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З Днем працівника соціальної сфери
Найвищою цінністю цивілізованого суспільства є допомога тим, хто потрапив у нелегкі життєві обставини, — літнім одиноким людям, інвалідам,
дітям-сиротам та іншим незахищеним категоріям населення.
На вістрі цієї гуманної місії знаходяться працівники соціальної сфери.
Ми щиро вдячні їм за копітку повсякденну працю, витримку, добре слово
усім, хто потребує уваги.
Завжди керуйтесь людяністю і добротою, терпінням і щирістю.
Здоров’я вам, наснаги й енергії, радощів та благополуччя у кожну вашу
домівку. Хай збуваються всі ваші світлі мрії і благі помисли.
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Ми пам’ятаємо уроки історії і свято бережемо мир
75 років тому радянські війська визволили Вишгород
від нацистських окупантів. Але скільки б десятиліть відтоді
не пройшло, події осені 1943 року залишатимуться в нашій
пам’яті і кожному з нас нагадуватимуть про той час обелісками і братськими могилами…
Ми пам’ятаємо уроки історії і свято бережемо мир. Але й
сьогодні втрачаємо патріотів нашої країни. Адже кращі її сини
і дочки відстоюють рубежі держави на Сході України. І вони –
гідні слави своїх дідів і прадідів.
Пам’ятаймо про тих, хто віддав життя за мир на нашій
землі. Вічна їм слава…
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
У п’ятницю, 2 листопада, з нагоди 75-ої річниці визволення м. Вишгорода від нацистських загарбників
біля пам’ятного знаку святим страстотерпцям Борису та Глібу зібралися керівництво міста і району, представники громадських організацій, небайдужі вишгородці.
Спільною ходою вони вирушили до братської могили, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов
Л.І. На урочистому мітингу згадали події осені 1943 року, а бійців, завдяки яким було звільнено Вишгород,
пом’янули хвилиною мовчання. До братської могили лягли живі квіти пам’яті…

Ви берете на себе біль та негаразди людей
Шановні
працівники
соціальної сфери району!
Прийміть сердечні привітання з нагоди професійного свята — Дня працівників
соціальної сфери, яке відзначається в першу неділю
листопада.
Цей день — чудова нагода висловити вдячність
тим, хто обрав таку потрібну
і благородну сферу діяльності, як соціальний захист
населення.
Ваша наполеглива, самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість українців, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, не покинуті і не забуті, відчувають себе захищеними у цей
непростий для України час.

Ви ті, хто першими приймає на себе людські проблеми, біль та життєві негаразди. Ви ті, хто від них не
відвертається, а прагне допомогти і підтримати кожного. А тому служіння обраній справі, почуття обов’язку,
професійність, доброта та душевна щедрість приносять вам заслужену людську шану і повагу.
Від себе особисто та від імені депутатського
корпусу Вишгородської районної ради бажаю вам
натхнення і творчих успіхів у вашій благородній
справі!
Впевнений, що ви і надалі з притаманними вам
сумлінням і самовідданістю спрямовуватимете свої
зусилля, чуйність, професійні знання і великий практичний досвід на досягнення нової якості життя громадян Вишгородського району.
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

З Днем соціального працівника!

Немає більш високого
шляху, ніж шлях
добра та милосердя!
Щиро вітаю з професійним святом працівників
соціальної сфери — людей, які за покликанням душі
обрали шлях добра та милосердя і щодня піклуються про тих, хто найбільше потребує допомоги.
Від імені Опікунської ради вкотре хочу висловити
вдячність і подяку за вашу самовіддану і кропітку роботу, за допомогу та плідну співпрацю!
Вітаю також волонтерів, благодійників і меценатів,
які не байдужі до людських проблем та турбуються на громадських засадах про тих, хто найбільше потребує підтримки.
Всі разом ми служимо людям — підтримуємо добрим словом, гарячим обідом, вчасно доставленими із аптеки ліками та щодня поспішаємо на допомогу.
Сердечно бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, радості, невичерпної життєвої енергії і нехай добро, зроблене вами, повертається до вас сторицею!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради, голова Опікунської ради
***
Кращих соціальних працівників міста і району вітали у міському ЦТ «Джерело» відзнаками та чудовим концертом (співочий гурт «Золотий вік» і танцювальний ансамбль
«Світлинка» — НА ФОТО).
Докладніше чит. і більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

Айхенау — Вишгород

Перший транш на проекти з енергоефективності
Марина МЕЛЬНИК,
перший заступник Вишгородського міського голови
Наприкінці жовтня відбувся дводенний візит до Айхенау офіційної делегації Вишгородської міської громади.
Проект «Партнерство з містами України» повністю фінансується компанією «Engagement global», тож квитки на літак, проживання, робочі зустрічі та оглядові екскурсії до
аббатства Еттал і Мюнхена не коштували нашому міському
бюджету жодної копійки.
Вишгородський міський голова Олексій Момот, перший за-

Увага!

ступник міського голови Марина Мельник, заступник міського
голови Ігор Свистун, начальник фінансово-бухгалтерського відділу міськради Ігор Мирієвський, начальник оргвідділу Олена
Глава та спеціаліст Катерина Боднарчук, член міськвиконкому
Віталій Пироженко взяли участь у засіданнях двох робочих груп.
Обговорювали формат співпраці наших міст-побратимів
на теренах енергозбереження, фінансових і соціальних питань. Ішлося про формування та розподіл бюджетів, контроль
за надходженнями, реалізацію грантових програм німецького
уряду, а також про молодь, культуру, спорт, освіту (зокрема —
інклюзивну), медичне обслуговування (зокрема — співпрацю з

Міжнародним Червоним Хрестом).
Досягнуто кілька попередніх домовленостей. Так, між сторонами було відпрацьовано механізм виділення першого траншу коштів на проекти з енергоефективності у м. Вишгороді. У
рамках культурного обміну у наших вишгородських майстринь
з’явилася можливість уже наприкінці 2018 року взяти участь у
традиційному Різдвяному ярмарку в німецькому місті-побратимові Айхенау. А наприкінці квітня 2019 року мають відбутися
товариські зустрічі футбольних команд спортивних клубів Айхенау і Вишгорода.
Тож далі — буде.

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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Зміни у порядку призначення субсидій,
запроваджені Постановою Кабінету Міністрів
України № 841:
Якщо ЄСВ (єдиного соціального внеску)
не сплачується з вини роботодавця, субсидію
призначатимуть на загальних умовах. Таким чином громадяни, які працюють та чесно сплачують
податки, будуть захищені від негативних факторів,
які від них не залежать.

