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Як визволяли Україну

Козацькому роду нема переводу

Вигнання з теренів України нацистських окупантів 74 роки тому — дата, яка
не підлягає тліну часу. Бо неможливо забути масовий героїзм і водночас злочинне недбальство, дніпровські криваві плацдарми і
стрімкий наступ на Правобережжі, згарища,
кров, піт і сльози. Ми не маємо морального
права нехтувати пожертвою мільйонів українців, бійців інших національностей.
Сьогодні ситуація на Донбасі історично
перекликається з подіями минулої війни. Є
агресор, є окупована територія, є рідні міста,
які належить визволяти.
Я від щирого серця бажаю учасникам бойових дій Другої світової війни, трудівникам тилу, дітям війни, визволителям Вишгорода, нинішнім захисникам Вітчизни міцного здоров’я, довголіття, достатків, бадьорості духу та незламної віри
у світле майбутнє нашої України.
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
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Вишгородська Покрова-2018

Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо взяти участь у заходах до 75-ої річниці визволення м. Вишгорода від нацистських загарбників.
02 листопада 2018 року:
10:45 – 11:00 – збір учасників біля пам’ятного знаку святим страстотерпцям Борису та Глібу (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,1)
11:00– 11:15 – хода до братської могили воїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов Л.І. (м. Вишгород, вул. Шкільна, 29)
11:15 – 11:45 – мітинг та покладання квітів
Оргкомітет

Газове питання

Депутати скликають позачергову сесію
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови
23 жовтня за ініціативою Сергія Жадана було
зібрано необхідну кількість голосів депутатського
корпусу щодо скликання XLVI позачергової
сесії Вишгородської міської ради. Цього ж дня
Вишгородський міський голова Олексій Момот
підписав розпорядження № 143, яким призначено пленарне засідання 26 жовтня 2018 р. о 10:00
у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1).
Планується розглянути питання про підтримку звернення до Президента
України щодо зупинення дії Постанови Кабінету Міністрів України стосовно
підняття з 1 грудня 2018 року тарифу на газ для населення.
Нагадаємо, 19 жовтня Прем›єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що
урядом було прийняте рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23 %.

Переходимо на зимовий час
Влас. інф.
У ніч з 27 на 28 жовтня о 4:00 годинники потрібно перевести на годину назад – на 3:00. Тож у
неділю, 28 жовтня, спимо довше.
Нагадуємо, Україна приєдналася до майже 100
країн, які переходять на зимовий/літній час, у 1981 році.

Як зустрічати зміни в режимі? Не перевтомлюйтесь на роботі і вдома, виключіть із раціону жирну
їжу і алкоголь, пийте більше води і трав’яного чаю,
вживайте вітаміни. Як мінімум за годину до сну відкладіть планшети і смартфони. Краще прогуляйтесь
і прийміть ванну чи душ. І не забудьте помолитися,
побажати миру і здоров’я усім.

УВАГА!
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
«ВІДКРИТИЙ МІКРОФОН» У ВИШГОРОДІ
на тему: впровадження медичної
реформи на місцях
30 жовтня о 18:00 у БК «Енергетик»
За ініціативи голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка 30 жовтня 2018 року
о 18:00 відбудеться «Відкритий мікрофон» на тему: «Медична реформа», який проводитимуть
головний лікар КЗ «Вишгородська ЦРЛ» Іван Клюзко, головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради Оксана Морозова та головний лікар Вишгородської філії екстреної медицини комунального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктор Павленко.
Під час заходу кожен бажаючий може безкоштовно пройти тест на гепатит В, С та ВІЛінфекцію, в разі необхідності, отримати консультацію лікаря на місці. Також усі присутні матимуть
змогу укласти договір із сімейним лікарем.
Місце проведення: Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 9 (РБК «Енергетик»)

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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27 жовтня

Заощаджувати
тепло і кошти

Тема

2018 року
Дві статті на одну тему

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла в багатоповерхових будинках із старою, вертикальною розводкою труб. Але тільки за умови, ще
лічильники встановить не менше половини мешканців і коштом споживачів – власників квартири.
Вибір споживачами оптимальної системи індивідуального обліку здійснюється за технічної можливості
інженерних систем й економічної доцільності для кожного будинку. Постанова розроблена Мінрегіоном на
виконання Закону «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання».
Раніше індивідуальний (поквартирний) облік був
доступний лише для мешканців будинків з горизонтальною системою опалення, а мешканці старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити
індивідуальний лічильник, сплачували за обсяг тепла,
яке споживала вся будівля за комерційним будинковим вузлом, а спожита енергія ділилася пропорційно
площі на всіх. І всі платили однаково.
Відтепер власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж у будинку) або прилади-розподілювачі
на опалювальні прилади (при вертикальній розводці),
зможуть регулювати температуру в своїх помешканнях, заощаджувати тепло і платити виключно за власним лічильником, а не за перевитрати недбалого сусіда.
Доплата – лише за обігрів загальних місць користування та допоміжних приміщень — відповідно до
площі їх квартири.

Не баріться
з декларацією
Влас. інф.
Місто росте: у новобудовах оселяються
нові вишгородці, у молодих родинах народжуються діти. І, звісно, всі вони стають
пацієнтами Вишгородської центральної
районної лікарні та дитячої поліклініки.
Фахівці середньої ланки (вузькі спеціалісти) — тема окремої розмови. А от те,
що терапевтів і педіатрів не більшає, приміщень теж бракує — то вже гостра проблема мешканців міста і нагальне завдання
для місцевої влади.
Загалом лікарів сімейної медицини (терапевтів) уже сьогодні бракує до десятка. Якщо ж
прикинути майбутню забудову, то вже потрібно готувати не кімнати в гуртожитку чи окремі
квартири, а цілий соціальний житловий будинок
для бюджетників (лікарів, вчителів тощо).
Не краща ситуація із приміщеннями. За
нормами, амбулаторія на 3-4 лікарі повинна
займати приміщення площею 350 кв. м, а там,
де працює один лікар, — 200-300 кв. У Вишго-

Чому лічильник тепла  розподілювач?

Андрій ВЕДМІДЬ,
голова правління ГО «Нова Україна комунальна»

За матеріалами ЗМІ підготувала Вікторія ШМИГОРА

Кабмін дозволив встановлювати індивідуальні теплові
лічильники в старих будинках! Уявляю, який шок, ймовірно,
відчули фахівці, побачивши подібні заголовки.
Сенсація! Екстрені новини! Кабмін дозволив встановлювати
індивідуальні теплові лічильники в старих будинках! Мешканці квартир у «хрущовках» зможуть регулювати подачу тепла за
власним лічильником! Шок, ймовірно, відчули фахівці, побачивши
подібні заголовки. Адже вони безапеляційно стверджували, що
при вертикальній розводці опалення квартирні лічильники встановити неможливо. Перша думка: може, це Ілон Маск і тут накреативив? Але ні.
Насамперед відновимо справедливість. Кабмін «дозволив» –
це дезінформація. Тому що більше року тому був прийнятий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
Саме він і визначив порядок використання приладів-розподілювачів у будинках, де система опалення має вертикальну розводку.
Причому закон вказав і термін підготовки супутньої нормативки
– до 2 лютого 2018 року. А прийняли її де-факто на 8 місяців пізніше.
Тож Кабмін має, як мінімум, вибачитися перед споживачами
за затягування термінів. У населення був би весь міжопалювальний сезон попереду, щоб розібратися і встановити розподілювачі.
Але цього не сталося.
По-друге, навіть якщо хтось і ризикне просто зараз, в опалювальний сезон встановити ці прилади, вони не дадуть результату.
Застосувати їх неможливо, тому що відсутня методика розподілу
послуг. Яку теж, до речі, повинні були розробити і затвердити ще
в лютому. Зараз проект «висить» на сайті Мінрегіону вже в другій
редакції. Терміни його прийняття досить туманні.
Але найголовніше навіть не це. Прилади-розподілювачі тепла
застосовуються в багатьох європейських країнах, і таке рішення
– це, безумовно, крок уперед. Але прошу не займатися самооб-

Пам’ятка пацієнта
роді ж, принаймні, сімейні лікарі працюють по
двоє в однім кабінеті.
Між тим, будівля проектного інституту,
використання якої для відділів Київської облдержадміністрації так оптимістично озвучував голова КОДА Олександр Горган, могла би
розв’язати не лише цю проблему. Була би, як
нині кажуть, політична воля влади усіх рівнів.
А тепер — увага дорослих і дітей!
За інформацією Вишгородської амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради, із 42
лікарів сімейної медицини по району 12 уже
набрали рекомендовану кількість пацієнтів. А
22 уклали понад 1000 декларацій.
Шановні вишгородці!
Тим, хто не уклав декларацію з сімейним
лікарем, надаватиметься лише невідкладна
допомога, за все інше вочевидь доведеться
платити. Тому не баріться, записуйтесь на
прийом до терапевтів через дорослу і дитячу
реєстратури поліклініки Вишгородської ЦРЛ
або за тел: (04596) 54-364, до педіатрів — за
тел: (04596) 22-689.

