, що звичайним родинам дається
легко, без зусиль, для особливих стає проблемою. Тому батьки особливих дітей м.
Вишгорода перейшли від обміну досвідом у
соцмережах до прямого діалогу з владою та
вирішили створити відповідну спільноту для
захисту інтересів дітей з особливими потребами.
Головою міської громадської організації «Особливі» на зборах 12 жовтня обрано
Тетяну Москаленко (093-652-80-18), секретарем — Ольгу Кондаурову (066-121-5549). Присутня на зустрічі ініціативна група з
Київської області та Верховної Ради озвучила свою готовність надати допомогу в юридичному напрямку та розповіла, з чого починати батькам особливих дітей, — на прикладі
існуючих у столиці, на Київщині та в Україні
загалом навчально-реабілітаційних закладів
для особливих дітей.
ГО «Особливі» збирається активно співпрацювати з районним центром інклюзивної
освіти та створювати МІСЬКИЙ соціально-реабілітаційний центр на кшталт Броварського
чи Білоцерківського, тому що особливі діти
потребують реабілітації не раз на рік у санаторії, а ПОСТІЙНО. Тож далі — буде.
Про відкриття Васильківського
інклюзивно-ресурсного центру читайте на
сайті газети «Вишгород»

Депутатські турботи

Ремонт хрущовок —
як знак поваги до
пенсіонерів
Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської
міської ради
Для багатьох вишгородців старі будинки по
вул. Б. Хмельницького
та М. Грушевського є
символом 1960-х років —
періоду народження міста. Але не всі мешканці нових житлових масивів знають про
те, що ці хрущовки — найпроблемніший
міський житловий сектор. Утім, варто зазначити, що за останні роки тут відбулися
певні позитивні зрушення, які неможливо
не помітити.
Насамперед, це благоустрій
прибудинкових територій і ремонт
покрівель. Сьогодні повним ходом триває ремонт даху по вул. Б.
Хмельницького, 4. Старий шифер
будівельники замінюють на довговічний металевий профіль. Потрібно буде зробити ще мощення
позаду будинку і відремонтувати
козирки над під’їздами. Таким
чином, після цих робіт можна вже
буде оздоблювати під’їзди. До
речі, буде оновлений і дитячий
майданчик, який знаходиться поруч, а також кроновано аварійні
дерева.
По вул. Б. Хмельницького,
5 уже заасфальтовано дворик і,
що дуже важливо, — зроблено
мощення навколо будинку. А це
гарантія того, що дощові води
не руйнуватимуть фундаменту.
Дуже важливо, що в ході реконструкції не забули й про підпірну
стінку. Останнім штрихом до благоустрою, я вважаю, буде ремонт
і пофарбування цоколя будинку.
Погожий вересень і жовтень
дозволили замінити шифер на
металопрофіль на будинках №№
1, 3 по вул. М. Грушевського. До
речі, будівельники пішли нам назустріч і безкорисливо зняли
з покрівлі будинку № 1 старий
шифер, який там залишився від
попереднього ремонту. А це не
один десяток тонн азбесту. Якщо
до сказаного додати й те, що за
допомогою спонсорів відремонтовано під’їзди і вхідні групи, а

комунальники заасфальтували дворик, то в
принципі цей куточок міста набрав пристойного вигляду. Звісно, що за цю роботу по
найпроблемнішому округу хочеться подякувати міському голові Олексію Момоту, його
заступнику Ігорю Свистуну, виконавцю робіт
— ТОВ «Житлошляхбуд» на чолі з Володимиром Сущенком.
Чому я завжди акцентую увагу на проблемах хрущовок? Справа не лише в болячках застарілого житла. Найголовніше те,
що тут проживають люди, які будували це
місто. Сьогодні вони всі пенсіонери і майже
всі незаможні. На злиденні пенсії їм нелегко прогодуватися, не те що зробити ремонт
будинків. Цих поважних літніх людей доля
не пестила розкошами, проживали по бараках, вагончиках різних масштабних будов, а
коли отримали це житло — щастю не було
меж. За велінням совісті і поваги ми просто
зобов’язані підтримати їх, забезпечити гідні
умови проживання. Вони цього сповна заслужили. Будьмо завжди людяними.
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Змінено порядок
вивезення дітей за кордон
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Опікунської ради

Абетка
права

Наприкінці літа цього року було внесено
зміни до цілого ряду законів та підзаконних актів України, які удосконалили порядок вивезення дітей за кордон, зокрема внесено зміни до
Сімейного кодексу України та прийнято урядом
Постанову № 619 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України».
Так що ж змінилось? Практиці відомі випадки, коли для виїзду
за кордон з дитиною потрібно було отримати нотаріальний дозвіл
другого із батьків, який не проживає з дитиною, і останні, зокрема,
боржники по аліментах, користувалися цим та шантажували колишніх дружину чи чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів
або навіть сплатити кошти за такі дозволи.
Відповідно до нових правил, той із батьків, який проживає з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін ДО МІСЯЦЯ без
нотаріальної згоди іншого з батьків, як це було раніше, якщо має:
1. Документи, що підтверджують місце проживання з дитиною
(рішення суду, яким визначено місце проживання з дитиною або
висновок органів опіки, яким підтверджено місце проживання дитини з одним із батьків);
2. Документи, що підтверджують мету виїзду та термін перебування за кордоном: це може бути довідка з медичного або навчального закладу про участь у конкретному конкурсі, змаганнях,
путівка на відпочинок, бронювання квитків тощо.
На термін БІЛЬШЕ ОДНОГО МІСЯЦЯ той із батьків, який проживає з дитиною, зможе виїхати з дитиною за кордон без згоди
іншого з батьків, якщо:
1. Той із батьків, який проживає окремо від дитини, має заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує у сумі сплату
аліментів за 4 місяці та 3 місяці, якщо дитина є тяжкохворою або
дитиною з інвалідністю (у цьому випадку ще потрібно мати довідку, що підтверджує хворобу чи інвалідність).
2. Той із батьків, який проживає з дитиною, має рішення суду
про визначення або висновок органу опіки про підтвердження місця проживання дитини.
На мою думку, такі зміни справді удосконалили порядок вивезення дітей за кордон та посилили захист прав дітей і добросовісних батьків.
Слід зазначити, що змінами порядку вивезення дітей за кордон збалансовано права обох батьків. Але про порядок вивезення
дітей тому із батьків, який проживає окремо, а також про відповідальність за порушення встановленого законом обмеження строку перебування дитини за межами України ми поінформуємо в наступному номері газети.
Більш докладну інформацію можна отримати за тел: (04596)
26-566 або в адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) , третій поверх, каб. 66.