Суспільство

вальну площу, яка не перевищує 120 кв. м (для
квартир) та 200 кв. м (для індивідуальних будинків). Під час реалізації програми субсидій виявились ситуації, коли людям відмовляли у допомозі
через перевищення норм площі помешкання (при
цьому опалювальна площа була значно меншою)
через, наприклад, прибудови господарських приміщень до звичайних сільських будинків. Прибудови не опалювались, а отже, на них не витрачалась

Вишгород

ють одразу декілька сімей, наприклад у будинках,
які отримані в спадок. Але через велику площу таких будинків раніше їм було відмовлено в отриманні допомоги, не зважаючи на розмір їхнього доходу. Відтепер такі сім’ї отримуватимуть субсидію в
розрахунку не на загальну опалювальну площу, а
на ту, яка належить саме їм (якщо вона не перевищуватиме встановлені норми).
Відтепер при розрахунку розміру субси-

Що враховується, а що — ні

Програма субсидій
Субсидія призначатиметься громадянам,
які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ
( це потрібно підтвердити документально). Якщо ж
ЄСВ не сплачується за кордоном, то такі громадяни мають можливість укласти договір про сплату
єдиного соціального внеску в Україні та отримати
право на субсидію.
Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК) чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію на основі звернення до Комісії.
Саме спеціальні комісії, утворені при місцевих
органах влади визначатимуть у кожній конкретній
ситуації, чи дійсно домогосподарство потребує
допомоги. Такий індивідуальний підхід дозволить
забезпечити адресність підтримки та уникнути відмов у її наданні через формальні перепони.
Субсидія нараховуватиметься на опалю-

субсидія. Розрахунок субсидії на опалювальну
площу дозволить уникнути цієї штучної перепони.
Передбачено отримання субсидії для категорій громадян на понаднормову площу, але
не більше за 30 % від норми. А саме: для отримувачів пенсій у зв›язку зі втратою годувальника;
отримувачів пенсій за вислугою років; отримувачів
соціальної допомоги за інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю. Також залишено без змін
норму для неврахування норм площі для багатодітних сімей та будинків сімейного типу.
Субсидія буде призначена тим домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні, що перевищує норми площі,
та мають розділені особові рахунки. Практика
надання субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг показала, що існують випадки, коли у великих за площею житлових приміщеннях прожива-

дії не враховуватимуться аліменти, сплачені на
дитину. Не враховуватиметься і отримана домогосподарством спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят. У таких випадках сума
субсидії буде більшою через неврахування частини доходів, які бралися до розрахунку раніше.
Громадяни сплачуватимуть лише вартість фактично спожитої послуги. Тобто, якщо
газу, води чи електроенергії спожито менше за
обов’язковий платіж, то сплачено буде рівно за
спожите.
Варто також зазначити, що потреби у повторних зверненнях до органів соціального
захисту населення через зміни у порядку нарахування розміру субсидій — немає. Розрахунок
уже призначених субсидій за новими параметрами
відбудеться в автоматичному режимі на опалювальний сезон.

Вибір професії — друге народження людини
Центр зайнятості інформує
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської районної філії
Київського обласного центру зайнятості
Наше майбутнє визначається задовго до
останнього шкільного дзвінка: радимося з батьками, вчителями, знайомими, друзями, вивчаємо
довідники, намагаємося дізнатися якомога більше
про майбутню професію… Адже від того, наскільки
правильно ти обереш свій життєвий шлях, залежить твоє місце у суспільстві.
Хтось хоче знайти роботу, яка дала б можливість
реалізувати себе як творчу особистість, професіонала,
дехто мріє про великі статки, інші бачать свою місію в
служінні на користь суспільству. Всі мрії мають право
на існування. Але потрібно усвідомити: аби мрії збувалися, слід працювати над їх втіленням. Гарантія успішності полягає в реалізації задуманого.
Гра КВК «Обери майбутнє» — це ще один крок у
допомозі молоді пізнати світ професій та в майбутньому здійснити правильний вибір.
26 жовтня Вишгородська районна філія Київського

Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову
субсидію до початку опалювального сезону, Уряд
компенсує всі витрати на комунальні послуги. Навіть, якщо документи буде подано у листопаді чи
грудні.
Незалежно від виду опалення — централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або
електричне опалення — у разі надходження заяви
про призначення субсидії, до прикладу у грудні,
безповоротна допомога Уряду буде призначена з
початку опалювального сезону.
Тобто держава відшкодує комунальні витрати
родини за два місяці. Це гарантовано Постановою
КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».
Механізм оформлення житлових субсидій й
надалі простий. Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про
доходи.
Готові документи можна самостійно подати
до управління соціального захисту населення за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а, каб.
1, сільських і селищних рад; надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання; відправити через
Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на
сайті subsidii.mlsp.gov.ua ).

На території району
орудують шахраї-псевдополіцейські

Обережно!

обласного центру зайнятості спільно з відділом освіти
ВРДА провела у Вишгородському районному центрі
художньої творчості «Дивосвіт» профорієнтаційну гру
КВК «Обери майбутнє». Змагалися між собою шість
команд:
— «Вікторі» (Вишгородська спеціалізована школа
«Сузір’я»);
— «Тимчасово безробітні» (Вишгородська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1);
— «Трудові резерви» (НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.);
— «Варенік» (Опорний загальноосвітній навчальний заклад — Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ст.);
— «Full Haus» (Опорний загальноосвітній навчальний заклад — Жукинська ЗОШ І-ІІІ ст.)
— «Успіх» (Лютізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.)
Заінтригувала своїми жартами та зацікавила виконавською майстерністю команда «Трудові резерви», яка стала переможцем. За підсумками роботи
члени журі віддали ІІ місце команді «Успіх», ІІІ місце
— команді «Тимчасово безробітні». Інші команди стали номінантами «За артистизм», «За творчий підхід
та оригінальність», «За підтримку українських традицій».

Олександр ДУДНИК,
начальник Вишгородського ВП ГУНП
у Київській області, полковник поліції
На території Вишгородського району почастішали випадки телефонного шахрайства.
До людей телефонують невідомі, представляються поліцейськими і розповідають, що їхній
син, батько чи внук затриманий за скоєння
злочину та перебуває у відділі поліції. Для того,
щоб залагодити справу та врятувати родича,
вони вимагають переказати гроші на банківський рахунок або віддати готівку кур’єру.
Шахраї, як правило, телефонують вночі або
під ранок, використовуючи методи психологічного тиску, коли людина ще не зовсім прокинулася
і не розуміє, що насправді сталося. Відтак її намагаються залякати та видурити гроші.
Закликаємо вас бути обачними! Аби не стати жертвою шахраїв, радимо дотримуватися наступних правил:

— Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів!
— Ніколи не називайте своїх близьких на
ім’я. Попросіть людину, яка представилася поліцейським, назвати прізвище, ім’я, по батькові та
дату народження затриманого або постраждалого родича. Практично в 100 відсотках випадків
такою інформацією злочинці не володіють.
— Передзвоніть до чергової частини за номером (04596) 22-065 або 102 та перевірте інформацію.
— Спробуйте якнайскоріше передзвонити
тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати інформацію.
— Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок
аферистів або відносно вас намагалися застосувати шахрайські дії, якнайшвидше телефонуйте
до поліції. Це дасть змогу правоохоронцям вирахувати та затримати зловмисників «за гарячим
слідом».