Здай кров — врятуй життя

Донорів ретельно обстежують
Наталія ШИЛАН,
заступник головного лікаря
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
18 жовтня у Вишгородській центральній
районній лікарні на платний День донора
прийшли 45 осіб. Та кров узяли лише у 36-ти.
Протипоказаннями стали підвищений
тиск і незадовільні клінічні та біохімічні покази
аналізів. Потенційних донорів перевіряють на
СНІД, гепатит В і С, визначають гемоглобін,
білірубін та ферменти крові.
Виїзні Дні донора проходять у Вишгороді

КОДА інформує

Р

Лідери учнівського самоврядування
Київської області взяли участь у серії тренінгів, присвячених ненасильницьким методам вирішення конфліктів (медіації), які
провели координатори та учасники шкільної служби порозуміння «Довіра», що працює у Скадовському районі Херсонської
області.
Захід було організовано спільно Головним територіальним управлінням юстиції
у Київській області та Громадською спілкою «Мережа правового розвитку» в межах всеукраїнської кампанії протидії цьку-

Вишгород

чотири рази на рік. До районної ЦРЛ приїздить бригада фахівців із Білої Церкви.
Хочу зазначити, що українським законодавством заборонене пряме переливання
крові, і заспокоїти вишгородців: у стаціонарі
ВЦРЛ є запас крові та плазми, що надходять
з Київської обласної лікарні. За потребою цей
запас поповнюється.
Охочим здати кров, аби врятувати чиєсь
життя, раджу звертатися до відділення переливання крові, що розташоване на території
обласної лікарні № 1 (вул. Багговутівська, 1).
Всім — здоров’я та гарного настрою!

маном. Тому що це не лічильники.
У законі написано, що такі прилади мають бути встановлені
на 50% опалювальних приладів житлового будинку (окрім МЗК)
разом з регуляторами. Тобто половина квартир повинні за свій
рахунок встановити розподілювачі (близько 1200 гривень/шт.) і
регулятори (до 350 гривень/шт.). Врахуйте, що такий комплект
потрібен для кожного стояка, тобто, за кількістю кімнат плюс кухня. Додайте ще оплату монтажних послуг слюсаря-зварювальника. Разом: 2,5-3 тис. гривень за комплект на одну батарею.
Але, наприклад, ви витратилися і встановили розподілювачі
тепла у 50% квартир багатоповерхівки. Як знімати і враховувати їхні показання? Ці прилади не рахують гігакалорії чи джоулі.
Вони відображають умовні одиниці тепла, на які впливають: тип
радіатора, конкретне місце розташування приладу, скільки шарів
фарби на батареї тощо. Ті умовні одиниці, які нарахував розподілювач, перемножуються на цілий перелік коефіцієнтів. Потім потрібно скласти показники всіх розподілювачів у будинку. І тільки
тоді за допомогою загальнобудинкового лічильника тепла можна
вирахувати, скільки гігакалорій припадає на одну умовну одиницю і тільки після цього вирахувати кількість тепла яке спожила
конкретна квартира.
Коефіцієнти, які при цьому застосовуються, для споживача
будуть незрозумілі. А централізовано знімати такі показання і робити розподіл буде коштувати приблизно 250 гривень (а за деякими оцінками, до 450) з квартири в місяць. На прикладі Польщі
знаю, що там, щоб заощадити, роблять такий розподіл один раз
за підсумками опалювального сезону. Упродовж цього періоду
мешканці платять за середніми показниками, а потім здійснюють
остаточний перерозподіл між споживачами.
Загалом, яким буде економічний ефект від встановлення таких приладів-розподілювачів, наразі не відомо. І як це запрацює
в Україні – теж питання. Тому давайте будемо реалістами і в термінології, і в прогнозованих результатах. Це позитивне зрушення,
а точніше можливість, якої раніше у споживачів не було, але скористатися нею не так вже й просто.

Найстаріший житловий будинок Вишгорода

«Клюква» потребує реставрації
Василь МИХАЛЬЧУК,
в. о. завідувача Історичного музею ВІКЗ
На початку XX століття у Вишгороді постали дві споруди – будинок Івана Школьного («Дім Клюкви») та комплекс земської
школи. Обидва об’єкти історико-культурної спадщини збереглися дотепер, однак
їхній стан викликає занепокоєння.
«Клюква» є одним із найдавніших зразків
житлової забудови у Вишгороді. Зведений
у простих формах міщанської архітектури
будинок є типовим представником такої архітектури для теренів Російської імперії. У
нього сотні аналогів у Києві, Харкові, Полтаві,
Кременчуці, Дніпрі, Чернігові та інших містах.
Однак, для нашого міста він становить виняткову цінність як важливий зразок розвитку Вишгорода (а на той час Вишгород був
у сатусі села).
Щодо назви будинку, як і прізвиська власника, існує чимало версій: червоний колір
обличчя Школьного чи стрічки його ордену
св. Анни ІV ступеня, чи характер «з кислинкою»?.. Двоповерхова цегляна споруда зводилась, за одними даними — до 1905-го, за
іншими — до 1910 року. Родина Школьних
мешкала тут, здавала квартири дачникам
із Москви та Петербурга (Ленінграда) аж до
1920-их рр.
У 1933-му Івана Школьного розкуркулили.
До ІІ Світової війни у будинку розміщувались
сільрада, клуб, дитячі ясла, пізніше – школа,
де на 2-му поверсі мешкали вчителі. Під час
окупації 1941-1943 рр. у «Клюкві» розташувалась німецька адміністрація. Одразу після
звільнення Вишгорода приміщення зайняли
школярі, на другому поверсі знову поселились педагоги.
У 1950-ті дім був гуртожитком для вчителів. У 1979-му «Клюкву» реконструювали та
перепланували під гуртожиток заводу «Карат» (втрачені важливі деталі екстер’єру).

Підлітки: булінг і медіація
ванню (булінгу) у підлітковому середовищі.
Гості з Херсонщини поділилися унікальним досвідом вирішення конфліктів у шкільному середовищі зусиллями самих підлітків,
адже шкільна служба порозуміння «Довіра»
є першим в Україні проектом такого роду.
Координатори проекту повідомили, що реалізація відповідної ініціативи у Скадовському
районі принесла суттєвий результат — кількість конфліктів у школі, де працює «Довіра»,
знизилася до мінімуму.

Керівництво департаменту освіти Київської облдержадміністрації пообіцяло реалізувати подібну програму і в нашому регіоні.
Водночас обласне управління юстиції нагадує, що кілька тижнів тому почав діяти закон, яким передбачено відповідальність за
цькування дітей, – як для їхніх ровесників, так
і для батьків та вчителів навчальних закладів.
Зокрема, в залежності від частоти/складу/cпособу вчинення правопорушення:
— за вчинення булінгу вперше — штраф

1984 року історичну будівлю передали під
гуртожиток обласної школи спортивної майстерності.
Будинок вистояв війну, кладка збережена
повністю. Та зазнала чимало фасадних змін.
Веранд уже немає, велика кількість вікон
була закладена важкою силікатною цеглою.
Не всюди збереглись підвіконня, деталі архітектурного оздоблення будинку. В окремих
місцях втрачено кладку цоколя (яку було відновлено після 1995 року, коли будинок передали Вишгородському історико-культурному
заповіднику). Подекуди вивітрюється розчин
зі швів цегельної кладки.
Останніми роками проведено великі внутрішні і зовнішні роботи, завдяки яким вдалось врятувати історичну споруду, замінено
дах та вікна. Однак «Дім Клюкви», як і 100
років тому, знаходиться на т. зв «червоній
лінії» забудови вул. Шкільної. Тож без допомоги місцевої влади та небайдужих громадян
заповідник самотужки не в силах провести
ретельну реставрацію будинку.
Докладніше —
чит. «Живий свідок тяжких часів»
на сайті газети «Вишгород»

від 340 до 850 гривень;
— за повторне вчинення протягом року
після накладення адміністративного стягнення, вчинення відносно неповнолітнього, вчинення з особливою жорстокістю — штраф від
1700 до 3400 грн.
У залежності від суб’єкта:
— за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14- до 16-ти років
— штраф від 340 до 850 грн накладається на
їхніх батьків або осіб, які їх замінюють;
— за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим
працівником, керівником/засновником закладу освіти — штраф від 850 до 1700 грн.

Наше місто

Вишгород

27 жовтня

Розпорядження
від 23 жовтня 2018 року № 144
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХLVIІ
сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання
9 листопада 2018 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019-й рік.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
22.12.2017 р. № 33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
22.12.2017 р. № 33/1 «Про затвердження міських програм розвитку на 2018
рік».
4. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 33/3
від 22.12.2017 р. «Про встановлення
надбавок до посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському голові та заступникам
міського голови на 2018 рік».
5. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 42/6 від
31.07.2018 року.
6. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 116 у будинку № 2-д по проспекту Т. Шевченка
у м. Вишгороді.
7. Про прийняття у комунальну
власність територіальної громади м.
Вишгорода квартири № 266 у будинку
№ 2-д по проспекту Т. Шевченка у м.
Вишгороді.
8. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
9. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 12/38
від 07.07.2016 року. (Олійник О.М.,
Карпенко О.М., Карпенко Л.М., Карпенку Б.М).
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Безуглому О.О.
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Білоус Н.І.
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
гр. Бочкарьову С.Г.
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Вейді Р.А.
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Бондару С.В., Возняку
В.Б., Вертелю О. А., Діденку Р.А., Дробишеву В.О., Єременку Ю.М., Кузнецову М.О., Нерушаку В.С., Наконечному
О.Ф., Радченку А. К., Ступко О.М., Татаурову І.М., Хаустову М. С.).
15. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Наконечному
В.Н.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Вороні Р.А., Вороні Л.А.).
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Егатовій В.В., Дрогуль
Є.М.).
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Корбановій Н.В.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну
часткову власність гр. Кисіль Н.М. та
гр. Кисіль С.Г.
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Натоптаному С.М.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Паламарчуку Я.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Полуді А.М.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Громада — влада

Вишгород затишний
і безпечний
Влас. інф.
Старше покоління вишгородців пам’ятає штаб ДНД (добровільної народної дружини) у 9-поверхівці біля БК «Енергетик»,
звідки добровільні помічники міліції розходилися ввечері вулицями міста.