«Сузір’ю» — 30
ВСШ «Сузір’я» (текст і фото)
12 жовтня 2018 року (символічно — напередодні державних свят) наша школа
відсвяткувала 30-річний ювілей!
Гостей було багато.
Привітати школу зі святом прийшли учні,
випускники різних років, ветерани- працівники
й заклади-партнери, батьки та друзі «Сузір’я»
й ті, хто опікується школою: Вишгородська районна державна адміністрація, Вишгородська
районна рада, відділ освіти Вишгородської
райдержадміністрації, районна організація
профспілки освітян, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, опорною базою якого
для впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій є Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я», делегація партнерів
із Словаччини від Університету Матея Бела,
які завітали до нашого району в рамках обговорення співпраці у сфері розвитку освіти,
та інші гості.
Атмосфера радості, тепла, гордості, шани
і поваги – ось які почуття наповнювали залу

У Фрайбурзі
досягнуто
конкретних
напрацювань

Вишгород
Перспективи

Влас. інф.
ФОТО — Трохим ІВАНОВ,
спеціально для «Вишгорода»

Якщо для нас «зелена» енергетика,
ефективні енергозберігаючі технології
все ще з розряду новинок, то на Заході —
це давно звична справа. На запрошення
міст-побратимів нещодавно вишгородська делегація у складі секретаря міської ради Тетяни
Бражнікової та заступника міського голови Трохима
Іванова взяла участь у Третій німецько-українській конференції партнерства між громадами у місті Фрайбургу-Брайсгау. Після візиту редакція газети «Вишгород»
зустрілася з Т. Бражніковою та Т. Івановим.
— Як українців зустріла Німеччина?
— На жаль, ми на півдня запізнилися у зв’язку із затримкою рейсу Київ-Мюнхен-Базель (Швейцарія). Німецькі
друзі зустріли нас в аеропорту, і ми поїхали до Фрайбурга,
благо — всього 60 км. Населення його складає 200 тис. чоловік. Місто дуже красиве, старовинне, йому виповнилося
898 років. За 90 км від Фрайбурга — Цюрих. З півночі –
французький Страсбург, з північного заходу – Карлсруе, а
ось до столиці федеративної землі (Штутгарту) далі — 200
км. Фрайбург очолює 33-річний Мартін Горн (НА ФОТО — у
центрі), наймолодший мер Німеччини.
— Яку саме програму запропонували наші партнери?
— Під час конференції ми обговорювали тему розвитку
німецько-українського партнерства. В заході взяло участь
близько 150 представників обох країн, які ділились досвідом та результатами реалізації проекту «Партнерство з
містами України».
— Ми заслухали дуже фахові доповіді на тему впровадження енергозберігаючих технологій, взяли участь у
панельних дискусіях, тобто отримали вичерпні відповіді
на всі запитання. Також здійснили три спеціальні екскурсії, під час яких нам було презентовано взірці кращих
практик у сфері енергоефективності в територіальних
громадах.
— Яка екскурсія найбільша вас вразила?
— Кожна з них по-своєму неповторна. Скажімо, ми по-

бували на закритому міському полігоні побутових відходів.
Це не смітник, а дуже доглянута територія. З її південного
боку німці встановили сонячні батареї, які живлять електроенергією не лише полігон, а й навколишні будівлі. Більше того, там, на полігоні, з шарів відходів акумулюється
газ, який теж використовується для обігріву житла і соціальних об’єктів.
— Тобто у прагматичних німців навіть відходи приносять користь?
— У цьому плані їхній раціональності, господарності
можна по-доброму позаздрити. Економіка Німеччини, яка
у десятки разів потужніша від української, споживає удвічі
менше газу, аніж ми. Будинки всі утеплені, теплотраси в
ідеальному стані, чіткий облік теплоенергії, можливість регулювання тепла — ось головні критерії успіху.
— Слід зазначити, що майже у всіх екскурсіях звучала тема екології — це і роздільне сміття, і альтернативні
джерела енергії, і транспорт. До речі, найпопулярнішими
видами транспорту у Фрайбурзі є велосипед і трамвай, а от
придбання автомобілів та пересування ними дехто вважає
навіть вчорашнім днем. Велосипедні доріжки, велосмуги
та велостоянки розміщені по всьому місту і користуються
великим попитом серед громади — незалежно від віку,
фізичної підготовки та статусу. І це гарний приклад і для
нашого міста.
— Які практичні напрацювання ви привезли до Вишгорода?
— У Фрайбурзі ми тісно спілкувалися з нашими побратимами з Льорраха та Айхенау. Є конкретна домовленість
про виділення більше 200 тис. євро на утеплення однієї
будівлі соціального призначення. І це лише початок повномасштабного співробітництва. Німецькі друзі налаштовані
на серйозні інвестиції в наше місто. А це — найкращий знак
довіри до українського партнерства.

З Днем народження, рідна школо!
районного Центру дитячої творчості «Дивосвіт». І наше свято розпочали саме діти! Учні
старших класів Богдан Черненко, Анна Полоса, Софія Чиж, Владислав Ларютенко неперевершено вели концерт, у якому Аліна Власенко «завела» публіку в залі вже з першого
співу. А потім –запальні таночки студії українського народного танцю «Вишеград» (керівник Анастасія Побідаш), колективу «Клерико»
(керівник Ольга Пінчук), «Love-dance» (керівники Віталій та Альона Сіменчуки), «Step by
Step» (керівник Катерина Шкільна); дзвінкі
веселі і ліричні пісні у виконанні наших учнів
Юлії Доброхотової, Ар’яни Олумі-Додоран,
Максима Ступака, Вікторії Гонтаренко (бандуристка). Креативні педагоги подарували школі флешмобовий таночок…
Теплі слова привітань… Голова Вишгородської районної державної адміністрації
Вячеслав Савенок разом із своїм першим заступником Олексієм Данчиним від імені ВРДА
та районної ради вручили подяку педагогічному колективу за сумлінну працю, а також
сертифікат на отримання мультимедійного
комплексу.