Медичні огляди працівників
До відома роботодавця

Р

О. ЄСЬКОВА, страховий експерт
з охорони праці Вишгородського
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Київській області
Майже кожен четвертий робітник в Україні
працює в умовах, що не відповідають санітарним
нормам за параметрами шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Найнебезпечнішими є
умови праці у вугільній, металургійній, машинобудівній, нафтодобувній, хімічній, нафтохімічній
галузях та у сільському господарстві. Між тим,
профілактику профзахворювання можна і треба
здійснювати.
У ст. 17 Закону «Про охорону праці» зазначено,
що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати: проведення
попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах із шкідливими та небезпечними умовами
праці або таких, де є потреба у професійному доборі; щорічного обов’язкового медичного огляду осіб
віком до 21 року.
Метою будь-якого медичного огляду працівника
є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків,
своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення
окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.
Звісно, далеко не всі працівники мають проходити медичні обстеження — у чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників,
наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають
обов’язковим медичним оглядам. І роботодавець
зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й, у переважній більшості
випадків, організувати за свій рахунок проведення
медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які щойно приймаються на роботу. Отож, наразі з’ясуємо, хто ж
з працівників обов’язково має проходити попередні
й періодичні медогляди та як, власне, організувати
їх проведення і правильно оформити необхідну документацію? Для кого попередні й періодичні медогляди є обов’язковими та як організувати їх проведення?
Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або
таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб

віком до 21 року визначено Порядком проведення
медичних оглядів працівників певних категорій,
який затверджено наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 21.05.2007 № 246.
1. До 01 грудня поточного року складається Акт
визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду у наступному році (далі — Акт).
2. Протягом місяця на підставі Акта роботодавець складає чотири примірники поіменних списків
працівників, які підлягають періодичним медичним
оглядам, та погоджує їх у відділі з питань гігієни
праці територіального органу ГУ Держпраці. Один
примірник списку залишається на підприємстві (у
відповідальної за організацію медогляду посадової
особи), другий — надсилається до закладів охорони
здоров’я, третій — до відділу з питань гігієни праці
територіального органу Управління Держпраці, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України.
3. Роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який
має другу, першу або вищу акредитаційні категорії,
ліцензію на здійснення медичної практики, у якому
створено комісію з проведення медичних оглядів, а
лікарі пройшли підготовку з професійної патології.
Роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.
4. Протягом місяця після закінчення періодичних
медичних оглядів за їх результатами комісія закладу
охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників
у шести примірниках. Один примірник Заключного
акту залишається у закладі охорони здоров’я, що
проводив медогляд, інші направляються роботодавцю, представнику профспілкової організації (або
уповноваженій працівниками особі), профпатологу,
відділу з питань гігієни праці територіального органу
управління Держпраці, робочому органу виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України.
5. Під час підписання Заключного акта фахівці
відділу з питань гігієни праці надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики
професійних захворювань, які обов’язкові для виконання, а роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті
за попередній рік, та інформацію щодо осіб, які не
пройшли медичний огляд та причини, з яких вони не
пройшли медичний огляд.
Якщо працівник з будь-яких причин ухиляється
від проходження обов’язкового медичного огляду,
роботодавець зобов’язаний відсторонити його від
роботи, без збереження заробітної плати (ст. 46
КзпП).
Звертаємо особливу увагу, що водії транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами
праці.

Відкритий мікрофон

Сімейна медицина
потребує приміщень
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 жовтня за ініціативи голови Вишгородської районної ради
Ростислава Кириченка у РБК «Енергетик» відбулася зустріч
представників медичних закладів району з вишгородцями.
На запитання мешканців міста щодо впровадження медичної реформи на місцях відповідали головний лікар КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» Іван Клюзко, головний лікар КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної
ради Оксана Морозова, головний лікар Вишгородської філії екстреної медицини комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» Віктор Павленко. Принагідно жителі м. Вишгорода мали
змогу пройти безкоштовні тести на гепатит В, С та ВІЛ-інфекцію.

Захід проходив у форматі «відкритого мікрофону». Зокрема, ішлося про хоспісний догляд та знеболювальні для смертельно хворих
(де брати медпрепарати та хто має
робити ін’єкції), про перспективи
встановлення діагностичного обладнання (МРТ) у Вишгородській ЦРЛ,
приміщення для лікарів первинної
ланки медичної допомоги (сімейної
медицини).
На заході була присутня секретар Вишгородської міської ради Т.
Бражнікова, котра ставила лікарям
запитання, з якими найчастіше звертаються мешканці під час проведення
прийомів громадян та поінформувала
щодо приміщення для лікарів первинної ланки медичної допомоги. Вона
закликала присутніх скористатись
можливістю обрати собі саме того
лікаря, у якого вони хочуть обслуговуватись, і підписувати декларації,
адже, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, кожен із нас не тільки юридично оформлює свій вибір,
але й повідомляє державі (Національній службі здоров’я України, НСЗУ),
що оплата за наше обслуговування
має находити у певний медзаклад.

Червонохресні новини

Як живеш, чорнобильцю?
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У жовтні Вишгородську районну організацію
Товариства Червоного Хреста України відвідали
представники Міжнародного Червоного Хреста
Японії та Національного комітету ТОВ Червоного
Хреста України. Тема зустрічі — наслідки аварії
на ЧАЕС.
Про стан здоров’я та умови життя й медобслу-

говування переселенців-чорнобильців говорили
також у владних кабінетах: Вишгородський міський
голова Олексій Момот, перший заступник міського голови Марина Мельник, спеціаліст оргвідділу
апарату виконавчого комітету міськради Катерина
Боднарчук. Ішлося й про напрямки та перспективи
діяльності Червоного Хреста в Україні та Японії.
Принагідно гості ознайомились з роботою медикосоціального центру (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5, тел: 04596-52-638)

Вишгород
Громадські слухання
Про організацію та проведення
громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у
проекті містобудівної документації
щодо розробки детального плану
території земельної ділянки, що
розташована по вул. Парусній у
м. Вишгороді Київської області,
площею близько 36,00 га
Розпорядження
від 30 жовтня 2018 року № 152
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст.
21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому
рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду
та врахування пропозицій громадськості у проекті
містобудівної документації щодо розробки детального плану території земельної ділянки, що розташована по вул. Парусній у м. Вишгороді Київської області,
площею близько 36,00 га, розробленого відповідно
до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від
25 березня 2015 року. Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07300, м. Вишгород, вул. Кургузова,
6-а. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення
з матеріалами детального плану території земельної
ділянки, що розташована по вул. Парусній в м. Вишгород Київської області, площею близько 36,00 га: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63-в. Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації —
30 днів із дня оприлюднення проекту містобудівної
документації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських слуханнях
керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських
організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п.
7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій громадськості, — Рачинський
О.С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради. Строк подання пропозицій
— протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством: розмістити на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та
в офіційному друкованому виданні Вишгородської
міської ради — газеті «Вишгород».
6. Визначити дату та місце експонування матеріалів детального плану — 20 листопада 2018 року о
14:30 у приміщенні адміністративного будинку на пл.
Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, мала
зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Т. в. о. міського голови І. СВИСТУН
(План див. на стор. 4)

Виконавець послуг —
КП «Управляюча компанія»
Офіційно

Р і ш е н н я м
виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
від 18.10.2018 р. № 318 комунальне
підприємство
«Управляюча
компанія»
Вишгородської міської ради затверджено
виконавцем послуг із вивезення твердих
побутових відходів міста Вишгорода як
переможець конкурсу.

Наше місто
Шановні соціальні
працівники!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята і
глибоку вдячність. Адже завдяки
вашій самовідданій, наполегливій праці багато людей відчувають підтримку, захист та увагу.
Хочу побажати, щоб відданість обраній справі, почуття
обов’язку, професійність, доброта та душевна щедрість
приносили вам заслужену людську шану і повагу.
Бажаю вам міцного здоров’я, звершення задумів,
добробуту, достатку, домашнього затишку, невичерпної
енергії для творення добра та подальших успіхів у поліпшенні соціального захисту населення!