Сьогодні Вишгород, на жаль, не завжди
безпечний. І громада має не стояти осторонь,
а допомагати поліції. Так вирішила ініціативна молодь міста, підтримуючи гарну традицію, і запропонувала створити спільний — із
працівниками поліції — патруль із спеціально
навчених, психологічно стійких та незаангажованих активістів, який допоможе зняти питання безпеки з порядку денного.
25 жовтня до роботи круглого столу на
тему: «Безпека Вишгорода» були запрошені представники Національної поліції, Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, ГО «Центр інформації про права
людини», Департаменту внутрішньої безпеки
МВС, Департаменту патрульної поліції, ВГО
«Українська служба порятунку», державної
та місцевої влади міста і району, громадських
формувань з охорони громадського порядку,
координатори взаємодії поліції та громади,
небайдужі вишгородці.
Хто прийшов і що саме обговорювали під
час засідання круглого столу — чит. у наступному номері.

гр. Поляковій Л.А.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Попову О.В.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Ростовській Т.В.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сакаді Т.Є
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Семенович Ю.В.
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Сербіну В.І.
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Смілянській Т.І.
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Тарнавській Н.І.
31. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сорочинській
В.О.
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Хмилєвському П.В.
33. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
(ФОП Потоцька Т.Є.).
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на
місцевості (в натурі) МПП «Віраж».
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».
36. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості
(в натурі) ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Булгакову А.А.
38. Про затвердження проекту

А Баба Яга проти!
Світлана САДІВНИЧА, пенсіонерка
В одній із аптек (а їх тільки в
центрі Вишгорода аж три – так піклуються за наше здоров’я) стосиком лежали газети-одноденки.
Певно, щоб переключити увагу з
низького чи високого тиску або
головного болю на побрехеньки
міського масштабу.
Узяла одну і вирішила переглянути неподалік у скверику. Кілька
відвідувачів аптеки використали
газети і посідали на них. Мабуть,
так матеріали хитромудрих писак
краще засвоюються.
От шкода, забула окуляри! Та поруч мої знайомі пенсіонерки жваво
обговорювали одну із статей. Написала її жінка з чоловічим ім’ям і,
мабуть, з такими ж життєвими задатками. (Цікаво, з якого макулатурного непотребу добувала оті газетки з
викривальними матеріалами? Невже
вони як підпільно видаються /за чиї
ж кошти?/, так і розповсюджуються
між «потрібними» людьми? У наші
поштові скриньки кидають безкоштовно тільки «Вишгород», та й то
нерегулярно).
А войовнича жінка /вона так думає!/ у пух і прах перетрусила недалекоглядну політику молодої команди мера Вишгорода. Та й прикрасила
«викривальну» сторінку борзописця своїм портретом і актуальними
роздумами про професійну сліпоту
міської влади. Навіть без окулярів і
лупи розгледіла стільки порушень,
за якими не відкрито жодної судової
справи.
Що ж у нас за юристи, що не бачать під носом порушень закону? Чи
є певні правила юрисдикції – оголошувати вироки після завершення
розгляду справи, бо існує презумпція
невинуватості. Щось одне з другим
не стикується. Зате можна побідкати-

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється, гр. Денисенку Ю.С.
39. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зеленій О.В.
40. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кондратюк
Ж.В.
41. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Купріян О.І.
42. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мартиненко
В.М.
43. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Москаленку
В.Б.
44. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Худолій Н.О.
45. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Нагородному
В.Є.
46. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паладійчук
Н.М.
47. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Поварчук В.М., Поварчуку О.С., Поварчуку С.М.).
48. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель Вишгородської міської ради.
49. Про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ПРОФІТ
ЕНЕРГО».
50. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється, ТОВ ЕКОПРОЕКТ – 2000».
51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
ФОП Фещенко Н.З.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова Олексій МОМОТ
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Змінено порядок
вивезення дітей за кордон

Про скликання чергової ХLVIІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно
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Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Опікунської ради

Абетка
права

У попередньому номері газети ми повідомляли, що наприкінці літа
ц. р. було внесено зміни
до цілого ряду законів та
підзаконних актів України, якими змінено порядок вивезення дітей за
кордон.
Наразі розповімо про
порядок виїзду за межі України з дитиною
того з батьків, який не проживає з нею.
Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та належно виконує
батьківські обов’язки, не має заборгованості зі
сплати аліментів, звертається з рекомендованим листом із повідомленням про вручення до
того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі України.
У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально посвідченої згоди на
виїзд дитини за кордон – у десятиденний строк
з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа – той із батьків, хто проживає
окремо від дитини та у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу
на виїзд дитини за кордон без згоди другого з
батьків.
У суді це питання вирішуватимуть у порядку скороченої процедури розгляду справи – не
більше 60 днів із дня відкриття провадження у
справі.
Іншого можливого варіанту у разі конфліктного вирішення такого питання, крім суду, немає.
Якщо згода оформлена, то важливо
пам’ятати, що:
— при перетинанні державного кордону
України необхідно пред’явити посадовій особі
державної прикордонної служби згоду другого
з батьків або рішення суду про дозвіл на виїзд
дитини за кордон без згоди другого з батьків;
— необхідно повернутися з дитиною в Україну у строк, на який є згода другого з батьків або
зазначено у рішенні суду.
Більш докладну інформацію можна отримати за тел: (04596) 26-566 або в адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1), третій поверх,
каб. 66.

Редакційна пошта

ся, що у борговій ямі опиняться наші
діти й онуки через таку політику «розділяй» і «володарюй»! Та варто не
тільки зі сторінок макулатурної преси, а скрізь ганьбити за милостиню
від колишньої країни-агресора. До
чого ми докотилися?!
По-перше, маємо місто-побратим
Льоррах /Німеччина/, і погодився мер
звідти прийняти гуманітарну допомогу. Коли вона ще буде, а вже радник
голови активно організовує продуктові набори і забезпечення гуманітарним одягом багатодітних родин та
неімущих пенсіонерів, хворих, самотніх людей. За погодженням з мером
міста. І який тут кримінал угледіла войовнича жінка? Продуктів невідомого
походження ніхто нікому не пропонував, бо на всіх були адреси виробника і термін придатності.
Якщо авторка статті досліджувала не тільки вишгородські неподобства, то, певно, знає, що так звану
«гуманітарку» надто активно пропонують на всіх ринках столиці /і не
тільки/ за гроші!
А вишгородців-пенсіонерів тільки
останнім часом долучили до роздачі
безкоштовного одягу і деяких видів продуктів. Усе – на законних підставах і з чималими матеріальними
затратами. Чому ж у добрій справі
декому хочеться тільки вбачати приниження гідності та поганьблення історичного минулого?
Авторка статті також упевнена,
що й важливе питання транспортного сполучення Вишгорода з Києвом
«за цієї влади» не вирішиться. Звичайно, якщо дослухатися до всіх, хто
«так думає», і нічого не робити, то з
глухого кута проблем ніколи не вибратися…
Яку ж чергову «пігулку» запропонують правдошукачі і борзописці
обдуреному електорату для збурення
води у склянці?!

«Наша песня хороша –
начинай сначала»
Людмила БОЛДИРЕВА, пенсіонерка
Ось і не довелося довго чекати чергового перла «шанованої» дописувачки!
В останньому номері однієї із газет пані
Сідляр запитує: «Старші будинків, «Вы
чьих будете?»
Якщо це питання Вас дійсно цікавить, а не спроба знову просто «попіариться», то треба прийти у міську раду ветеранів і там детально розкажуть, що це була вимога часу.
І слава Богу, що знайшлися добровольці /хоча це не так
було й просто/, які на громадських засадах, підкреслюю: на
громадських засадах! зголосилися виконати таку важливу
роботу – у свій особистий час обійти сусідів, виявити тих,
до кого вже давно ніхто не заходив і забуто про їх існування. Навіть ті ж самі депутати, яких цього разу вибирати вже
будуть, я гадаю, розумним вибором! Хто як не сусід краще
знає, хто чого потребує, і кому скоріш відкриють двері?
Багато хто з людей похилого віку теж мають вищу освіту, займали керівні посади, а зараз виявилися зайвими в нашому суспільстві. А завдання пенсіонерів-ветеранів — відволікати від самотності одиноких, хворих, спілкуватися хоча б
по телефону, надавати моральну підтримку або мінімальну
матеріальну допомогу.
Скільки слів вдячності почули старші будинків від пенсіонерів за те, що про них хтось дбає, навіть не за той невеличкий «презент». Шкода, що пані Сідляр це невідомо, що увага
дорожча за все, тим паче стареньким.
І дай Боже мудрості і терпіння нашому молодому меру
Момоту витримати таких недолугих правдошукачів. А як уже
назвати: чи старші будинків чи по-іншому – не так уже і важливо. Час показав, що такі люди потрібні. А що робите Ви,
пані, крім того, що паплюжите усіх направо і наліво? Ваше
знання української мови /хоча це питання теж спірне/, звичайно, потрібне, але до неї треба мати ще й серце і душу.
Звісно, питань по соціальній допомозі є ще багато. Але
ж, як виявилося, це справа потрібна. Якщо знаєте, як правильно треба це зробити, то зробіть! Не ставайте в позу свекрухи: не знаю як, та знаю, що не так! Приходьте до нас,
ветеранів, будемо дуже раді, якщо дійсно у вас є слушні поради, бажання зробити життя людей поважного віку хоч трішечки кращим у наш такий непростий час. Робіть добро – і
воно повернеться до Вас.
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Знай наших!