Заступник голови ВРДА Тетяна Волотовська, директор нашої школи у 2016-2018 р.р.,
подякувала колективу за роботу, за терпіння, за вогники, які вчителі запалюють своєю
любов’ю у серцях дітей, і разом із подарунками побажала усім присутнім гостям свята та
іменинниці благополуччя.
Спогади — привітання від попередніх директорів «Сузір’я» Анатолія Черняхівського та
Світлани Лозицької вчителі та батьки слухали розчулено і вдячно. До попередніх вітань
приєдналися директори навчальних закладів
району: від Вишгородської спеціальної школи
«Надія» — Володимир Дука, від Лютізького
ЗЗСО – Олексій Гайденко, від Старопетрівського ЗЗСО — Людмила Лушпей, від Лебедівького ЗЗСО — Світлана Андріанова.
Директор Навчально-наукового інституту
менеджменту і психології НАПН України, доктор наук із державного управління, професор
Олена Алейнікова відзначила роботу окремих
педагогів школи та вручила грамоту ректора
Миколи Кириченка педагогічному колективу
— за вагомий внесок у розвиток галузі освіти
району.

Бєата Косова, професор Словацького університету подякувала за гостинність, за працю, в яку педагоги вкладають знання і серця,
побажала миру нашій Україні та висловила
надію на позитивний розвиток міжнародних
партнерських стосунків. До ювілярки звернувся з теплими словами привітання і побажання
великих здобутків у сфері навчання та виховання підростаючого покоління голова районної профспілкової організації освітян Віктор
Кійко.
Під час заходу демонструвалась презентація про школу від народження і до сьогодення. Також чимало наших учнів, випускників,
які нині — за межами нашої країни, не забули
привітати рідну школу відеопоздоровленнями.
Онлайн-привітання надіслали і наші німецькі друзі з міста Айхенау, куди щоліта
від’їжджають наші школярі у рамках обміну
учнями.
Сценарій заходу підготувала креативна
команда педагогів на чолі із заступником з
виховної роботи Тамарою Павлусенко, а долучився до заходу КОЖЕН працівник нашої
школи.

КОЛО жінки

Вишгород
На державне свято

20 жовтня

2018 року

5

Уточнення

Перепрошуємо за помилку з технічних причин у рубриці «Хто
до нас прийшов» (стор. 5 № 41 від 13.10.2018 р.). Третій абзац
другої колонки слід читати так: «Квітень 2016 — вересень 2018 р. — заступник голови Вишгородської районної державної адміністрації».

Вшанували
героїчний
християнський
вчинок

Збір лідерів

Вибори до ВРУС

Надія РОМАНІВ, прихожанка собору
Вишгородської Богородиці, член
Київського крайового братства ОУНУПА, голова Вишгородського районного
товариства політв’язнів і репресованих
ФОТО — о. Тарас ВАЛАХ, Леонід БУТКЕВИЧ,
спеціально для «Вишгорода»

26 серпня 2018 року Надію Гаврилівну
Погорілу (Павлюк) з Катюжанки сердечно
поздоровляли з ювілеєм родина, ініціативна група пошуковців з дослідження діяльності ОУН УПА і активісти — Григорій
Алєксєєнко, Максим Павленко, Олександр

Бобир, Леонід Буткевич, Надія Романів та
інші, які запросили співочий хор с. Катюжанка звеселити ювілярку.
90-річна жінка зворушено сприйняла
таку увагу і вдячність за, здавалось би, звичайний християнський вчинок (померлого
— поховай), який виконала, коли їй було 19
років. Тоді, ризикуючи бути ув’язненою, вона
з хлопцем-односельцем поховала вояка похідної групи УПА «Північ» Миколу Зорю, хоча
НКВДисти, які замордували і застрелили
його, заборонили хоронити.
На свято Покрови, 76-ої річниці утворення
УПА і День захисника України з вшануванням
і поздоровленнями до ювілярки приїхали з
Вишгорода парох собору Вишгородської Богородиці (УГКЦ) отець Тарас Валах, який вручив Подяку за героїчний християнський вчинок від Патріархії греко-католицької церви з
Києва та подарунок від Київського крайового
братства ОУН-УПА, побратимів Миколи Зорі.
Щиру подяку і невеличкий подарунок привезла Надія Романів.
Надія Гаврилівна була зворушена, а
ми задоволені, що бачили її у відносному
здоров’ї.
При розставанні отець Тарас уділив Боже
благословення, помолились за многії літа.
P. S. Дивно, що влада села і району вшановує не всіх довгожителів.

Марина КОЧЕЛІСОВА
У Вишгороді нарешті є ринок на постійному місці: вул.
Набережна, 2-в — не колгоспний «ангар», холодний, нераціонально високий, де вкупі — продукти, добрива і хімія, а
низка затишних павільйонів на всі смаки і потреби.
Поруч — автобусна зупинка, тож до ринку можна під’їхати.
Чи пройтися — від центру 10-15 хвилин неспішним кроком.
Три тисячі квадратних метрів, розрахованих на 70-80 профільних павільйонів площею від 12 до 50 кв. м — капітальних,
утеплених, з водою та каналізацією, кахлем та пожежною сигналізацією. І, як повідомила адміністрація ринку, всі будівлі оброблені протипожежною ліцензійною речовиною.
Концепцію ринку «Набережний» розробляли, виходячи із
потреб покупця: на ринку є експрес-перукарня, відділення «Нової пошти», теплі туалети (жіночий, чоловічий і для інвалідів),
інші послуги.
Вивчали досвід за кордоном, зокрема — у Німеччині, і, як
стверджує адміністрація ринку, в Україні ще небагато ринків
такого — європейського — формату, як «Набережний». Із 120130 робочих місць, на які розрахований цей торговий комплекс,
100 вже зайняті.
Запланований режим роботи ринку «Набережний»: щодня, із 8-ої до 20:00, а то й довше (залежно від пори року).
Орендатори — власники та продавці — люди дуже креативні,
адміністрація ринку до них прислуховується та обіцяє чимало
змін і творчих проектів.
***
Відкриття ринку було бучним. Аніматори від Центру «Вінні»
проводили конкурси для дітей, а запрошені ведучі розігрували
призи для дорослих. Караоке, стрибки у мішках, інші змагання
зібрали чимало охочих.
У деяких павільйонах майстровиті вишгородці та кияни демонстрували свою авторську продукцію: прикраси, ароматні
свічки та мило, валяні з мериносовї вовни рукавиці, шкарпетки
(зручно в черевики та чоботи), шапки, оригінальні магніти, м’які
іграшки-обереги, пропонувала свої послуги фотограф хрестин.
Територію ходила волонтер ГО «Чисто: Вишгород» чистого довкілля у костюмі з поліетиленових пакетів, які загрожують
екології, бо не розкладаються з часом. Адміністрація ринку свідомо підтримує загальноміську акцію «Стоп: кульок!» — тож
роздавала призи у полотняних торбинках з логотипом, які стануть на «набережному» традиційною упаковкою.
Народ активно випробовував туалети (у перший день —
безкоштовно), прицінювався і порівнював якість товарів і послуг тут, на місцевому ринку, та у супермаркетах, на ярмарках
і на столичних базарах.
Адміністрація ринку «Набережний» була напохваті та одразу втілювала у життя всі побажання й зауваження відвідувачів.
По секрету поділилася: у туалетах будуть бойлери, щоби мити
руки теплою, а не холодною водою. Іще у планах — облашту-