На захисті Батьківщини
31 жовтня відзначає річницю створення військова
частина 3027. Хочеться привітати військових з цією подією та подякувати за безмежну відданість і любов до
рідної землі, мужність та героїзм на захисті Батьківщини. Бажаю міцного здоров›я, сили та витримки, а також достатку, життєвої наснаги та родинного затишку.
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

Шановні працівники
соціальної сфери!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери України!
Це свято тих, хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їхні
потреби, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і добра.
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних
гарантій і допомогу тим, хто потрапив
у нелегкі життєві ситуації, ви робите вагомий внесок у будівництво демократичного, громадянського суспільства.
Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі
служать людям, а свято принесе позитивні емоції і відчуття причетності до важливої справи соціального захисту людини.
Бажаю вам і вашим родинам вдалих починань, міцного здоров’я,
добра, впевненості у майбутньому та здійснення мрій!
Зі святом!
Роман БУКОВСЬКИЙ,
депутат Київської обласної ради

Скарбниця досвіду,
мудрості та знань
Галина МАКАРЕНКО

Самоорганізація громади

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Вишгород затишний і безпечний
(Початок див. у № 43’2018)
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Модератори круглого столу «Безпека
Вишгорода» — голова ГО «Людина-Громада-Суспільство» Роман Сулейманов та
правозахисниця й експерт з питань започаткування і впровадження безпекових ініціатив Сommunity policing Людмила Янкіна
— окреслили мету зустрічі 25 жовтня і теми
для обговорення, сформовані опитуванням
у соцмережах (небезпечні ділянки в темну
пору доби, порушення ПДР, вживання алкоголю і збільшення вживання та збуту сильних наркотичних засобів серед молоді).
Представники департаментів МВС України та громадських формувань з охорони
громадського порядку Київщини поділились
досвідом роботи. Так, ГФ «Варта Київщини»
«найгарячіші» місця Вишгорода разом із поліцією патрулює по п’ятницях-суботах-неділях
із 18:00 до 22:00 та знає всі проблемні зони
міста й готове поділитися інформацією з
будь-яким охочим приєднатися до цього громадського формування.
Звісно, що не стоїть осторонь проблем
безпеки і місцева влада. Так, заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов
інформував про міську програму, за якою у
певних точках Вишгорода встановлено камери відеоспостереження. А секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова
озвучила численні звернення вишгородців
щодо того, чи є у Вишгородському відділку
поліції відеозапис трагічної події, що сталася
нещодавнього в центрі міста біля «Беназіру».
Голова Опікунської ради та міський депутат Т. Бражнікова також передала побажання
виборців, зокрема — свого округу, на необхідність посилення вечірнього патрулюван-

ня поліції та активістів охорони громадського порядку: на Галявині казок (перехрестя
вул. Шкільної та Лугової), по вул. Н Шолуденка (від аптеки та бібліотеки до проектного
інституту), від «Сяйва» до вул. Дніпровської;
від перехрестя просп. І. Мазепи вгору по вул.
М. Грушевського.
Під час обговорення називали райони з
найбільшою кількістю небезпечних ділянок у
темний період доби. Серед них: центр міста,
сквер з майданчиками та територія навкруги
ДНЗ «Золотий ключик»; стадіон «Енергетик»; набережна водосховища; ЖК «Ярославичі»; територія навколо лікарні.
На засіданні круглого столу торкнулися й
прав мешканців багатоповерхових будинків,
які, за чинним законодавством, є спільною
сумісною власністю. У під’їздах часто і вдень,
і вночі «хазяйнують» неадекватні, з купою
хвороб гості квартир, господарі яких не сплачують за житло та ведуть асоціальний спосіб
життя, прикриваючись дітьми, які прописані у
квартирі (щодо яких горе-батьки позбавлені
прав).
Нормальним людям, родинам з малими
дітьми не дають відпочивати, наражають їхнє
життя на небезпеку. Поліція ж обмежена у
своїх діях законом, який не дозволяє входити
до приміщення без дозволу господарів (якщо
немає криміналу).
Ось тут якраз і потрібні правові консультації для жителів і якомога більше громадських формувань з охорони громадського
порядку — хоч і у кожному кварталі. Правова освіченість та самоорганізація населення,
спрямовані на добрі справи, обов’язково дають результати. Надто, коли у цьому щиро зацікавлена молодь, яка будуватиме майбутнє
нашої держави. Тож чекаємо наступних зустрічей громадських активістів на актуальні
теми.

Вишгородська міська рада повідомляє про виявлення та взяття на
облік безхазяйного майна – мережі зовнішнього освітлення по вул. Парусній у м. Вишгороді.
Власників зазначеного майна із документами, що підтверджують право власності, протягом трьох місяців із дня публікації цього оголошення у місцевому засобі масової інформації
— газеті «Вишгород» — просимо звернутись до Вишгородської міської ради (3-й поверх,
адмінбудинок, пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород).

14.10. 2018 р., на Святу Покрову відкрили торговельний комплекс «Ринок «Набережний». Було дуже цікаво і весело – з
піснями і танцями.
Нарешті жителі Вишгорода мають своє
дзеркало, яке відображає життя, – і на себе
можна подивитися, і на інших.
Цей торговельний комплекс – диво європейського зразка. Сюди вкладено не тільки
гроші, але й душу того, хто його спроектував.
Все красиво, все передбачено. Кожна торгова
точка має своє освітлення, водопостачання,
туалети. Територія викладена плиткою. Все це
радує око, зігріває душу кожного відвідувача.
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Спасибі за ринок
Спасибі тим, хто спроектував це диво, а
будівельникам – за якість і красивий результат роботи.
Шановна редакція, зробіть у газеті фотографію цього комплексу, покажіть, як красиво, зі смаком оформлені торговельні місця,
кожна точка має свою кольорову гаму. Вкажіть, хто власник комплексу і побажайте «так
тримати!», аби наше місто подобалось будьякому закордонному гостю.
Про хороші справи треба говорити і радіти їм. А про погані – кричати.
В. І. КОРНІЄНКО,
пенсіонер, 76 років

Репліка

Р

Серед установ, покликаних опікуватись літніми одинокими людьми
та інвалідами, — Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), очолюваний Наталією Рудько (НА ФОТО).
Свою щоденну роботу Центр спрямовує на те,
щоб усіх підопічних оточити
увагою, допомогти їм вирішити побутові проблеми, налаштувати систематичне оздоровлення та культурний відпочинок.
У територіальному центрі працює 83 штатних працівники. «Ми
надаємо послуги одиноким громадянам похилого віку вдома у більшості населених пунктів району. Крім того, через відділення організації мешканці району отримують адресну натуральну та грошову допомогу за районними програмами «Турбота» та «Соціальний захист»,
— розповідає Наталія Рудько. – Наші соціальні робітники обслуговують майже 800 громадян. Зокрема, і тих, хто перебуває в Будинку
престарілих — відділенні стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання.
При відділенні працює Університет третього віку «Активне довголіття» з трьома факультетами — художньо-мистецький, інформаційних технологій, здорового способу життя.
Ми маємо чимало однодумців. За сприяння райдержадміністрації та районної ради проведено капітальний ремонт двох приміщень
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання.
Активно підтримує нас і Міжнародний БФ «Давай допоможемо»,
який очолює Олена Бондаренко. А нещодавно ми підписали угоду
про співпрацю з генеральним директором асоціації AWO (соціальна
служба) округу Бранденбург (Німеччина) Наталією Цицман.
Серед наших партнерів — гендиректор компанії «Альянс краси»
Вадим Геращенко, депутат обласної ради Роман Буковський, депутатський корпус Вишгородських районної та міської, а також Димерської селищної та сільських рад. Вони розділяють нашу переконаність у тому, що люди поважного віку — наше багатство, скарбниця
досвіду й мудрості і сприяють реалізації проектів, спрямованих на
підтримку літніх людей, ветеранів та інвалідів».
Детальніше – чит. і більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