Із 16 медалей 8 — золотих

Живемо ЗДОРОВО

ЗОЛОТА йога
у золотому лісі

Вишгород
Позитивні проекти

Тетяна БРАЖНІКОВА

Районна збірна СК «Характерник» повернулася із змагань на Кубок України з хортингу, що проходив у Запоріжжі, переможцем!
Як повідомив тренер Віктор Шубка, 17 спортсменів здобули 16 (!) медалей: золото – 8, срібло – 4, бронза – 4. Це – вагомий внесок до скарбнички
загального заліку команди Київської області, яка виборола 2-ге місце!
Позаду – п’ять днів виїзних змагань, зустрічі із суперниками з усіх куточків країни, екскурсія на острів Хортицю... Попереду — підготовка до наступного – третього етапу – чемпіонату Європи з хортингу, що відбудеться
14-18 листопада ц. р. у Трускавці.

Минулих вихідних йога, медитації, енергетика
дерев та чарівна вишгородська осінь подарували
нам неймовірний заряд бадьорості та енергії!
Добрі ініціативи завжди мають позитивний відгук та
продовження. Так сталось і з Проектом «Золота йога».
До Дня людей поважного віку ми разом із командою
презентували спортивний інвентар учасникам Проекту, які під надійним оком тренера Ольги Думанської
щовівторка та щочетверга зустрічаються у спортзалі БК «Енергетик» о 9:00.
До жінок «золотого віку» все частіше приєднуються діти й онуки, приходить молодь. Тож у продовження
ініціативи разом із інструктором з йоги Дар’єю Давидовою вирішили у теплу жовтневу суботу відправитися у
йога-похід з дітьми та домашніми улюбленцями до озера, що в ярах за стадіоном «Енергетик».
Серед берез і кленів у розкішних осінніх шатах ми
розігрівали свій організм вправами, вчилися ставати частинкою природи, наснажувалися силами рідної
землі, вдихали чисте повітря та віддавали світові доброзичливістю й посмішками.
Щиро вдячні Дар’ї за подаровані нам практичні заняття, нові знання і натхнення. Всім, хто долучився, —
спасибі за чудову компанію! До нових зустрічей!

Музейні новини

Формується туристичний
бренд Вишгородщини
За матеріалами прес-служби ВІКЗ

Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» (керівник Ольга Пінчук) отримав Гран-прі та два перших
місця на Міжнародному вокально-хореографічному конкурсі «Planet stars!»
і перше та друге місця на Всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі «Україна — це ми!»

Зірки планети

У Сквирі на чемпіонаті Київської
області з гандболу на призи клубу
«Стрімкий м’яч» серед дівчат 2006
р. нар., окрім господарів, змагалися команди з Рокитного, Броварів,
Миронівки та Вишгорода.
За інформацією заступника директора КДЮСШ ВРДА Івана Карпини,
наші дівчата в підгрупі впевнено переграли своїх однолітків з Броварів (157) та Миронівки (12-3) і потрапили до фіналу, де зустрілися з непоступливими господарями із рахунком 15-7 і стали кращою командою Київської
області.
Для Катерини Макаренко, Анастасії Оберемок, Анастасія Распопіної,
Анни Іванченко, Вікторії Курятник, Вікторії Комісаренко, Жанни Казакової,
Ксенії Пільгун, Олександри Троненко, Лізи Чудновської ці змагання були
відбірковими для участі в чемпіонаті України, який відбудеться в м. Харкові
01-06.11.2018 р.
До речі, розпочато черговий набір юнаків та дівчат 2006-08 р. р. нар.
до відділення гандболу районної комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи. Конт. тел: 098-261-56-21 (заслужений тренер України Євген Миколайович Земляний).

Стрімкий м’яч

Попереду Технічний ліцей і ЗОШ № 1
Третій тиждень жовтня у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» (директор –
Олена Андріяш) став початком осінньої серії інтелектуальних турнірів
— стартували «Ігри розуму».
Автори проекту «Інтелектуальний простір» (керівники Інна Заблоцька,
Катерина Караваєва) приймали команди учасників клубу інтелектуальних
ігор із шкіл району: учнів сьомих-восьмих, а за тиждень – шостих класів.
1-ше місце у перших іграх та 2-ге у наступних вибороли команди Вишгородської ЗОШ № 1; Технічний ліцей НТУУ«КПІ» Вишгородської міськради став другим у перших іграх та виборов 1-ше місце у других іграх.

Патріот «Сокіл» («Джура»)
На семінарі з організації та проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
що відбувся у ЦТ «Дивосвіт», педагоги району знайомилися з правилами та вимогами до проведення гри.
Як повідомила заступник директора ЦТ Оксана Філенко, учасники семінару поділилися власним досвідом роботи, порадами щодо проведення конкурсу, отримали інструктивно-методичні рекомендації, розглянули особливості підготовки до гри. Педагоги зазначили, що вона дуже актуальна, адже
розвиває дух і силу і — що найважливіше — виховує справжніх патріотів.

18 жовтня керівники історикокультурних закладів і туристичних
структур, представники готельно-ресторанного та рекламного
бізнесу, громадські лідери на
робочій зустрічі обговорили концептуальні питання кластерної
діяльності, орієнтовно визначили
керівний і координаційний склад
кластеру, напрацювали низку
пропозицій щодо формування туристичного бренду району.
«У Вишгороді чимало креативних людей, неймовірний ландшафт,
цікаві локації. Потрібне об’єднання
і системна робота – не лише щодо
внесення пропозицій, а й щодо активного їх втілення», – підкреслила
майбутній президент туристичного
кластеру Вишгородщини, директор
ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада Литовченко.
Заплановано перший тренінг і
зібрання представників найбільш
зацікавлених структур: готельєрів,
рестораторів і туристичних агентств
Вишгородского району. А ще – організація Школи гідів, заняття у
фокус-групі для провідних туроператорів і турагентств України, пресконференція тощо.

Вишгород відкривають
для себе юні й літні
життєлюби
Учні шкіл міста і району проводять інтегровані уроки у Музеї
давньоруського гончарства. А
студенти Університету третього
віку та літні життєлюби зі столиці
приїздять сюди на екскурсії.
І маленьким вишгородцям, і гостям міста поважного віку було цікаво
почути розповіді завідувача музею
Олександра Кочубея про історію
Вишгорода і його ремесел, про розвиток човнярства, етнографічні особливості краю; завідувача експозиції «Від бортництва до вуликового
бджільництва» Олексія Скоростецького – про життя бджіл, які людину
навчають законам природи. А мед
другокласники Вишгородської ЗОШ
№ 1дегустували з духмяним чаєм та
лимоном, який виростили самі. Усім
додали настрою персонажі виставки
«Плетене диво».
Київські життєлюби з екскурсоводом Вадимом Перегудою також
побували у храмі святих Бориса й
Гліба, побачили Київське «море»
(хтось – уперше), милувались осінніми фарбами Вишгорода. Відвідали
й Національний музей-заповідник

«Битва за Київ у 1943 р.», що у с.
Нові Петрівці.

Презентовано знахідки
вишгородського посаду
ДЖЕРЕЛО: ФБ-сторінки ВІКЗ,
Інни КОСЯНЧУК
У Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного
заповідника
(ВІКЗ) відкрито оновлену археологічну експозицію «Ремесла
вишгородського посаду», сформовану на базі матеріалу постійно
діючої Вишгородської археологічної експедиції Інституту археології НАН України.
Це 3 423 фрагменти історії, знайдені під час розкопок, що відкривають наше місто у досі незнаному
аспекті: знайомлять із тенденціями
в моді Київської Русі Х-ХІІІ століть,
різноманітними прикрасами і аксесуарами; «модними» фрагментами гончарних виробів з особистим
товарним знаком, за яким можна
дізнатися про майстра і торгівельні
зв’язки Вишгорода (аж до території
сучасної Італії).

«Плетене диво»
Рогозоплетіння було найпоширенішим у XVIII—XIX століттях.
Нині не так багато майстрів використовують рогозу. А для майстра
з Полтавщини Павла Даниленка,
який уже давно став другом Вишгородського
історико-культурного заповідника, – це улюблена
справа і заробіток. Традиційним
для його родини ремеслом він займається понад 35 років.
У Музеї давньоруського гончарства ще з початку літа поселились
кілька його робіт. А недавнє поповнення «колекції» дало можливість оформити виставку «Плетене
диво», на відкриття якої приїхав її
автор. Відвідувачі задавали йому
багато запитань, а він показував, як
плести з рогози.
«Багатьох наших відвідувачів
цікавить етнографія, побут. І саме
для них такі заходи», – розповідає
директор Вишгородського історикокультурного заповідника, кандидат
історичних наук Влада Литовченко і
додає, що в музеї нині представлено багато народних промислів, відбуваються майстер-класи не лише
з гончарства і ліплення з глини, а
й з бджолярської справи, з живопису тощо. Тож музей уже має всі
підстави, аби називатись Музеєм
давньоруського гончарства і ремесел.Адреса: м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 11. Тел: (04596)
25-315.

Іноземні гості відкривають
для себе Вишгород
Так, нещодавно гостями Музею
давньоруського гончарства ВІКЗ
стали учасники делегації з Німеччини й Італії. А 12 жовтня Вишгород історичний відкрили для себе
професори факультету педагогіки
Університету Матея Бела, що в місті Банська Бистриця (Словаччина).
У рамках екскурсійної програми
науковий співробітник ВІКЗ Вадим
Перегуда ознайомив гостей з історичними родзинками міста, розповів
про його значення у різні часи, запропонував оглянути історичні, археологічні й архітектурні пам’ятки, провів
княжими стежками і здивував неймовірною красою природних ландшафтів, які практично не змінилися з часів
Київської Русі.
Підсилило позитивні враження
гостей відвідання Музею давньоруського гончарства (де вони дізналися
про побут, традиції й ремесла краю),
а також виставка «Плетене диво».