Оксана ФІЛЕНКО,
заступник директора Вишгородського
районного Центру творчості «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник Школи журналістики

17 жовтня у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» відбувся збір
лідерів учнівського самоврядування Вишгородського району.
Його мета — вибори до Вишгородської
ради учнівського самоврядування (ВРУС).
Делегації з усіх загальноосвітніх закладів
району познайомилися один із одним, а кандидати на посаду голови ВРУС розповіли про
свої цілі та ідеї щодо роботи ради.
На посаду голови ВРУС було висунуто
дев’ять кандидатів: Владислав Венедчук (Новопетрівська ЗОШ І-ІІ ст. № 2), Іван Панфьоров (НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.»),
Сніжана Рудник (Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1), Роман Синявський (Новопетріаська ЗОШ І-ІІ ст. № 2), Катерина Дроняк (НВК
«Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.»), Вікторія
Єрема (Старопетрівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Владислава Сопотницька (Старопетрівська ЗОШ

Мешканцям міста і району

Ринок
НАБЕРЕЖНИЙ
відкрито
вати приміщення для пеленання немовлят.
Звісно, що якість товару, обслуговування, знижки, акції —
це парафія власників павільйонів (продавців). Але, за словами
керівників цього торгового комплексу, конкуренції супермаркетів «продукту останнього дня» міський ринок «Набережний» не
боїться. Сюди прийдуть ті, хто цінує здоровий спосіб життя та
власне здоров’я, а відтак — обирає природне харчування без
трансгенних жирів тощо.
Будуть і соціальні місця – для виробників власної продукції, а не перекупників. Адміністрація ринку обіцяє за свій кошт
обладнати навіси/столи/стелажі. Та запрошує мешканців міста
і району, що вирощують на земельних ділянках городину, садовину, тримають кіз і корів, — продавати свою продукцію в
зручних умовах.
Дощі і сніг скоро виженуть аматорів стихійної торгівлі з вулиць, та й охочих купувати продукти на узбіччях жвавих автодоріг стає все менше. Про це, зокрема, активно розмірковують
у соціальних мережах, де вишгородці діляться своїми враженнями, пропонують нові цікаві ідеї.
***
До ринку «Набережний» я особисто ходила вже двічі (живу
на вул. Симоненка). Туди — пішки, чудова прогулянка на сонечку, назад — автобусом. Отже — вже не святкові, а буденне
враження.
Ринок — під охороною, є відеокамери, під ногами не
чвакає розкисла земля, бо все вистелено плиткою, там, де
потрібно, — уклони та водостоки.

І-ІІІ ст.), Олександр Яцун (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»), Анастасія Соловйова (Технічний ліцей «НТУУ «КПІ» Вишгородської міської ради).
І ось результати таємного голосування:
голова Вишгородської ради учнівського самоврядування Олександр Яцун; його перший заступник Анастасія Соловйова; другий заступник Іван Панфьоров.
Усі лідери мають свої думки та ідеї щодо
роботи ради учнівського самоврядування,
тож із нетерпінням і цікавістю чекаємо їх втілення.