А Баба Яга…за!
Степанія СІДЛЯР,
голова ГО «Духовно-просвітницький
центр «Спадщина»

У газеті «Вишгород» за 27 жовтня 2018
року прочитала статті: «А Баба Яга проти!»
(автор Світлана Садівнича), та «Наша песня
хороша – начинай сначала» (автор Людмила
Болдирева).
Пропоную провести спільну зустріч-конференцію за участі ЗМІ (і
не тільки місцевих), депутатів Вишгородської міської ради, громадських організацій з питань, висвітлених у моєму і Ваших матеріалах.
Прошу С. Садівничу та Л. Болдиреву надати мені відповідь
упродовж 10 днів із дня виходу чергового числа газети «Вишгород» (№ 44 від 03.11.2018) за тел: 067-459-31-56; 066-994-09-16
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Громадські слухання

Вишгород
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Альфа-ліпон –
для хворих на діабет

11листопада 17:00 РБК «Енергетик»
квитки від 100 грн
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Благодійність

Володимир ОДНОРОГ,
член правління БФ «Святої Ольги»
14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Він вперше був проведений IDF
(Міжнародною діабетичною федерацією) і ВООЗ
(Всесвітньою організацією охорони здоров’я) у
1991 р. для координації боротьби з цукровим
діабетом у всьому світі й служить нагадуванням усьому прогресивному людству про те, що
поширеність захворювання невпинно зростає.
Всього у світі, за даними Міжнародної діабетичної федерації, хворіють понад 285 млн осіб. До
2030 року кількість людей із цукровим діабетом
зросте до 435 млн, прогнозують у федерації...
Напередодні Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом благодійну допомогу – 960 упаковок препарату Альфа-ліпон на суму 150 тис.
гривень – за дорученням Вишгородського міського

голови Олексія Момота передав його радник, президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев головному лікарю КЗ «Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Оксані Морозовій (НА ФОТО). Засіб, що
впливає на систему травлення і метаболічні процеси, отримають хворі на цукровий діабет мешканці
Вишгорода та Вишгородського району.

Півсотні історичних хронік
Марина БЕРЕЗИНЕЦЬ, директор
Вишгородської районної централізованої
бібліотечної системи

«Ты мне не снишься», «Белый теплоход»,
«Так вот какая ты», «Я иду тебе навстречу»

Квитки за тел: (096) 680-90-46
ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ, ВРЕМЯ — НИКОГДА!

«Коли людина перестає читати,
вона перестає мислити»
Д. Дідро
ВГО «Молода Країна» — громадська організація, яка підтримує спортивну, творчу,
активну молодь, чим, звісно, піклується про
майбутнє нашої країни. Голова Організації Андрій Пещерін добре розуміє, що майбутнє —
за освіченими людьми.
Саме тому до Дня бібліотек «Молода Країна»
презентувала для читачів Вишгородської центральної бібліотеки комплект книг під авторством
професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимира Сергійчука.
Майже півсотні нових книжок, переважно історичної та патріотичної спрямованості,
з’явились на полицях бібліотеки.
Роботи професора В. Сергійчука — це глибо-

кі наукові праці, які містять документальні хроніки історичних подій, аналіз архівних документів,
обґрунтовані дослідження знакових історичних
подій України. Сподіваємось, що добірка викличе
інтерес у різних категорій читачів.
Однозначно, що така література буде цікава
тим, хто налаштований на переосмислення ролі
українського народу у світі, істинних причин та
реальних наслідків трагічних подій, що спіткали
українську націю.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 5 Л ИС Т О ПА Д А 2018 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:35 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45 «Мiняю жiнку - 14»
23:45 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:50, 01:05 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом»
14:35 Х/ф «На межi»
16:20 Х/ф «Джек Хантер.

У пошуках скарбiв
Угарiта»
19:25, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:40, 23:25 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
6:25 Профiлактика!!!
14:30 :РадiоДень
15:00, 21:00, 03:00
Новини
15:20 Чудова гра
15:55 Д/ц «Це цiкаво»
16:25 Лайфхак
українською
17:05 Фiльм-концерт
«SUPERNATION» гурту
«Друга рiка»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Своя земля
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Шахтарська змiна
22:15 Розважальна
програма з М. Щуром
22:50 Складна розмова
23:20 Перша шпальта
23:45 #NeoСцена
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:30 Х/ф «Загублений
свiт»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»

17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Принцеса
Лiллiфi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00, 00:00 Чотири
весiлля
21:00 Зiрконавти
22:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
7:55 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
09:45 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

19:00, 23:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Хата на тата
НТН
08:15, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
08:50 Х/ф
«Найостаннiший день»
10:35, 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 Х/ф «Залiзний
лицар»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10 М/ф «Том i Джеррi:
Загублений дракон»
09:10 М/ф «Кунг-фу
Панда 2»
11:00 Х/ф «Хенкок»
13:00 Х/ф «Людина мураха»
15:10 Х/ф «Тор 2.

Царство тьми»
17:20 Таємний агент
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
ревiзором
00:10 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Земля: код
знищення
09:45 Пригоди Остiна
Стiвенса
10:45 Скептик
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Як будували замки
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Пiд iншим
кутом
17:45 Азiя класу люкс
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 «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 «Тварини: особова
справа»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Акварiум: водне
життя»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Бойовi кораблi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:50, 17:15 Т/с «Доктор
Хаус»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.

Америка»
16:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 Х/ф «Екстрасенс 2:
Лабiринти розуму»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Мадам»
12:25 Х/ф «Я, Тоня»
15:00 «Склад злочину»
15:45 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Голос з
минулого»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Антизомбi
11:15 Секретний фронт

12:10, 13:20 Х/ф
«Планета мавп»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:20 Х/ф «Вiйна
за планету мавп»
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 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

ВI В ТО Р О К , 6 Л ИС Т О ПА Д А 2018 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:35 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45, 23:25 «Модель
XL - 2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Облом.UA.»
13:30 Х/ф «Кришталевi
черепи»
15:20 Х/ф «Джек Хантер.

Прокляття гробницi
Ехнатона»
19:25, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:40, 23:25 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»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Плiч-о-плiч
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Розсекречена
iсторiя
23:45 #БiблiоFUN

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
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Казкова
країна достатку»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 21:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У
СТБ
06:55, 15:25 Все буде
добре!
08:55, 19:00, 23:35 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:55, 20:00, 22:45
МастерШеф
13:20 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх

життя
22:00 Х/ф «Священик»

НТН
6:40 Х/ф «Чорна долина»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зникла
грамота»
10:30, 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 Т/с «Кримiналiст»

МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Дивовижна Iндiя
09:45 Пригоди Остiна
Стiвенса
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Як будували замки
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Пiд iншим
кутом
17:50 Мiста мрiй
18:45 Їжа богiв
20:50 Секретнi територiї
23:45 Шпигунство та
змови

НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:24 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:25 Київ вдень та вночi
08:20 Т/с «Любов
напрокат»
09:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
14:50 Будиночок на
щастя
17:00, 19:00 Варьяти
21:00 Пацанки. Нове

ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20

«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Тварини: особова
справа»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Бойовi кораблi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:50 Т/с «Дорогий
доктор»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.