Агітаційний фарфор
у Нових Петрівцях
ДЖЕРЕЛО:
ФБ-сторінка Сергія ГАФАРОВА
(ініціатора і керівника проекту)
Напередодні 75-ї річниці визволення Києва від нацистських загарбників у Національному музеїзаповіднику «Битва за Київ у 1943
році «(директор – Іван Вікован) відкрито виставку «Флотський посуд
Робітничо-Селянського ВійськовоМорського Флоту (РКВМФ). 30-40ті роки ХХ століття».
Унікальні експонати зібрані членами Київської громадської організації «Товариство ветеранів розвідки Військово-Морського Флоту»
(голова – Олександр Мармашов) та
пошуківцями Українського фонду
пошуку «Пам’ять» (голова – Михайло Крисько).
Посуд, представлений на виставці, – із розряду так званого агітаційного фарфору – використовувався
у кают-компаніях їдалень вищого
командного складу і на військових
кораблях Робітничо-Селянського Військово-Морського Флоту, а також у
побуті. Виготовлявся на Дульовському державному фарфоровому заводі.
Виставку можна відвідати за
адресою: Вишгородський р-н, с. Нові
Петрівці, вул. Ватутіна, Національний
музей-заповідник «Битва за Київ у
1943 році». Тел: +380 (4596) 4-51-23,
+380 (4596) 32-672.
Докладніше чит.
та більше фото див. на сайті
газети «Вишгород»

Вишгород

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Галина МАКАРЕНКО, Василь КАРПЕНКО,

Вишгородська Покрова-2018

27 жовтня

Козацькому роду нема переводу

спеціально для «Вишгорода»

Майже чверть століття тому хормейстер і заслужений працівник культури
України пані Леся Потіцька задумала зібрати співочих дітлахів вишгородської парафії
церкви св. Андрія Первозванного (УГКЦ).
Гурт дзвінкоголосих малят і підлітків назвали «Коралі» — бо вони були схожі на
низку яскравих теплих камінчиків-прикрас.
Діти співали на службах, розучували
веснянки, гаївки, колядки і щедрівки. Брали
участь у різних конкурсах на теренах України
і за кордоном. Склад чи не щороку мінявся,
особливо хлопчики (голос із віком грубшав),
та кістяк залишався незмінним — опора і відрада керівнички. Дівчата дорослішали, створювали родини та приводили до «Коралів»
своїх дітей.

Матусі «кораликів» виготовляли костюми на заздрість найвідомішим дизайнерам
— шили, вишивали, виплітали, виготовляли
оздоби і квіти. На фестивалях знайомилися з
цікавими гуртами, яких запрошувала до себе
на Різдвяні та Великодні свята церковна громада. Гурти були такі неповторні, що хотілося
поділитися їхньою творчістю з усім містом. Та
й церква вже вибудувалася і стала собором
Вишгородської Богородиці.
Так 10 років тому народився фестивальконкурс «Вишгородська Покрова». Спочатку
міський, далі — районний, за рік-два він став
Всеукраїнським і попрямував на міжнародні
простори (вже й білоруси побували у Вишгороді на Покрову, далі — завадили події
на Сході країни). Та козацькому роду нема
переводу, тож з усієї України з’їжджалися
академічні і народні колективи до собору
Вишгородської Богородиці, що на день-два
обертався храмом духовного, історичного,
визвольного та народного співу.
УЧАСНИКИ
Ювілейний X конкурс розпочався 13 жовтня ц. р. спільним молебнем, привітальним
словом міського голови Олексія Момота,
музичним вітанням вокально-хорового ансамблю «Свят-Коло» Макарівського РБК (під
керівництвом голови журі Віктора Степурка)
та виступом хору «Коралі», який вони присвятили світлій пам’яті своєї засновниці.
Фестивалем вправно диригували студентка Національної музичної академії Укра-

їни ім. П. Чайковського (факультет народних
інструментів, клас бандури), хормейстер хору
«Коралі» Христина Калічинська та семінарист Київської Трьохсвятительської духовної
семінарії УГКЦ, брат Михайло Крамар.
Перше відділення подарувало глядачам
чудові виступи восьми дитячих хорів із Львова, Рівного й Києва, Житомирщини і Хмельниччини, Тернопілля й Івано-Франківщини.
Академічних хорів (друге відділення) було сім
— з Київщини, Вінничини, Тернопільщини,
Львова та столиці.
Обідня перерва — і третє, наймасовіше
відділення: аж 14 фольклорних колективів і
ансамблів із Полтавщини, Слобожанщини,
Полісся, Сіверщини, Придніпров’я, Поділля.
Під бані собору піднімалася розлога степова,
могутня лісова пісні та канти Свято-Покровського хору.
Професійне журі враховувало усе (репертуар, манеру виконання, традиційність,
вбрання), та найбільше прислухалося до думки професора кафедри музичного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв, членкині Всеукраїнської музичної спілки Ольги Поріцької та багаторічної коментаторки і ведучої музичних програм
Українського радіо, фольклориста й етнолога,
заслуженого діяча мистецтв України Катерини Божко. Глядачі ж просто насолоджувались
знайомими з дитинства піснями, плескали у
долоні та підспівували виконавцям.
ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРЕМІЇ
І ось — заключне слово подяки о. Тараса Валаха, квіти журі, вручення дипломів
учасників і відзнаки… Гран-прі під бурхливі
оплески отримав октет «Аксіос» Київської
Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ
(номінація «Академічні хори»). Перші місця
вибороли: серед дитячих хорів — зразковий
дитячий фольклорний ансамбль «Веретенце» (м. Андрушівка, Житомирська обл.); серед академічних — молодіжний жіночий хор
«Слідами Херувимів» (м. Львів); серед народних — народний аматорський колектив «Бовсуновські бабусі» (с. Бовсуни Лугинського
району Житомирської обл.). Другі, відповідно: народний художній колектив України —
камерний хор «Жайвір» (м. Львів), хор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ,
народний фольклорно-аматорський колектив
«Калинова родина» (с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської області). Треті
місця журі ухвалило присудити: дитячому
хору «Пектораль» центру творчості дітей та
юнацтва Оболонського району міста Києва,
народному аматорському ансамблю «Молодички» (м. Андрушівка, Житомирська обл.) і
народному фольклорному колективу «Терниця» (с. Чубинці Сквирського району Київської
обл.). Премію мера отримала народна дитячо-юнацька хорова капела «Журавлик» (м.
Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.).
Відзнаку ім. Лесі Потіцької — хорова капела
ветеранів Київського міського будинку вчителя, народний фольклорний аматорський
колектив «Вербиченька» Рудьківського Будинку культури (Бобровицький район Чернігівської обл.) і народний колектив «Боговиця»
(с. Крюковщина, Київська обл.)

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ
Слід відзначити, що з кожним роком фестиваль не лише набуває нових барв і формує
розлоге коло учасників, а й удосконалює свій
організаційний формат.
Весь призовий фонд (перші-треті та спеціальні премії) «Вишгородської Покрови-2018»
склався коштом Вишгородського міського голови Олексія Момота.
Озвучку організував, зокрема, міський
центр творчості «Джерело». Було кілька телеканалів, які висвітлюють значні культурні
події в Україні, — і треба було побачити, як
натхненно працювали їхні відеооператори.
Частування гречаною кашею з хлібом і
маринованим огірком було достатнім для усіх
присутніх — учасників і гостей, оплачувалося
ТОВ «Харчопродторг» (Л. Черв’яківська) за
кошти із загальноміського бюджету (за міською програмою проведення свят). Цього року
порції були упаковані у фольгу, тож і тепло
зберігали, і прибирати було зручно.
Громада собору Вишгородської Богородиці УГКЦ (парох — о. Тарас Валах) взяла на
себе не лише чай і каву. Моментальне прибирання території, тепле приміщення церкви, організація благодійного ярмарку «Солоденьке
для маленьких», прийом гостей з усіма зручностями… І цьогорічне ноу-хау — зовнішня
озвучка, аби чули Гора і набережна «моря»,
та онлайн-трансляція дійства на ФБ-сторінці
собору Вишгородської Богородиці: https://
www.facebook.com/VyshgorodSobor/?ref=br_rs
Безумовно, «родзинкою» цьогорічного
народного відділення фестивалю стали «Бовсунівські
бабусі». Поліське село, яке
влітку відзначило 500-річчя,
делегувало до Вишгорода
своїх берегинь народних
традицій коштом депутата
Вишгородської
міськради
Валерія Виговського. На
«Коростенських
дерунах»
його вразив виступ народного аматорського колективу,
де одній із виконавиць — 83,
другій, 86, а третій — 89 років. Познайомився, почув,
що їх не раз запрошували на
фестиваль до Вишгорода, та потрібні кошти
на дорогу, і взявся допомогти.
«Бовсунівських бабусь» особливо відзначила одна з учасниць журі фестивалю
«Вишгородська Покрова» Ніна Михайлишин.
Культуролог, викладач, автор і організатор
всеукраїнських етнофестивалів та мистецьких проектів вважає: саме такі гурти, що плекають правічні традиції різних місцин України,
зберігають дух народний і рід козацький, якому, як відомо, нема переводу.
ЩО ПОТРІБНО
З кожним роком кількість учасників фестивалю «Вишгородська Покрова» зростає.
Другий рік поспіль до двох номінацій додався ще й «Дитячий спів». Тож завдання міської громади та її представників — Вишгородської міської ради — побудувати у місті
громадський центр (духовний, культурний,
музейний, спортивний, етнографічний, мо-
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лодіжний, ветеранський), криту арену тощо,
словом — гарну і зручну будівлю, де можна
проводити масові зустрічі, концерти, вистави,
наукові конференції, спортивні змагання і т.
інш. для великої кількості глядачів/учасників.
Громада собору Вишгородської Богородиці вважає, що найкращим місцем для
цього була би западинка біля собору, поряд
із Співочим полем. Та й сам фестиваль уже
доцільно розділити на дві частини (два дні) —
за номінаціями: «Академічний спів» і «Народний спів»; «Дитячий спів» і «Авторська пісня».
Це, можна сказати, веління часу: бо не лише
демидівський гурт «Любисток» виконував
чудові власні пісні і вірші, а й чимало інших
учасників цьогорічного фестивалю, виступи
яких були справжніми виставами.
ВРАЖЕННЯ
Молодіжний жіночий хор «Слідами Херувимів»: «…Приїхавши до Вишгорода, ми
потрапили ніби в інший світ. Недалеко від
набережної стоїть церковця, яка привітно
зустрічає гостей, учасників фестивалю та
слухачів. Високоповажне журі, серед якого
— професор Національної музичної академії ім. П. Чайковського Ганна Гаврилець та
кандидат мистецтвознавства, професор Національної академії керівних кадрів культури
та мистецтв Віктор Степурко (обидва — лауреати Національної премії ім. Т. Шевченка
та заслужені діячі мистецтв України), — радо
привітало всіх присутніх.
Хвилюючий момент жеребкування — і
фестиваль-конкурс розпочато. Приємно вразили високий рівень підготовки колективів та
дружня, сприятлива атмосфера. Щиро дякуємо організаторам за професійність проведення конкурсу та велику працю, вкладену, аби