Поспілкувалася з продавцями. У «Експрес-цирульні», наприклад, вартість стрижки 50 грн. Пиво з пірнівського заводу,
риба — з Київського моря (Толокунь, Лебедівка тощо), карасі
— 35 грн/кг, коропи, раки, щука, судак, товстолоб (навіть можна замовити фаршировану щуку від шеф-кухаря). Якісні заморожені напівфабрикати (хінкалі, бендерки, вареники, голубці,
млинці, котлети домашні, кордонблю) відомої фірми — за цінами від 26 до 55 грн/кг.
Молочна та м’ясопродукція — свіжа, бо завозять щодня невелику кількість, домашня, від фермерів та крафтові сири (коли
виробляється лімітована, обмежена кількість, що називається
– штучний товар). Є й авторські соуси, випічка, конфітюр, джеми (від одного з переможців «Мастер-шефа»). Під замовлення
привезуть м’ясо та яйця перепелині, курячі, дієтичну баранину,
вранішнє козяче молоко у вашій тарі чи у тарі продавця.
Три овочево-фруктових павільйони пропонують вітчизняну
та закордонну павільйони. Смак Європи вже поцінували знавці якості кави, сирів, чаю, вина, шоколаду, пасти, оливків, 18
видів оливкової олії. Тут же екотовари (гелі для миття посуду
тощо). «Цукерня» та «Ясенсвіт» підібрали перевірену часом
лінійку солодощів, олії, яєць за різними цінами. У «Came» —
кав’ярні зі смаком — кава «американо» коштує 14, а з молоком – 17 грн, є й смачні пироги та десерти, що підходять і для
дитячого харчування.
Є товари для дітей і дорослих (зокрема — одяг великих
розмірів); взуття по кишені, зокрема — якісне шкіряне взуття
від українського виробника; все для дому; магазин корисних
дрібничок; білизна; головні убори, шарфи, рукавички, хустки;
зоомагазин із постійною знижкою постійним клієнтам; електротовари від провідних брендів; батарейки та акумулятори
тощо.
У павільйоні сантехніки (Костянтина Орлова знаю особисто) я придбала потрібне з відчутною знижкою (в день відкриття)
та поцінувала вибір і обслуговування. У павільйоні «Агроном»
продавець докладно розповіла про засоби захисту рослин (на
городі, у садку і вдома), показала садовий інвентар і саджанці.
Особливо порадував павільйон виготовлення ключів
(французьких, англійських, для автомобіля, гаража, домофонів — від 50 грн) і заточки інструментів (від 5 грн). Поки що він
працює з 9-ої до 16-ої години (окрім пн), тел: 097-034-08-12
(Григорій).
А у павільйоні «Постелька» (10-17 щодня, консультації по
тел: 050-823-34-58, 097-614-56-47) майстровита Тетяна при
мені за 15 хвилин почистила та відреставрувала стару пухову
подушку та познайомила з продукцією (ліцензійний пух-перо,
постільна білизна з матерії, що не линяє і не сідає) і послугами.
Наприкінці місяця обіцяє приймати одяг тощо на хімчистку —
за договором з італійської хімчисткою, знаною у столиці якісними послугами.
Отже, ринок запрацював і чекає на своїх покупців, а місто
цінує такий соціально-відповідальний бізнес та інвестиції.
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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 , 2 2 Ж ОВТ НЯ 2 018 Р ОКУ
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 Т/с «Двi матерi»
21:45, 22:40 «#ШОУЮРИ»
23:40 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:50 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:50 Х/ф «В iм’я БенГура»
16:25 Х/ф «В’язень»
19:25, 20:30 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:15 Х/ф «Хижак»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:25, 14:05 Телепродаж
12:00 Енеїда
13:10, 14:30 РадiоДень
13:35 Д/с «Незвичайнi
культури»
15:20 Чудова гра
15:50 Д/с «Це цiкаво»
16:20 Лайфхак
українською
16:50 Концертна
програма М. Бурмаки
«Нове та улюблене»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00, 21:50 Своя земля
19:35 Д/с «Життя з
левами».
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 Олiмпiйська доба
22:50 Перший на селi
23:20 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Свекруха або
невiстка. Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Вiддай мою
мрiю»
23:30 Х/ф «Мумiя 2.
Повернення»
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»

вдома. Нова iсторiя»
09:54 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 23:00 Хата на тата
22:45 Invictus. Iгри
нескорених 2018

людина 3»
15:10 Х/ф «На межi
майбутнього»
17:30 Таємний агент
19:00 Ревiзор
21:20 Страстi за
ревiзором
00:10 Пост шоу. Таємний
агент

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:40 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
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 ЛавЛавCar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У

НТН
08:55, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:30 Х/ф «Йшов собака
по роялю»
10:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:15
«Легенди карного
розшуку»
16:30 Свiдок
23:45 Т/с «Кримiналiст»

МЕГА
08:45 Невiдомий океан
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Любов,
ненависть i пропаганда
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45 Погляд зсередини
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
22:45 Скарби зi сховищ
00:35 Мiстична Україна

СТБ
6:54, 15:25 Все буде
добре!
08:54, 19:00 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/ф «Бiгфут
Молодший: Стань
легендою»
08:30 Х/ф «Пустун»
10:30 Х/ф «Конвоїри»
12:30 Х/ф «Залiзна

16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
22:45 Invictus. Iгри
нескорених 2018

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:40 Х/ф «Як створити
iдеального хлопця»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
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 ЛавЛавCar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У

НТН
6:35 Х/ф «Таємниця
Чингiзхана»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Сашка»
10:45, 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»

ТРК «КИїВ»
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 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Найбiльшi обмани
в iсторiї»
20:30 «Служба порятунку»
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 М/ф «Барбi:
Казкова країна
Мермедiя»
10:20 «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, 21:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження.
Америка»
16:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
6:15, 23:15 «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»
10:15, 12:25 Х/ф «Сфера»
13:00 Х/ф «Афера поамериканськи»
15:45 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22:10 Т/с «Однолюби»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:10, 13:25 Секретний
фронт

12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Життя»
15:35, 16:20 Х/ф
«Пiслязавтра»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес-4»
22:40 Свобода слова
00:50 Х/ф «Iнтереси
держави»
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
13:10 Акцент
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост

ВI В ТО Р О К , 2 3 Ж ОВТ НЯ 2 018 Р ОКУ
КАНАЛ 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»
12:50, 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 «Двi матерi»
21:45, 23:35 «Модель
XL -2»
2+2
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «Облом.UA.»
13:25 Х/ф «Випадковий
шпигун»
15:10 Х/ф «Шанхайський
полудень»

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!
09:40 Т/с «Елiза».
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:35 Д/с «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:50 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Плiч-о-плiч
19:35 Д/с «Життя з
левами»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком».
21:25 UA:Спорт
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/с «Далекий
космос»
22:50 Розсекречена
iсторiя
23:45 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Свекруха або
невiстка. Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Вiддай мою
мрiю»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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»

СТБ
6:39, 15:25 Все буде
добре!
08:33, 19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:34, 20:00, 23:00

НОВИЙ КАНАЛ
06:15 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:40, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:45 Т/с «Любов
напрокат»
10:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

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»

09:50, 20:00, 23:00
МастерШеф
12:30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
22:45 Invictus. Iгри
нескорених 2018

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спляча
красуня»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
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 ЛавЛавCar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:20
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
22:00 Х/ф «У пеклi»
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:40 Таємнича
Латинська Америка
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:50 Скептик
11:50 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Любов, ненависть i
пропаганда
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45 Погляд зсередини
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
22:45 Скарби зi сховищ
23:45 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00 «Наглядачi
заповiдника»
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 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Найбiльшi обмани
в iсторiї»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.