Навколосвiтня подорож»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Клон»
11:10, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:50 «Правила
виживання» Прем’єра
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Голос з
минулого»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «Єдина дорога»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10 Я зняв!
12:05, 13:20, 16:20 Х/ф
«Троя»
12:45, 15:45 Факти. День
16:30 Т/с «Пес»

17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:55 Х/ф «Марсiанин»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
08:25 Агрокраїна
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 , 7 Л ИС Т ОПА 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»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50, 14:35 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45, 22:45, 23:55 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 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»
13:15 Х/ф «Общак»

15:20 Х/ф «Джек Хантер.
Небесна зiрка»
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 «Смачнi iсторiї»
13:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Шахтарська змiна
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:20 Букоголiки
23:45 #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 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:30 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»

18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Блакитна
свiчка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 21:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У
СТБ
6:10 Все буде добре!
08:15, 19:00, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:15, 20:00, 22:45
МастерШеф

12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

Нове життя
17:00, 19:00 Екси
22:00 Х/ф «Знамення»

НТН
7:00 Х/ф «Заручниця»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «34-й швидкий»
10:35, 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»

МЕГА
08:10 Дивовижна Iндiя
09:45 Азiя класу люкс
10:45 Скептик
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Як будували замки
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Пiд iншим
кутом
17:50 Мiста мрiй
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
23:45 Шпигунство та
змови

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 00:20 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Любов
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки.

ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»

20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi

перегони»

10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Тварини: особова
справа»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Бойовi кораблi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:50 Т/с «Дорогий
доктор»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел i

Решка. Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Клон»
11:10, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Голос з
минулого»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «Хто стукає у
дверi до мене»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
11:10 Я зняв!
12:00, 13:20 Х/ф
«Нещадний»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 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 «Ефект колiбрi»
5 КАНАЛ
07:30 Медекспертиза
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

Ч Е ТВ Е Р , 8 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»
10:40, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:55, 14:40 «Мiняю
жiнку»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:30 Х/ф «День, коли

Земля зупинилась»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
22:50 Сильна доля
23:45 #МузLove
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
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
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»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 21:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00, 00:00 Чотири
весiлля
22:00 ЛавЛавCar 3
23:00 Сiмейка У

НТН
7:00 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
10:30, 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»

МЕГА
08:10 Дивовижна Iндiя
09:45 Мiста мрiй
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Шпигунство
та змови
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Пiд iншим
кутом
17:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
18:45 Секретнi територiї
20:50 Їжа богiв
00:40 Мiстична Україна

СТБ
6:20 Все буде добре!
08:20 МастерШеф
12:40 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00, 00:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Любов
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки.
Нове життя
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Х/ф «Скаженi

ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Тварини: особова
справа»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикi Фiлiппiни
Найджела Марвiна»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Бойовi кораблi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:50 Т/с «Дорогий
доктор»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Клон»
11:00, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Концерт «Кращi
українськi хiти. Iрина
Бiлик та гурт «ТIК»
23:45 Х/ф «Вiй»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10 Я зняв!
12:00, 13:20 Х/ф «Ефект
колiбрi»
12:45, 15:45 Факти. День

14:50, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 20:55 Факти. Вечiр
20:10 Громадянська
оборона
21:15 Т/с «Пес-4»
22:20 Новi лiдери
00:00 Х/ф «Стiльниковий»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 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
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 9 Л ИС Т ОПА Д А 2018 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:35 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 08:55 Т/с
«Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 Вiдеобiмба
15:25 Х/ф «Життя на
межi»

19:25 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
21:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
219»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:00 XVIII Радiодиктант
нацiональної єдностi.
До Дня української
писемностi та мови
12:00, 23:00 Лайфхак
українською
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35, 23:20 Д/ц
«Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Енеїда
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 Перший на селi
19:35 Д/с «Жива
природа»

19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
22:00 Перша шпальта
22:30 Букоголiки
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
13:25, 15:30 Т/с «На самiй
межi»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с
«Акварелi»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу

«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Пiдсумки»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:00 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
повiтря: Сьома подача»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
16:20 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
18:00 Чотири весiлля
21:00 М/ф «Шрек»
22:45 ЛавЛавCar 3
23:45 Х/ф «Вiрус кохання»
СТБ
6:50 Х/ф «Шкiльний
вальс»
08:50 Х/ф «Осiннiй
марафон»

10:45 Т/с «Палка помста»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зниклi серед
живих»
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
7:05, 23:40 Київ вдень
та вночi
08:10 Ревiзор
10:50 Страстi за
ревiзором
13:20 Пацанки. Нове
життя
16:20, 19:00 Топ-модель

21:40 Екси
00:40 Х/ф «Зiркова
хвороба»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45, 15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
09:45 Мiста мрiй
10:45 Скептик
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Шпигунство
та змови
16:45, 22:45 Пiд iншим
кутом
17:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
18:45 Секретнi територiї
20:50 Їжа богiв
00:40 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20, 22:45
«Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Тварини: особова
справа»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикий i живий»
20:30 «Мiсто добра»
21:250 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 М/ф «Барбi як
Рапунцель»
10:50 Т/с «Дорогий
доктор»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»

23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10 Т/с «Клон»
11:10, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Алегро з
вогнем»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10 Я зняв!
12:30, 13:20 Х/ф

«Стiльниковий»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
17:40, 00:25 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT
00:40 Хронiка дня

СУБОТ А , 10 Л ИС Т О ПА Д А 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35, 11:15 «Їмо
за 100»
11:55, 23:15 «Свiтське
життя 2018»
13:00 «Модель XL - 2»
14:40 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
16:20 «Вечiрнiй квартал
2018»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:20 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
14:50 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
16:45 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»

18:45 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
20:30 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
22:10 Х/ф «Унiверсальний
солдат-3: Новий початок»
00:05 Х/ф «Життя на
межi»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:00 Лайфхак
українською
10:15 Д/ц «Це цiкаво»
10:40 Чудова гра
11:10, 16:40 Телепродаж
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля
13:05 Х/ф «Естер
прекрасна»
15:05 Казка «Панi
Завiрюха»
16:10 Спiльно
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя

21:25 Промiнь живий
22:35 Д/ц «Неповторна
природа»
23:05 Свiтло
00:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»

Авторське»
18:00 Ток-шоу «Кримiнал»
19:15 Iнтерв’ю
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
21:00 «Закрита зона»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
07:45, 15:20 Т/с
«Акварелi»
17:00, 20:00 Т/с
«Всупереч долi»
22:00 Т/с «Андрiйко»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Принцеса
Лiллiфi та маленький
єдинорiг»
13:00 Х/ф «Казкова
країна достатку»
14:15 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Норм та
Незламнi»
19:00 Зiрконавти
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3

ПРЯМИЙ
9:00, 12:15, 22:00 «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.

СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
08:05 Караоке на Майданi
09:05 Все буде смачно!
11:00 Битва екстрасенсiв

13:05 Зваженi та щасливi
16:00 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
22:05 Цiєї митi рiк потому
00:10 Ультиматум
НТН
5:45 Х/ф «Вiчний поклик»
10:00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
11:55 Т/с «Коломбо»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
21:30 Х/ф «Манiя величi»
23:35 Х/ф «Вiйськовi iгри»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтiк i його
друзi»
07:15 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:49 Kids Time
07:50 Заробiтчани
13:50 Варьяти
15:45 Хто зверху?
17:30 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк»
19:20 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк 2»

21:00 Х/ф «Доктор
Стрендж»
23:15 Х/ф «Дзеркала»
МЕГА
06:30 Брама часу
07:20 Їжа богiв
08:20, 18:05 У пошуках
iстини
10:10 Шпигунство та
змови
12:05 Америка в кольорi
14:00 Дивовижна Iндiя
15:05 Диво з острова
Борнео
16:05 Рiчковi монстри
00:00 Iлюзiї сучасностi
ТРК «КИїВ»
7:20 «Мультляндiя»
08:00 «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 «Euroshow» М.
Поплавського»

16:00 «Українцям українське»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Ситуацiя»
17:20 «Служба порятунку»
17:50 Х/ф «Кохання над
хмарами»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Три королеви
Сiаму»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:30 «Дай Лапу»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:50 «Ух ти show»
12:50 М/ф «Барбi як
Рапунцель»
14:30, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Мiсяць 2112»
ІНТЕР

07:00 «Жди мене.
Україна»
08:50 «Слово
Предстоятеля»
09:00 Х/ф «Беремо все
на себе»
10:30 Д/п «Ватутiн»
Прем’єра
11:15 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
14:30 Х/ф «Женя,
Женєчка та «катюша»
16:10 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутіше всіх»
22:30 «Великий бокс.
Олександр Усик - Тонi
Белью»
ICTV
7:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00, 00:55 «На трьох»
15:20 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Т/с «Пес-4»

20:15 Х/ф «Люди Iкс»
22:20 Х/ф «Люди Iкс-2»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:10 Вiдкрита церква
13:35 Навчайся з нами
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
18:30 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 11 Л ИС Т ОПА Д А 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11:00, 12:00, 13:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
14:50 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:50 Х/ф «Ейс Вентура:
Розшук домашнiх тварин»
17:40 Х/ф «Ейс Вентура:
Коли природа кличе»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:40 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00, 00:00 UFC
FIGHT NIGHT.
«КОРЕЙСЬКИЙ ЗОМБI»
ЧАН СОН ЮН ПРОТИ
«МЕКСИКАНСЬКОЇ
ПАНТЕРИ» ЯЇРА

РОДРIГЕСА
08:00 Мультфiльми
10:00 «Помста природи»
11:10 «Загублений свiт»
12:10 «Шаленi перегони»
13:10 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
15:00 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
16:50 15 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Марiуполь»
19:00 Х/ф «Американець»
21:00 Х/ф «Веселi
канiкули»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Естер
прекрасна»
11:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
13:50 #ВУКРАЇНI
14:20 Перший на селi
15:00 Фольк-music

16:05 Шахтарська змiна
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:25 Розважальна
програма з М. Щуром
22:00 Промiнь живий
23:10 Д/ц «Неповторна
природа»
00:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:40 Т/с «Всупереч долi»
12:35 Т/с «Потрiбен
чоловiк»
17:00, 21:00 Т/с
«Утiкачка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Четвер 12»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:10, 12:10, 17:10

Iнтерв’ю
10:15 Ток-шоу «Кримiнал»
(повтор)
11:15 «LIVE»
13:10 «Полiтична кухня»
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 Ток-шоу «Ехо
України»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:25 М/ф «Жовтодзьоб»
13:05 Х/ф «Бiлоснiжка»
14:15 Чотири весiлля
17:15 М/ф «Шрек»
19:00 Зiрконавти
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
09:15 Все буде смачно!
11:10 Караоке на Майданi
12:10 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
7:35 Т/с «Я - охоронець»
10:55 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
12:40 Х/ф «Дiловi люди»
14:15 Х/ф «Танцюрист
диско»
16:55 Х/ф «Манiя величi»
19:00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
20:30 Х/ф «Мiцний
горiшок»
22:00 Х/ф «Залiзний
лицар - 2»
00:10 Х/ф «Вiйськовi iгри»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 07:00 Kids Time
06:59 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:20 М/ф «Тарзан та

Джейн»
10:00 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк»
11:50 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий вовк 2»
13:10 Х/ф «Знамення»
15:30 Х/ф «Доктор
Стрендж»
18:00 Х/ф «Месники»
21:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23:55 Х/ф «Без сну»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:50 Брама часу
07:40 Їжа богiв
08:35, 18:20 У пошуках
iстини
10:40 Шпигунство та
змови
12:30, 21:00 Америка в
кольорi
14:30 Дикий Iндокитай
16:35 Рiчковi монстри
00:00 Скептик
ТРК «КИїВ»
7:30, 06:15 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки

Від щирого серця вітаємо з днем
Вітання
народження ветеранів, які народилися
в листопаді: 2-го — Валентина Порфирівна ВАСИЛЬЄВА, Надія Олексіївна БАБИШЕВА; 5-го — Світлана Пилипівна БРАГАРНИК; 6-го — Людмила Володимирівна ЧУДНОВА; 7-го — Валентина Олександрівна УСАТЮК; 9-го — Михайло Миколайович
ДУДЧЕНКО; 16 листопада — Ганна Іванівна КАБАНЕНКО; 17 листопада — Тамара Володимирівна ЖУЛАНОВА; 20 листопада — Олександр Оттович БРЕХТ; 21 листопада — Микола Анатолійович КАРАВАЄВ; 24 листопада — Петро
Олексійович КОТЕНОК.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та прихильності
долі. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська організація ветеранів

Іменинники листопада

ЗНІМУ ГАРАЖ
у районі вул. Київської.
Тел: (066) 833-14-44
Продам б/в стінку – 1 600 грн,
електроплиту – 600 грн.
Тел: (066) 916-27-28

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

мiстом»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:40 «Єство звiра»
16:40 «Ювiлейний вечiр
поета А. Демиденка»
19:10 Х/ф «Анхон Дехi»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Давид i
Лейла»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:40, 18:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
14:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»

Вважати недійсним
втрачений
студентський квиток
КВ № 12098010,
виданий ДВНЗ
«Київський коледж
легкої промисловості»
(ККЛП) 01 вересня
2017 р. на ім’я
Романа Олеговича
МОЙСЕЄНКА

00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 «Крутіше всіх»
14:10 Д/п «Перша
свiтова. Справа
принципу»
15:20 Х/ф «Доктор
Живаго»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Шукач води»
23:00 Х/ф «До побачення,
там нагорi»
ICTV
7:20 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф «Люди
Iкс»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Люди Iкс-2»
16:40 Х/ф «Люди Iкс:
Остання битва»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин

20:35 Х/ф «Люди Iкс:
Початок. Росомаха»
22:55 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
11:20 Будемо жити
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Винна Карта

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

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

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

ПРИБИРАННЯ КВАРТИР,
БУДИНКІВ ТА ІНШИХ ПРИМІЩЕНЬ.
Тел: (098) 516-02-46

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

Мозаїка

3 листопада 2018 року

Семирічній Боженці потрібна допомога
Ще цієї весни на благодійних
дитячих виставах разом із іншими вихованцями ЦТ «Дивосвіт»
семирічна Боженка допомагала збирати кошти на лікування
онкохворих дітей, а влітку сама
опинилася у такій же біді…
Їй уже зробили складну операцію – видалили пухлину і тепер
попереду – довготривале лікування (хіміотерапія + опромінення –
34 тижні).
Лікування, звісно, потребує
коштів, яких сім’я дівчинки не має.
Допоможемо разом цій світлій, життєрадісній дитині подолати важке випробування!
Карта мами ПриватБанк
5168 7422 2258 2987
Татенко Ярослава
(на лікування Боженки)

Шкільний офіцер поліції
Спеціаліст ювенальної превенції ГУ Національної поліції у Київській області Наталія Валуйко та
студент магістратури МВС України Андрій Синоверський провели лекцію з превентивного виховання та
роз’яснювально-профілактичну бесіду для учнів 6-а
класу (класний керівник Ірина Винник). Діти брали активну участь у бесіді.