кожен колектив відчував себе комфортно та
міг достойно виступити.
Бажаємо вам цікавих ідей та можливостей їх реалізувати. До нових звершень!»
Неля Виставкіна, керівник зразкового
дитячого фольклорного ансамблю «Веретенце»: «Щиро дякуємо організаторам
цього чудового конкурсу! Я як керівник отримала велику насолоду від виступів чудових
колективів. почула багато нових для мене
українських народних пісень, які є справжнім
багатством нашого українського народу... А
найголовніше — ми отримали ПЕРШУ ПРЕМІЮ! Таке поважне та професійне журі оцінило нашу працю.
Ще раз дякуємо всім причетним до організації конкурсу «Вишгородська Покрова» —
все було просто СУПЕР!!!»
Більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»
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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»
12:30, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Двi матерi».
21:45 «Мiняю жiнку 14»
23:45, 00:50 «Танцi з
зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:45 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45 Т/с «Опер за
викликом «
14:35 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
16:25 Х/ф «Прямий

контакт»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв «
21:35 Т/с «Кiстки»
23:20 Х/ф «Хижак-2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:25, 14:05 Телепродаж
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:20 Чудова гра
15:55 Д/ц «Це цiкаво»
16:25 Лайфхак
українською
17:00 Концертна
програма «Арсен
Мiрзоян. Київ»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00, 21:45 Своя земля
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 UA:Спорт
22:15 Розважальна

програма
22:50 Складна розмова
23:20 Перша шпальта
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 «Вiддай мою
мрiю»
23:30 Х/ф «Мумiя 3:
Гробниця Iмператора
Драконiв»
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»

09:05, 19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:05 МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Хата на тата

ТЕТ
06:30 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
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, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У

НТН
08:30, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:10 Х/ф
«Звинувачення»
10:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Х/ф «Драйв»

СТБ
6:10 Т/с «Коли ми вдома»
07:05, 15:25 Все буде
добре!

НОВИЙ КАНАЛ
07:15 М/ф «Том i Джеррi:
Гiгантська пригода»
08:15 М/ф «Кунг фу
Панда»
10:10 Х/ф «Знайомство зi
спартанцями»

11:45 Х/ф «Перший
месник: Iнша вiйна»
14:35 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
17:30 Таємний агент
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
ревiзором
00:00 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Таємнича
Латинська Америка
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Легендарнi замки
Закарпаття
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:25 Титанiк:
народження легенди
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Погляд
зсередини
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
23:45 Бойовi сили

ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
СТН
08:15, 02:40 «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 «Притулок для
носорогiв»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
22:30 «На часi»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 М/ф «Барбi i
Кришталевий замок»
10:25 «Ух ти show»
11:00 Т/с «Дорогий
доктор»
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»
17:30 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Х/ф «Ларго
Вiнч: Початок»
13:15 Х/ф «Ларго Вiнч 2:
Змова в Бiрмi»
15:45 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Таїсiя»
22:00 Т/с «Однолюби»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:15, 13:20 Секретний
фронт

12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25 Х/ф «Хiтмен»
16:50 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00, 05:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
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
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

ВI В ТО Р О К , 3 0 Ж ОВТ НЯ 2 018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:45, 05:25
«ТСН»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:35, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Двi матерi».
21:45, 23:25, 00:50
«Модель XL 2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
08:55, 01:00 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00, 03:55 «Облом.UA.»

13:25 Х/ф «Погоня»
15:10 Х/ф «Хижаки»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв «
21:35, 23:20 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55, 04:30 Фольк-music
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 Плiч-о-плiч
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50, 01:25 Т/с «За
службовим обов’язком»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00, 23:00, 02:00
Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20, 03:00 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 «Вiддай мою
мрiю»
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
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:40 М/ф «Листоноша
Пет»
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, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У
СТБ
08:50, 18:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:50, 20:00, 22:45
МастерШеф
12:50 Битва екстрасенсiв.

Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
НТН
06:55 Х/ф «Вiнчання зi
смертю»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15,
03:00 «Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Зона ночi
04:50 Абзац
06:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00 Хто проти
блондинок?
19:00 Варьяти
22:00 Х/ф «Втеча
неможлива»
МЕГА
08:45 Природа
сьогодення
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Легендарнi замки
України
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Прокляття двiйникiв
Титанiка
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Погляд
зсередини
17:25 Пiд iншим кутом
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
23:45 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi

мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00,
03:20 «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 «Акварiум: водне
життя»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовий вiдлiк»
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 «Дай Лапу»
10:00 «Ух ти show»
11:00 Т/с «Дорогий
доктор»
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»
17:30 Т/с «Доктор Хаус»
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 Т/с «Абатство
Даунтон»
11:00, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:40, 21:00 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
22:00 Т/с «Однолюби»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10, 13:20 Х/ф «Леон»
12:45, 15:45 Факти. День

14:50, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 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, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00, 05:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 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 , 3 1 Ж ОВТ НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:45, 05:25
«ТСН»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:35, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Двi матерi».
21:45, 22:55 «Свiт
навиворiт 10»
2+2
08:55, 01:00 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
15:00 Х/ф «Втеча»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв «
21:35, 23:20 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Сильна доля
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:25 UA:Спорт
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:20 Букоголiки
23:45, 03:55 #KiноWALL
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, 02:50 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 «Вiддай мою
мрiю»
23:30, 02:00 Т/с «CSI:
маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»

18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

ТЕТ
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Панi
Метелиця»
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, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У

НТН
07:05 Х/ф «Нi пуху, нi
пера»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

СТБ
07:10, 15:25 Все буде
добре!
09:05, 18:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:05, 20:00, 22:45

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Кохання
напрокат»
09:45 Т/с «Вiдчайдушнi

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

Новини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi

домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок
на щастя
17:00 Кохання на
виживання
19:00 Екси
22:00 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
МЕГА
08:45, 15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Бойовi сили
16:45 Пiд iншим кутом
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,
00:00, 03:20 «СТН»

08:15, 02:40 «Школа
права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25, 23:20 «Київ
музика»
10:00 «Мультляндiя»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Ветеринарнi
пригоди Люка Гембела»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Акварiум: водне
життя»
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 «Дай Лапу»
10:00 «Ух ти show»
11:00 Т/с «Дорогий
доктор»
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»
17:30 Т/с «Доктор Хаус»
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 Т/с «Абатство
Даунтон»
11:00, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:40, 21:00 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
22:00 Т/с «Однолюби»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10 Я зняв!