Америка»
16:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Абатство Даунтон»
12:45, 21:00 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
14:00 «Склад злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Вещдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:10 Т/с «Однолюби»
00:10 Т/с «Господиня
великого мiста»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
12:10, 13:20 Х/ф «День
бабака»

12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-4»
22:40 «На трьох»
23:50 Х/ф «Фунт плотi»
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
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 2 4 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 Т/с «Двi матерi»
21:45, 23:40 «Король
десертiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 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»
14:00 Х/ф «Гарячi голови»
15:30 Х/ф «Гарячi

голови-2»
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!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/с «Смаки
культур»
13:35 Д/с «Незвичайнi
культури»
14:30 52 вiкенди
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет».
16:55 Сильна доля
18:00 Iнформацiйна
година
19:35 Д/с «Життя з
левами»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 UA:Спорт
21:45 Складна розмова
22:15 Д/с «Далекий
космос»
22:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:20 Нашi грошi
23:45 #KiноWALL з С.

Тримбачем
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Свекруха або
невiстка. Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Вiддай мою
мрiю»
23:30 Т/с «CSI. Майамi»
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»

СТБ
08:50, 19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 07:39 Kids Time
06:15 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:40, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:40 Т/с «Любов

напрокат»
10:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00, 19:00 Любов на
виживання
22:00 Х/ф «Кiкбоксер:
Помста»
01:00 Х/ф «Виходу немає»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 12:50 Правда
життя
08:00 Таємнича
Латинська Америка
09:00, 17:10 Азiя класу
люкс
10:00 Скептик
11:00 Мiсця сили
12:00, 19:40 Речовий
доказ
14:25 Любов, ненависть i
пропаганда
14:55, 21:45 Рiчковi
монстри
15:45, 22:45 Погляд
зсередини
18:10, 20:50 Секретнi
територiї

23:45 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
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 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
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
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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Абатство Даунтон»
12:45, 21:00 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
14:00 «Склад злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:10 Т/с «Однолюби»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
11:10 Я зняв!
12:10, 13:20 Х/ф
«Iнтереси держави»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-4»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Медекспертиза
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 2 5 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 Т/с «Двi матерi»
21:45 «Грошi 2018»
22:45 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 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 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «Погоднi вiйни»
19:25, 20:30 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Кiстки»
23:15 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
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 Т/с «Елiза
12:00 Д/с «Смаки
культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:35 Д/с «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
17:00 «Малевич.
Український квадрат»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:35 Д/с «Життя з
левами»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Далекий
космос»
22:50 Сильна доля

23:45 #МузLove з Любою
Морозовою
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Свекруха або
невiстка. Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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
09:40 Х/ф «Гарфiлд»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
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 ЛавЛавCar 3
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
08:45, 19:00 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
09:45 МастерШеф
12:25 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 23:00 Зваженi та
щасливi
22:45 Invictus. Iгри
нескорених 2018

10:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Х/ф «Кiкбоксер:
Реванш»

НТН
7:15 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Висота»
10:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:20
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Таємнича
Латинська Америка
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:50 Скептик
11:40 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Бойовi сили
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50 Скарби зi сховищ
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
22:45 Погляд зсередини

НОВИЙ КАНАЛ
07:45, 00:20 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Любов
напрокат»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Наглядачi
заповiдника»
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 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Притулок для
носорогiв»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
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, 21:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження.
Америка»
16:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
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»
10:20, 12:25 Т/с
«Абатство Даунтон»
12:50, 21:00 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
14:00 «Склад злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Х/ф «Гу-га»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10 Я зняв!
12:10, 13:20 Х/ф «Фунт

плотi»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Пес-4»
22:20 Новi лiдери
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:15 Я маю право
09:25, 16:45 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 Кендзьор
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
23:10 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма
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П’ЯТНИЦЯ, 26 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»
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 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 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 Вiдеобiмба
15:25 Х/ф «Ласкаво
просимо у джунглi»

19:25 Х/ф «Ямакасi»
21:15 Х/ф «Лiга видатних
джентельменiв»
23:20 Змiшанi
єдиноборства. UFC
214. Вечiр скандальних
нокаутiв
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/с «Смаки
культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:35 Д/с «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Енеїда
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:35 Д/с «Життя з
левами»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 UA:Спорт
21:45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.

Яскравi моменти
22:00 Перша шпальта
23:00 Лайфхак
українською
23:20 Д/с «Гордiсть свiту»
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Свекруха або
невiстка. Новий сезон
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с «Мiй
кращий ворог»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с «Прости»
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
09:40 Х/ф «Стрибок
вгору»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Танька i
Володька
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:30 М/ф «Замбезiя»
18:00 Чотири весiлля
19:00, 00:30 ЛавЛавCar 3
21:00 М/ф «Нарештi
вдома»
22:45 Х/ф «Не погрожуй
пiвденному централу,
попиваючи сiк у себе в
кварталi»

СТБ
6:10 Х/ф «Мама
мимоволi»
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 Invictus. Iгри
нескорених 2018
23:00 Ультиматум
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Страх висоти»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:20
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 06:59 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:00, 23:40 Київ вдень

та вночi
08:00 Ревiзор
10:20 Страстi за
ревiзором
13:10 Будиночок на
щастя
16:20, 19:00 Топ-модель
21:40 Любов на
виживання
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Таємнича
Латинська Америка
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:50 Скептик
11:40 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Бойовi сили
16:00, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50 Скарби зi сховищ
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
22:45 Погляд зсередини
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
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 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Притулок для
носорогiв»
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 «Країна фей
Барбi: чари веселки»
10:20 «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, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:30, 22:00 «Орел i
решка. Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Абатство Даунтон»
13:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок» Заключна серiя.
14:00 «Склад злочину»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Однолюби»
00:00 Х/ф «Нiагара»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська

оборона
11:10 Я зняв!
12:10, 13:20 Х/ф «Патруль
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
17:40, 00:20 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25, 00:15
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
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТА, 27 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, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
12:25 «Модель XL -2
14:15 «Вечiрнiй квартал»
16:20 «Жiночий квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2018»
00:15 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
14:55 Х/ф «Гарячi голови»
16:25 Х/ф «Гарячi
голови-2»
18:10 Х/ф «Прямий
контакт»

20:00 Х/ф «Хижаки»
22:00 Х/ф «Хижак-2»
00:05 Х/ф «Мега пiранья»