Посвята у першокласники

Анна ГОЛОВАЧЕНКО, тренер з плавання

ФізкультУРА

20 жовтня на відкриття змагального сезону з плавання до нас завітали гості зі столиці, і ми разом, по-рідному, з хвилюванням та радістю за дітей спостерігали запеклу боротьбу!
Наполеглива праця у підготовці, безкінечні тренування, сльози втоми,
боротьба із собою… і в результаті — тріумф! Ми, тренери, безмежно пишаємося вами, ви — молодці!
Завдяки Олексію Момоту це було справжнє спортивне свято. Оргкомітету — низький уклін: неперевершена, гарно спланована, упевнена робота; ідеальні фото Ольги Думанської; дизайн Vladimir Khomenko; керівництво директора ДЮСШ Миколи Короля, спонсори з ресторану «Козацькі
забави» (особисто Любов Василівна)…

4 листопада відзначає свій 90-річний ЮВІЛЕЙ
добра, чудова, щира жінка
Людмила Василівна СТРЕЛЬЦОВА!
Сердечно вітаємо Людмилу Василівну зі славним ювілеєм і бажаємо їй міцного здоров’я, щастя,
родинного затишку та довгих років життя.
За спиной огромный опыт, 90 долгих лет.
т.
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные помогают
И здоровье не шалит —
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит.
Рада
а ветеранів, профком філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», ПрАТ «Укргідроенего»

На склад металопрокату потрібен
ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК.
Офіційне працевлаштування, повний соц. пакет.
вул. Чкалова, 43/1 (Гостомель)
Графік роботи:
пн-пт — 8:00-17:00,
субота — з 8:30-14:00,
нд — вихідний.
Тел: (067) 521-74-73

— кухаря;
— бармена;
— офіціантів;

Королева осені
Під час осіннього свята, яке влаштували в гімназії
педагоги-організатори Світлана Бельченко та Ірина
Радченко, обирали Королеву осені. За цей титул змагалися розумні, інтелектуальні та артистичні дівчата
8-х – 11-х класів.
Вийшло справжнє шоу! У номінації «Глядацькі
симпатії» перемогу здобула учениця 9-б класу Іветта
Лютаєва, віце-міс конкурсу стала восьмикласниця Владислава Брюсова, а титул «Королева осені - 2018» виборола учениця 9-б класу Марина Бельченко.
По завершенню конкурсу відбулася дискотека для
старшокласників. Таке дозвілля дуже сподобалося молоді.
Детальніше чит. і більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

З днем народження щиросердечно поздоровляємо депутата міської ради
Володимира Юрійовича ЛІСОГОРА!
Від чистого серця бажаємо Вам, шановний
імениннику, міцного здоров’я і довголіття, щастя, мудрості та сімейного благополуччя. Нехай
ніколи не вичерпується Ваша кипуча енергія, бажання творити добро на благо міста, проявляти
притаманні Вам милосердя і доброчинність, людяність і сердечність до широкого загалу вишгородців.
Шануємо і пишаємося Вами, бо Ви справді
того гідні, як засвідчує саме життя.
Колектив КП «Редакція газети «Вишгород»

З 90-річчям

Привітали ювілярку

Наприкінці жовтня 90-річний ювілей зустріла мешканка Вишгорода
Параска Трохимівна ЧЕРЕДНІЧЕНКО.
Доля її сім’ї пов’язана з містом енергетиків із 1962 року. З часу будівництва Київської ГЕС молода сім’я поповнила лави майбутніх мешканців Вишгорода.
Різні професії довелося освоювати Парасці Трохимівні, а чоловік Петро
будував перші школи, дитсадок «Ластівка»...
Нелегкі випробування подолала дружна сім’я. Проте виростили двох синів, а нині мають четверо онуків і стільки ж правнуків. Сини перейняли родинні
традиції – успішні в сім’ї і на роботі, виховують гідне покоління Чередніченків.
У славний ювілей вітали свою матусю-бабусю-прабабусю, бажали доброго здоров’я і ще довго залишатися в родинному колі. А представницька делегація міської ветеранської організації щиро зичила Парасці Трохимівні багато
сонячних днів і від Благодійного фонду «Святої Ольги» вручила подарунок.
Вишгородська міська
організація ветеранів

Днями відсвяткувала свій
день народження чуйна, доброзичлива, світла людина — Емма
Олександрівна
ОДИНОКІНА.
Декілька років вона — заступник голови міської організації
ветеранів, уміє вислухати і дати
слушну пораду у будь-якій складній життєвій ситуації.
Щиро вітаємо Емму Олександрівну з днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, удачі в усіх
добрих справах.
Щоб Ваша
а осінь золота
cтелила
ла килим
кил
довголіття,
А календар перегортав
пе
листки свої Вам до століття.
Колеги,
друзі
Кол

На початку листо
листопада відзначає свій
вій день на
народження хороша, щира
а лю
людина – Світлана
Пилипівна БРАГАРНИК.
Р
Вітаємо чуйну, доброзичливу
жінку. Зичимо тепла у родинному колі, міцного здоров’я, світлої
радості й краси в осінньому листопаді.
У калиновому намисті
ще Ваша осінь розквіта.
Хай збудуться всі мрії чисті
у золоті Ваші літа.
Колеги, друзі

Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.

Робота!

— посудомийницю;
— господарочку зали;
— няню в ігрову кімнату.

Тел: (093) 475-75-57, (068) 979-17-99

Настрій: розвісити гірлянду
P. S.
і чекати дива
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

Зовсім недавно їх називали малюками. А тепер
вони школярі і вже багато чому навчилися завдяки
своїм старанням та наполегливій праці вчителів Олени
Калмикової, Галини Старкової, Ірини Волкотруб, Галини Шевченко, Валентини Новоселицької, Юлії Гічко і
постійній допомозі батьків.
Під час свята діти співали, танцювали, відгадували
загадки; доводили, що вони вміють самостійно збиратися до школи.
Успіхів у навчанні побажали першокласникам секретар міської ради Тетяна Бражнікова, директор НВК
Інна Шубко та заступник директора Валентина Оверченко, які висловили впевненість у тому, що діти будуть
згадувати і 1 вересня, і сьогоднішнє посвячення в пер-

шокласники, і подорож казковим світом знань, яку їм
дарують вчителі.

ПОСТЕЛЬКА

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

Âèøãîðîä

В «Інтелекті»

Тиждень профорієнтації
У НВК «ВРГ «Інтелект» – ЗОШ І ступеня» триває
тиждень профорієнтаційної роботи. 25 жовтня до старшокласників гімназії завітали працівники військової
частини 3077.
Офіцери розповіли учням про історію створення
частини, про порядок проходження військової служби
за контрактом, правила вступу до Національної академії Національної гвардії України. Військові також відповіли на запитання, всім охочим роздали буклети та брошури про Нацгвардію та запросили відвідати військову
частину в ході проведення Дня відкритих дверей.

SOS

Кубок міського голови-2018!

РЕСТОРАН
ЗАПРОШУЄ:

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

Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47. Ринок «Набережний».
3-го листопада відзначає свій ЮВІЛЕЙНИЙ
день народження наша дорога матуся, турботлиурботли
ва бабуся і просто чудова, привітна жінка
а–
Наталія Олексіївна ПАЛІЙ.
Ми всі її вітаємо і від душі бажаємо
Хай душа радіє, мов калина в лузі,
в.
в колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичим тобі щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра.
я,
Хай крокують поруч вірність і кохання,
хай здійсняться мрії і твої бажання!
Родина

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