12:00, 13:20 Х/ф «Проект
Iкс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:55 Х/ф «Правдива
брехня»
5 КАНАЛ
08:15 Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний
вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 1 Л ИС Т О ПА Д А 2018 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»
12:35, 14:25 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Двi матерi».
21:45 «Грошi»
22:45 «Право на владу»
2+2
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
08:55, 01:00 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Вiдеобiмба
15:10 Х/ф «Лiга видатних

джентльменiв»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв «
21:35, 23:20 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50, 01:25 Т/с «За
службовим обов’язком»
21:25, 03:20 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Сильна доля
23:45 Д/ц «Гордiсть свiту»

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, 02:15 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 «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Контролер
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»

ТЕТ
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:50 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 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
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У
СТБ
08:10, 18:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:10 МастерШеф
12:45 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 Вiкна-

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Розiрване
коло»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15,
03:00 «Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
08:50 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00 Будиночок на
щастя

17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Хенкок»
22:50 Х/ф «Книга Iлая»
МЕГА
08:45 Дивовижна Iндiя
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Два Миронових
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Бойовi сили
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50, 22:45 Погляд
зсередини
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
23:15 Пiд iншим кутом
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00,
03:20 «СТН»
08:15, 02:40 «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 «Акварiум: водне
життя»
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 «Дай Лапу»
10:00 «Ух ти show»
11:00 Т/с «Дорогий
доктор»
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»
17:30 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
ІНТЕР
06:15, 23:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Абатство
Даунтон»
11:00, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:40, 21:00 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
22:00 Т/с «Однолюби»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф
«Правдива брехня»
12:45, 15:45 Факти. День

14:50, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 20:55 Факти. Вечiр
21:15 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, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00, 05:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
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
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛИСТОПАДА 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, 10:50, 12:20
«Одруження наослiп»
12:50 «Мiняю жiнку 12»
14:25 «Мiняю жiнку 13»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 Мелодрама
«Родиннi зв’язки».
00:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:55 «Помста
природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Мисливцi за
релiквiями (В пошуках
втрачених релiквiй)»
19:25 Х/ф «Кров
Тамплiєрiв»

23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
215»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 17:00 «Золотий
вересень. Хронiка
Галичини 1939-1941»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35 Д/ц «Напам’ять».
Раїса Руденко
07:10 Д/ц «Напам’ять».
09:35 «Легiон. Хронiка
Української Галицької
Армiї 1918-1919»
10:55 «Герої України.
Крути. Перша
Незалежнiсть»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 «Срiбна земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:35, 01:25 Спецпроект
«Батурин. Забута трагедiя
незабутої столицi»
21:25, 03:20 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта

23:15, 05:30 Д/ц
«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 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Т/с «Краще
за всiх»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с «Анi
слова про любов»
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
6:00 Байдикiвка
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:45, 23:30 Х/ф «Схiд
темряви»
11:30 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:10 Мольфар
14:00 Т/с «ТУТ»
19:00 М/ф «Пташинi
пригоди»
20:45 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
22:30 ЛавЛавCar 3
СТБ
4:55, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
06:25 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
08:25 Т/с «Палка помста»
18:00 Один за всiх
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум

НТН
5:50 Х/ф «Наприкiнцi
ночi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iшов
четвертий рiк вiйни...»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:55 «Легенди
карного розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
3:20, 02:35 Служба
розшуку дiтей
03:25, 02:40 Зона ночi
05:05 Абзац
07:00 Ревiзор
09:40 Страстi за
ревiзором
12:00 Х/ф «Клятва»
14:00 Х/ф «До зустрiчi з
тобою»
16:15, 19:00 Топ-модель
21:40 Екси
23:40 Київ вдень та вночi

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Дивовижна Iндiя
09:45, 17:50 Азiя класу
люкс
10:45 Скептик
11:55 Юрiй Нiкулiн
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Бойовi сили
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:50 Погляд зсередини
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
22:45 Пiд iншим кутом
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 «Якiсне життя»
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 «Акварiум: водне
життя»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:25 М/ф «Барбi i
чарiвний Пегас»
10:10 «Ух ти show»
11:00 Т/с «Дорогий
доктор»
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»
17:30 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»

ІНТЕР
4:45 «Top Shop»
05:15 «Подробицi»
06:00 «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»
10:10 Т/с «Абатство
Даунтон»
11:00, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:40 Т/с «Таїсiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Дот»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:30, 13:25 Х/ф
«Апокалiпсис»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Х/ф «Троя»
00:50 Т/с
«Марк+Наталка»
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, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична
година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТА, 3 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 «ТСН»
07:00 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:20, 23:15 «Свiтське
життя»
12:25 «Модель XL 2»
14:15 Мелодрама «Жiнка,
не схильна до авантюр»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30, 00:20 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
12:50 Х/ф «Мисливцi за
релiквiями (В пошуках
втрачених релiквiй)»
16:45 Х/ф «Хижаки»
18:50 Х/ф «Кришталевi
черепи»
20:40 Х/ф «На межi»

22:40 Х/ф «Iгри кiлерiв»
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,
01:10, 03:00 Новини
09:30, 12:55, 14:55,
16:20, 19:55, 22:30, 03:20
Погода
10:00 Лайфхак
українською
10:15 Д/ц «Це цiкаво»
12:00 Сильна доля
13:00 Х/ф «Апокалiпсис:
одкровення Iоанна
Богослова»
15:00 Казка «Спiваюче
дзвiнке деревце»
16:50 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
22:35 Д/ц «Неповторна
природа»
23:05 Свiтло

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

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15, 04:40 Зiрковий
шлях
07:50, 15:20 Т/с «Вiддай
мою мрiю»
16:00, 20:00 Т/с
«Нерiдна»
21:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
23:00 Т/с «Зведена
сестра»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:15, 23:00 «Ехо
України»
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
16:00, 19:00 «Репортер».
Новини
10:15 «МЕМ»
11:15, 14:15 «LIVE»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00 Ток-шоу «Кримiнал»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя. Фестиваль
розваг»
12:45 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
14:00 Чотири весiлля
17:15 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Країна У
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08:05 Караоке на Майданi
09:05 Все буде смачно!
11:00 Битва екстрасенсiв
13:00 Зваженi та щасливi
16:00 Хата на тата
19:00 Х-Фактор

21:55 Цiєї митi рiк потому
НТН
06:05 Х/ф «Вiчний
поклик»
10:00 Х/ф «Табiр iде в
небо»
12:00 «Україна вражає»
12:55, 03:05 «Речовий
доказ»
16:05 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
21:30 Х/ф «Тримай у полi
зору»
23:15 Х/ф «Чорна кобра»
НОВИЙ КАНАЛ
5:50, 08:04 Kids Time
05:55 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:05 Заробiтчани
14:00 Варьяти
16:00 Хто зверху?
18:00 М/ф «Три богатирi

та Шамаханська цариця»
19:40 Х/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Х/ф «Знайомство зi
спартанцями»
МЕГА
07:15 Брама часу
08:00, 18:25 У пошуках
iстини
09:45 Бойовi сили
11:45 Подорож на край
всесвiту
13:25 Земля: код
знищення
14:25 Дивовижна Iндiя
16:25 Рiчковi монстри
21:00 Як будували замки
23:50 Телеформат
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 «Приречений на
любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Ситуацiя»
17:10, 00:55 Х/ф «Жiноча
доля»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН «
21:25 Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:00 «Ух ти show»
12:45 М/ф «Барбi i
чарiвний Пегас»
14:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР

8:40 «Слово
Предстоятеля»
08:50 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
10:30 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
12:30 Х/ф «Перш, нiж
розлучитися»
14:10 Т/с «Абатство
Даунтон»
18:10 Х/ф «Зимова
вишня»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:20 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
ICTV
7:20 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
15:30 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Т/с «Пес-4»

20:15 Х/ф «Повстання
планети мавп»
22:20 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
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,
01:00, 02:00, 04:00, 05:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:35 Навчайся з нами
17:10 Стоп корупцiї!
18:10, 01:15 Машина часу
18:30 Полiгон
19:25 Особливий погляд
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ, 4 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 «ТСН»
07:00, 01:30 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10, 11:30, 12:35 «Свiт
навиворiт»
13:50 Комедiя «Диявол
носить Прада»
16:05 Комедiя «За двома
зайцями»
17:45 Комедiя «Ейс
Вентура: розшук
домашнiх тварин».
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:30 «Вечiр прем’єр з
Катериною Осадчою»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:05 «Загублений свiт»
12:15 «Шаленi перегони»
13:15 Х/ф «Кров
Тамплiєрiв»

17:10 Х/ф «Джек Хантер.У
пошуках скарбiв Угарiта»
19:05 Х/ф «Джек Хантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
21:00 Х/ф «Джек Хантер.
Небесна зiрка»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Апокалiпсис:
одкровення Iоанна
Богослова»
11:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
14:20 Перший на селi
15:00 Фольк-music
16:00 Шахтарська змiна
16:50 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:05 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:25 Розважальна

програма
21:55 Промiнь живий
23:10 Д/ц «Неповторна
природа»

21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 Ток-шоу «THE
WEEK»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Нерiдна»
12:55 Т/с «Анi слова про
любов»
17:00, 21:00 Т/с «На самiй
межi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Шукаю тебе»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 М/ф «Принцеса
Лiллiфi»
13:20 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
15:00 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Пташинi
пригоди»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 Країна У

ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:10, 12:10, 17:10
Iнтерв’ю
10:15 Ток-шоу «Кримiнал»
11:15 «LIVE»
13:00 «Закрита зона»
14:15 «LIVE»
15:00 «Слова i музика»
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 Ток-шоу «Ехо
України»

Вічна пам’ять
21 жовтня 2018 року на 70-му році життя помер
НЕДАШКІВСЬКИЙ Віталій Григорович – лікарнарколог КЗ «Вишгородська центральна районна
лікарня».
Колектив закладу з глибоким сумом сприйняв
скорботну звістку про смерть колеги.
Віталій Григорович 40 років віддав служінню медицині Вишгородського району, із них 35 років – лікарем поліклінічного відділення КЗ «Вишгородська
ЦРЛ». Був професійним, відповідальним та сумлінним фахівцем. Колеги цінували його за професійні якості, а рідні — за турботу і добросердечність.
Незважаючи на поважний вік та тяжку хворобу, він
жив роботою і до останнього віддавався професії.
Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Григоровича назавжди залишиться
у серцях рідних, колег, усіх, хто
його знав, цінував та шанував.
Адміністрація та співробітники лікарні висловлюють щирі
співчуття родині та близьким покійного.