23:05 Свiтло
00:05 Д/с «Незвичайнi
культури»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:35 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
10:15 Д/с «Це цiкаво»
10:40 Чудова гра
12:00 Сильна доля
13:05 Х/ф «Пророк
Моiсей – вождьвизволитель»
15:00 Казки, перевiренi
часом. «Як вийти замiж за
короля»
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
22:35 Д/с «Неповторна
природа»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
08:00, 15:20 Т/с «Вiддай
мою мрiю»
16:15, 20:00 Т/с
«Аметистова сережка»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Люба. Любов»

18:15 Ток-шоу «Кримiнал»
19:15 Iнтерв’ю
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита зона»

ПРЯМИЙ
9:00, 23:00 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»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Листоноша
Пет»
12:45 Х/ф «Панi
Метелиця»
14:00 Чотири весiлля
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
08:00 Караоке на Майданi
09:00 Все буде смачно!
10:55 Битва екстрасенсiв
13:00 Зваженi та щасливi
16:00 Хата на тата
19:00 Х-Фактор

21:55 Invictus. Iгри
нескорених 2018
23:00 Цiєї митi рiк потому
НТН
6:15 Х/ф «Вiчний поклик»
12:00 «Україна вражає»
12:55 «Речовий доказ»
16:05 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Суєта суєт»
21:15 Х/ф «Гра в чотири
руки»
23:20 Х/ф «Шах i мат»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:59 Kids Time
08:00 Заробiтчани
14:00 Хто проти
блондинок?
16:00 Хто зверху?
18:00 М/ф «Альоша
Попович й Тугарин Змiй»
19:30 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»

21:00 Х/ф «Перший
месник»
23:20 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
МЕГА
07:00 Брама часу
07:45, 18:25 У пошуках
iстини
09:40 Бойовi сили
11:45 Титанiк:
народження легенди
13:25 Прокляття двiйникiв
Титанiка
14:25 Таємнича
Латинська Америка
16:25 Рiчковi монстри
21:00 Секрети квантової
фiзики
23:40 Мiстична Україна
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 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Служба порятунку»
17:30 Х/ф «Сезон дощiв»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Митниця дає
добро»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
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 «Країна фей
Барбi: чари веселки»
14:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Жiнка в
чорному»

ІНТЕР
06:40 «Жди мене.
Україна»
08:40 Х/ф «Йшов
четвертий рiк вiйни»
10:30 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
14:30 Т/с «Абатство
Даунтон»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22:20 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
00:20 Х/ф «Дике кохання»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:55 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
21:20 Х/ф «Викрадена-3»

23:45 Х/ф «Найманий
убивця»
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, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:30 Кордон держави
00:15 Винна Карта

НЕДIЛЯ, 28 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 11:00, 12:20,
13:45 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
14:50 Комедiя «Нареченавтiкачка»
17:05 Комедiя «Диявол
носить Прада»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:30 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00, 00:00 Змiшанi
єдиноборства. UFC «
Fight Night. Повернення
лiдера: Волкан Оздемiр
проти Ентонi Смiта
08:00 Мультфiльми

09:50 «Помста природи»
11:10 «Загублений свiт»
12:10 «Шаленi перегони»
13:10 Х/ф «Ямакасi»
15:00 Х/ф «Ласкаво
просимо у джунглi»
16:50 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Львiв»
19:00 Х/ф «Погоня»
20:30 Х/ф «Втеча»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
09:40 Х/ф «Пророк
Моiсей - вождьвизволитель»
11:25 Д/с «Свiт дикої
природи»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
14:20 Перший на селi
15:00 Фольк-music
16:10 Своя земля
17:00 Т/с «Галерея

Вельвет»
20:00 Д/с «Iгри
iмператорiв»
21:55 Промiнь живий
23:00 Д/с «Iмперiя»

15:00, 16:00, 17:00, 19:00
«Репортер». Новини
11:15 «LIVE»
12:15, 19:15 Iнтерв’ю
13:15 «МЕМ»
14:15 «LIVE»
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»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Аметистова
сережка»
12:35 Т/с «Пробач»
17:00, 21:00 Т/с «Краще
всiх»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Х/ф «Дружина
Штирлiца»
ПРЯМИЙ
9:00 Ток-шоу «Споживач»
(повтор)
10:00 «Кисельов.
Авторське»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових
дій АА № 222446, видане Вишгородським РВК 22.05.2015 р.
на ім’я Володимира Олександровича НЕЧЕПОРЕНКА
Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда ААБ
№ 057986, видане Вишгородським УПСЗН 16.12.2011 р.
на ім’я Ірини Вікторівни ГОЛОВЧАНСЬКОЇ

Підприємству в м. Вишгороді

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ.
Тел: (068) 129-09-64
Продам 2-кімнатну квартиру
по вул. Київській, 4 (хазяїн).
Ціна договірна. Тел: (063) 800-04-10
Здам 1-кімнатну квартиру
у м. Вишгороді. Тел: (067) 320-17- 24.
Здам 3-кімнатну квартиру
у Н. Петрівцях. Тел: (050) 440-85-34

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
12:35 Х/ф «Спляча
красуня»
13:45 М/ф «Замбезiя»
15:15 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Нарештi
вдома»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Сiмейка У

СТБ
7:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
09:00 Все буде смачно!
10:45 Караоке на Майданi
14:25 МастерШеф
17:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
7:25 Т/с «Я - охоронець»
10:50 Х/ф «Проект
«Альфа»
12:30 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
14:10 Х/ф «Улюблений
зять»
17:00 Х/ф «Гра в чотири
руки»
19:00 Х/ф «Iнтердiвчинка»
22:00 Х/ф «Драйв»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:45 М/ф «Том i Джеррi:
Гiгантська пригода»

10:50 М/ф «Панда
кунг-фу»
12:45 М/ф «Альоша
Попович й Тугарин Змiй»
14:15 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
15:50 Х/ф «Перший
месник»
18:10 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
21:00 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
МЕГА
07:15 Брама часу
08:50, 18:25 У пошуках
iстини
10:40 Бойовi сили
12:40 Секрети квантової
фiзики
14:30 Таємнича
Латинська Америка
15:30 Природа
сьогодення
16:30 Рiчковi монстри
21:00 Титанiк:
народження легенди
22:00 Прокляття двiйникiв
Титанiка