СТБ
5:45 Т/с «Коли ми вдома»
06:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
08:45 Все буде смачно!
10:40 Караоке на Майданi
11:40 МастерШеф
18:05 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх

22:15 Х-Фактор
НТН
06:15 Х/ф «Перший
поверх»
07:35 Т/с «Я - охоронець»
11:00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12:45 Х/ф «Невиправний
брехун»
14:10 Х/ф «Зiта i Гiта»
17:10 Х/ф «Тримай у полi
зору»
19:00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
20:35 Х/ф «Чорна стрiла»
22:20 Х/ф «Залiзний
лицар»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Стендап-шоу
06:55, 08:49 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:50 М/ф «Том i Джеррi:
Загублений дракон»
09:55 М/ф «Помста
пухнастих»
11:45 М/ф «Кунг-Фу

Панда 2»
13:30 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
15:00 Х/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
16:30 Х/ф «Тор»
18:45 Х/ф «Тор 2.
Царство темряви»
21:00 Х/ф «Людина мураха»
23:10 Х/ф «Абатуар.
Лабiринт страху»
МЕГА
07:15 Брама часу
08:00, 18:25 У пошуках
iстини
09:45 Бойовi сили
11:45 Як будували замки
14:25 Дивовижна Iндiя
16:25 Рiчковi монстри
21:00 Подорож на край
всесвiту
23:00 Земля: код
знищення
23:50 Нашi
ТРК «КИїВ»
7:50 «Найромантичнiшi
мiста свiту»

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

09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа
Михайла Поплавського»
15:40 «Служба порятунку»
16:10 «Концерт О. Бiлозiр
«Народжена Україною»
18:20 Х/ф «З iншим
обличчям»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30»СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Коко Шанель
та Iгор Стравинський»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:35, 18:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
14:25, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай

та пекло»
ІНТЕР
06:00 «Мультфiльм»
06:25 Х/ф «Тридцять три»
08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:10 Х/ф «Попелюшка
`80»
18:10 Х/ф «Мадам»
20:30 Х/ф «Я, Тоня»
23:00 Х/ф «Будинок
проклятих»
ICTV
7:30 Т/с «Вiддiл 44»
11:30, 13:00 Х/ф
«Планета мавп»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Повстання
планети мавп»
16:05 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»

18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
23:30 Х/ф «Леон»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:50, 22:00, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Невигаданi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:05 Медекспертиза
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 «Апельсинова
долька»
23:15 Винна Карта

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

Вважати недійсним втрачений студентський квиток, виданий КНУ ім. Тараса Шевченка у 2017 р. на ім’я Юлії Валеріївни МАР’ЯНЧУК
Вважати недійсним втрачений диплом спеціаліста ЕР № 11688237, виданий ЧІТІ за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих
систем» від 30.06.1999 р. на ім’я Катерини Віталіївни ІВАНОВОЇ
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на житло
№83 (за адресою: вул. Шолуденка, 7, кв. 9), видане Вишгородською міською радою згідно з розпорядженням від 20 серпня 1997 р. на ім’я Надії
Петрівни ДВОРНІК, Миколи Юхимовича ДВОРНІКА, Василя Васильовича
СКОРОБОГАТЬКА

Підприємству
в м. Вишгороді
потрібні ОХОРОНЦІ.
Тел: (068) 129-09-64
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27 жовтня

Мозаїка

2018 року

28 жовтня ВІДЗНАЧАЄ 80-річний ЮВІЛЕЙ
почесний працівник ПрАТ «Укргідроенерго»
Михайло Григорович ЛАДОШКА!
Ми від щирого серця бажаємо Вам, шановний Михайле Григоровичу, міцного здоров’я, сімейного щастя, добра, достатку і багато радісних, сонячних днів.
З повагою
рада ветеранів, профком філії «Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС», ПрАТ «Укргідроенерго»

Сердечно ВІТАЄМО добру маму, турботливу бабусю
Зінаїду Михайлівну КОЛОМІЄЦЬ із 70-річчям.
Ти не сумуй і журбі не здавайся,
А просто радій і всім усміхайся.
Спасибі, матусю, за твоє тепло,
За людяність твою, за твоє добро.
За те, що зростила, за те, що навчила,
а,
За руки робочі, за хліб на столі –
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Діти, онуки

23 жовтня 50-річний ЮВІЛЕЙ відзначив
наш дорогий син, чоловік, турботливий батько
Василь Володимирович ГРОМИКО.
Щиро вітаємо!
На килимі життя
Розквітла ювілейна дата –
Приймайте щирих побажань багато:
Достатку, добра, довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить,
Вік щедрий, як калини суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Люблячі мама, дружина, діти

28 жовтня відзначає свій 80-річний ЮВІЛЕЙ найдорожча, найважливіша для нас людина — наша мама, бабуся, прабабуся
Галина Федорівна ГОЛУБ.
Низький уклін тобі, мамо, від усієї нашої родини.
Дякуємо твоїм рідним рукам за ніжність і турботу,
серцю — за любов і доброту, а очам — за щиру посмішку. Ти для нас — приклад життєвої бадьорості й
оптимізму.
Бажаємо залишатися такою ж красивою, молодою, активною. Хороших тобі днів, радісних подій і
миттєвостей!
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце Ваше, мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, з любов’ю, спокоєм і миром!
Багата душею, метка, роботяща!
Живіть, мамо, вічно, бо Ви в нас найкраща!
З любов’ю і вдячністю дочка, усі онуки і пр
правнуки

Вишгород

Ресурсна кімната
для школярів
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»
Діти усі різні, але усі – рівні, тож мають бути разом і навчатися разом. Вишгородський районний
відділ освіти 1 вересня ц. р. відкрив у Вишгородській ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. інклюзивно-ресурсний центр.
А 24 жовтня у школі, де за програмою інклюзивної
освіти навчається 26 дітей, відкрили ресурсну кімнату, де діти з особливими освітніми потребами навчатимуться за індивідуальним планом розвитку.
Стрічку на входинах до неї перерізали директор
школи Олег Тимченко та президент Благодійного фонду «Гіппократ» Ольга Решетняк – сучасний якісний
ремонт у класі, де облаштовано ресурсну кімнату, зроблено за підтримки її Фонду, а також за особисті кошти
благодійника Максима Кацуби.
У школі ще є потреба у корекційних педагогах, дефектологах. Та адміністрація Вишгородської ЗОШ №
1 не чекає усього одразу, а почала з ресурсної кімнати, облаштування якої ще триватиме. Сьогодні тут є
яскраві парти, техніка, які за сприяння районного відділу освіти надав інклюзивно-ресурсний центр (директор
ІРЦ Жанна Кондратюк), а на придбання інших необхідних складових незабаром мають надійти кошти з міського бюджету.
Про те, що питання меблювання буде вирішене,
запевнила секретар міської ради Тетяна Бражнікова.
Адже діти повинні мати все необхідне для повноцін-

Інклюзивна освіта
них занять. «Коли людина робить крок і не здається
на шляху до мети, до неї приєднуються інші, і в єдності
здійснюються мрії. Ось і спільними зусиллями влади,
благодійників, підприємців, учителів реалізовано такий
необхідний проект», – зазначила Тетяна Бражнікова.
Цього дня діти пригощались солодощами від ПП
Світлани Свистун і отримали подарунок від СПД «Столяр О.А.» – парту-мольберт.
Директор школи Олег Тимченко подякував усім за
допомогу та звернув увагу школярів і гостей на фотографії вишгородських особливих дітей, навпроти яких
розміщено фото відомих людей, які народилися з обмеженими можливостями (Ярослав Мудрий, Людвіг ван
Бетховен, Альберт Ейнштейн, Нік Вуйчич). Тож майбутнє залежить і від самої людини, її устремлінь і прагнень.
Докладніще чит. і більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

З ювілеєм!
29 жовтня відзначає свій
80-річний ЮВІЛЕЙ Володимир
Андрійович РОМАНІВ – будівничий собору Вишгородської
Богородиці, будівничий родини і
Української держави, один із тих,
хто в 1989 році вперше встановлював жовто-блакитний прапор
над спорудою адмінбудинку у Вишгороді.
Ми сердечно вітаємо іменинника!
Зичимо доброго здоров’я, сили духу і Божого благословення на многії і благії літа.
Родина, друзі

Підприємству в м. Вишгороді

ПОТРІБЕН ВОДІЙ
НА АВТОМОБІЛЬ ГАЗЕЛЬ.
Тел: (067) 321-98-32
Продам дачу у СТ «Ветеран»,
50 м до води. 280 000 грн, торг.
Тел: (099) 131-77-66, Дмитро

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про середню
освіту, видане середньою школою І-ІІІ ступенів м. Києва № 164 у 2004 році на ім’я Олега В’ячеславовича
ЧИХМАНА

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

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

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.

В історію можна увійти, можна вляпатися,
а можна й самим стати історією

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

Т. в. о. директора КП
«Редакція газети «Вишгород»,
головний редактор —
Марина Кочелісова

Запрошуємо на роботу:

Прибирання квартир, будинків
та інших приміщень.

(Гнучкий графік. Декілька днів на тиждень)

Тел: (098) 516-02-46

ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ (няню)

ВИХОВАТЕЛЯ

Докладніше за тел: 067-527-22-07

ПОСТЕЛЬКА

Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

Підприємство запрошує на роботу:
– ІНЖЕНЕРА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
— з/п 10000 грн;
– ОПЕРАТОРА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВОЇ ТА
ТВЕРДОПАЛИВНОЇ КОТЕЛЬНІ — графік позмінний, — з/п 5000 грн;
– ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, —
з/п 5000 грн;
– ДВІРНИКА — з/п за домовленістю;
– КУХАРЯ — 5 днів на тиждень, з/п 5000 грн
(або здамо кухонне приміщення в оренду).
Довідки за тел: (044) 496-28-88

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

РОБОТА
У ВИШГОРОДІ.

на виробництво деревних пелет

Запрошуємо працівників для

Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47. пр. Квітковий, 1 (р-н ринку).

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
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Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
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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