22:50 Секретнi територiї
ТРК «КИїВ»
7:55 «Єство звiра»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:40 «Концерт П.
Зiброва «В епiцентрi
кохання»
18:10 Х/ф «Дiм - це храм»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Суперстар»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Ух ти show»
09:30, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»

11:10, 19:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:00 М/ф «Барбi i
Кришталевий замок»
14:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
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 «Вулкан
пристрастей»
14:00 Т/с «Абатство
Даунтон»
18:00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Я, Тоня»
23:00 Х/ф «Вбити
посланця»
ICTV
6:05 Iнсайдер

08:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:55, 13:00 Х/ф «Скарб
Амазонки»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Викрадена-3»
16:35 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
22:30 Х/ф «Хiтмен»
5 КАНАЛ
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
12:10 Невигаданi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:25 Компанiя героїв
18:20, 21:40 Час-Time
19:10 Стоп корупцiї!
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

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

У житловий комплекс потрібен
КОНСЬЄРЖ-ОХОРОНЕЦЬ,
з/п – 400 грн/доба.
Тел: (067) 99-33-78,
(063) 726-39-04
ТОВ «ДЕКОРАЛ» (м. Вишгород)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ В ЦЕХ
ДЕКОРУВАННЯ:
— жінок, з/п – від 8 000. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування.
Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: (067) 659 54 57,
Віталій Миколайович Ущапівський –
директор

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

ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
— МАЛЯРА (фарбування рідкими фарбами),
чоловіки, жінки, з/п — від 15 000 грн. Навчаємо.
— ПОМІЧНИКА МАЛЯРА (фарбування рідкими
фарбами), чоловіки, жінки, з/п – від 10 000 грн.
Навчаємо. Офіційне працевлаштування. Соц. пакет.
Дружний колектив. Тел: (067) 659 54 57
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20 жовтня

Мозаїка
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Вишгород

25 жовтня свій 80-й ЮВІЛЕЙ святкує наш дорогий батько,
дідусь, прадідусь і добрий сусід Євгеній Юхимович ПРОЗОРА.
Щиро вітаємо, шановний ювіляре!
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає.
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,

Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить.
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани.
Всякий день й усякий час
Гордимось ми Вами!

Повстанське танго в Пирогові
Ольга ФІЛЮК,
голова Київського обласного
підрозділу ВОУ «Яворина»

Люди-легенди

Свято Покрови найменші пластуни
Вишгорода вирішили провести з користю. Адже робити добрі справи — одне з
головних завдань кожного пластуна.
Тому діти готували «вітамінні сюрпризи»
для наших воїнів — хлопців і дівчат, які сьогодні на Сході захищають Україну. Вийшло
дуже смачно (пробу знімали) та неймовірно
корисно, адже об’єднали цілющий мед, лимони, горіхи, сухофрукти.
Сподіваємося, найближчим часом ласощі від наших пташаток та новаків прибудуть
за призначенням!
Будьте здорові, дорогенькі наші захисники! Дуже дякуємо вам за мужність, жертовність та відданість!

21 жовтня відзначає свій ЮВІЛЕЙ
мила, чудова жінка
Галина Олексіївна ДОРОШЕНКО!
Від щирого серця бажаємо
Вам міцного здоров’я, безмежного щастя,
добра, достатку, щедрої долі.
Нехай Вас щастя, як дощ обливає,
Нехай Вас радість завжди зустрічає,
Нехай Вас люблять, хто милий душі,
Цього ми бажаємо Вам від душі.
Рада ветеранів, профком філії
«Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС»,
ПрАТ «Укргідроенерго»

ВІТАЄМО з 70-річним ЮВІЛЕЄМ дорогу, милу, найкращу маму,
турботливу та кохану бабусю Галину Олексіївну ДОРОШЕНКО!
Яке щастя мати таку маму і бабусю, як ти. Ти особлива і незрівняна! Завжди підтримаєш і втішиш, підбадьориш і даси пораду.
З твоєю материнською любов’ю так легко дихається і живеться!
Ти – найважливіша людина у нашому житті.
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
олі,,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Хай доля боронить від лиха й біди,
Лишайся ж ти, мамо, такою завжди!
Твої діти Наталя, Олег, Саша, Наташа,
онуки Діма, Даша, Артем, Ярослав

Сердечно ВІТАЄМО з днем народження
нашого дорогого батька, люблячого дідуся
Олександра Дмитровича КОВЕНЮ.
Шановний імениннику!
Хай будуть із Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Діти, онуки

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

На роботу потрібні!
(у зв’язку із розширенням фірми)

ВОДІЙ - ЗП від 8000 грн.
КОМІРНИК - ЗП від 7000 грн.
КУХАР - ЗП від 7000
(індивідуальний підхід для кожної вакансії)

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20
Інтернет-магазин
LeBoutique
запрошує на роботу
ПРАЦІВНИКІВ НА СКЛАД.
5-денний робочий
тиждень, 9:00 – 18:00.
Офіційне
працевлаштування.
Адреса: м. Вишгород,
вул. Дніпроводська, 1-а
(зуп. «Затока»).
Тел.: 097 88 55 491

ТОВ «МКМ СЕРВІС ЛТД» запрошує
на роботу СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА
для керівника — із хорошим знанням англ. мови.
Зарплата за домовленістю при співбесіді.

Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 354-31-96, (050) 353-93-89

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

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

Розпочати з чистого аркуша неважко.
Важко змінити почерк
Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор —
Марина Кочелісова

Добра справа
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

14 жовтня у Національному музеї народної архітектури та побуту
України вшанували героїв УПА, що
вже стали народною легендою.
Юні Артем і Поліна у строях тієї
буремної епохи виконали музично-танцювальну композицію на честь незламних Ольги Ільків та Марти Пашківської.
Тендітні зв’язкові з легіону жіночої підпільної боротьби писали вірші та музику і у 1944 році присвятили пісню «Повстанське танго» Роману Шухевичу.
У Пирогові на Покрову, в День
Українського козацтва, лунало повстанське танго!

Âèøãîðîä

Подарунки воїнам від маленьких пластунів
Ярослава БЕНЬ, пластунка

ФОТО — авторка,
спеціально для «Вишгорода»

P. S.

Діти, онуки, правнук, сусіди

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
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