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Серед усього іншого хорошого наш Вишгород характеризується і як місто народних майстрів, самобутніх умільців, непересічних талантів, які є нашою гордістю і народною
візитівкою. Недаремно нашими виставками-ярмарками,
вернісажами так захоплюються гості Вишгорода.
Хочеться щиро подякувати усім добрим людям, причетним до цього свята, бо образотворче мистецтво, етнографічні розробки переносять нас із буденності — до світу
прекрасного і дарують кожному миттєвості естетичної насолоди. Завдяки вам світ стає добрішим і гармонійнішим.
Нехай же ваші руки не знають втоми, а творчі задуми
неодмінно реалізуються. Усім — добра, радості, натхнення та здоров’я на довгі щасливі роки.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Благоустрій

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Із Всеукраїнським днем
працівників культури та аматорів
народного мистецтва

Зліва – направо: голова районної ветеранської організації Таміла Орел, голова міської ветеранської організації Петро Жуланов, секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова,
заступник Вишгородського міського голови Ігор Свистун, керуючий справами апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради Наталя Василенко покладають квіти до Вічного вогню.

Дата

Уроки історії

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

Сезонні роботи — на фінішній прямій
Влас. інф.
Серед комунальних будівельних робіт
останнього часу на увагу заслуговує широкомасштабна реконструкція прилеглої
території до будинку № 10 по вул. М. Грушевського. Сьогодні там триває заміна
старих бордюрів, зруйнованого асфальту
на подвір’ї, упорядкування стоянки для

автотранспорту. Днями цей будівельний
майданчик відвідав міський голова Олексій Момот зі своїм заступником Ігорем
Свистуном. Було зазначено, що роботи
проходять згідно з графіком, навіть із деяким випередженням. Особливо міський
голова загострив увагу будівельників на
якості робіт.
Далі — на стор. 3

Урочистою ходою та мітингом-реквіємом відзначив Вишгород 75-ту річницю
визволення міста у 1943 році. Представники громади — колективів підприємств і
установ на чолі з керівниками місцевого
самоврядування хвилиною мовчання вшанували пам’ять солдата-визволителя.
Про уроки історії, які треба гарно засвоювати, аби не повторювалось минуле, нагадала секретар міськради Тетяна Бражнікова.

Нинішнє покоління захисників цілісності держави на Сході України знає, що таке рани,
кров, загибель товаришів, тож плекає традиції бойового братства і любові до рідної землі,
що передалися від батьків і дідів.
Т. Бражнікова від імені міської громади
поклала квіти до братської могили на вул.
Шкільній і закликала присутніх на мітингу підтримувати український дух, культуру, творчий досвід, а найперше — історичні традиції
турботи про старші покоління, котрі пережили
війну та потребують допомоги і турботи суспільства.

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», 13
листопада 2018 року з 10:00 до 12:00 год. у приміщенні Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, за адресою: м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 5, відбудеться особистий прийом громадян заступником прокурора
Київської області С. О. Єфремовим.
Громадянам при собі необхідно мати звернення у письмовій формі.

Робота служб взимку, турбота про пільговиків, зупинення самовільного будівництва
Оперативні наради у КОДА

Р

ДЖЕРЕЛО:
koda.gov.ua
Наступний рік на
Київщині
оголошено
Роком дитини. Про це 6
листопада повідомив голова Київської обласної
державної адміністрації
Олександр Терещук під
час розширеної наради
з оперативних питань за участю керівників
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств
та інших центральних органів виконавчої
влади Київської області.
«Наступний рік я хочу оголосити Роком ді-

Увага!

тей-сиріт. Це категорія людей, яка незахищена. В обласній програмі гроші були виділені
лише на допомогу та покращення житловопобутових умов. Тому це питання буде винесено на засідання сесії обласної ради», — наголосив очільник Київської ОДА.
За словами Олександра Терещука, наразі серед пріоритетних питань у роботі Київської ОДА та керівників обласних служб
– готовність усіх служб області до роботи в
осінньо-зимовий період. Зокрема, вчасне проходження опалювального сезону, підготовка
автомобільних доріг загального користування
області до експлуатації в осінньо-зимовий період та готовність транспорту.
Крім того, найближчим часом буде вирішуватися питання щодо відшкодування проїзду пільговим категоріям громадян, створення
додаткових маршрутів задля розвантаження

ліній перевезень та інші.
Як зазначив директор Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у
Київській області Олександр Коломієць, на
даний час на території Київської області виявлено 22 об’єкти самовільного будівництва,
з яких: 13 об’єктів — багатоквартирні житлові будинки, 3 – будівництва тваринницького
комплексу, 3 – автозаправочні станції АГЗП,
1 – будівництво асфальтобетонного заводу, 2
– будівництва громадського обслуговування.
На зазначених об’єктах будівництва проведені
перевірки та Департаментом видано приписи
про зупинення виконання будівельних робіт.
За результатами обговорення, Олександр
Терещук наголосив на тому, що усі незаконні забудови повинні бути зупинені. Водночас,
очільник Київської ОДА підкреслив на необхідності сприяння бізнесу в отриманні необхідних

дозволів у законний спосіб. А також доручив
директору департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації провести
роз’яснювальну роботу серед представників
бізнесу по оцінці впливу на довкілля.
Як повідомив перший заступник голови
облдержадміністрації, робота по узгодженню
проектів пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку та
бюджету Київської області на 2019 рік буде
завершена на цьому тижні. Усі питання, які потребують особливої уваги, зокрема, доручення голови КОДА, будуть опрацьовані додатково. Усі пропозиції будуть подані до обласної
ради до 15 листопада.
«У цьому році ми маємо не просто вийти з
програмами, а вони повинні запрацювати», —
наголосив очільник Київської ОДА Олександр
Терещук.

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
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Шановні працівники культури
та аматори народного мистецтва!
Сердечно вітаю вас із Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва — всіх, хто присвятив себе
благородній справі — зберігати, розвивати і відтворювати безцінні
духовні скарби Вишгородського району.
Відзначення Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва — це визнання ролі української культури в процесі пробудження та
формування національної свідомості.
Ваша професія особлива. Ви — працівники клубних установ, бібліотекарі, викладачі спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, фахівці музейної справи — даруєте людям радість, наповнюєте їхні душі світлими почуттями, навчаєте розуміти прекрасне, любити рідний
край, пісню і танець свого народу. Без вашої підтримки і розуміння, ініціативності й творчої
думки неможливі зміни на краще.
Ваше професійне свято — це ще одна нагода подякувати вам за майстерність, творчість
та активну культурно-просвітницьку діяльність. Ваш талант та відданість роботі збагачують і
розвивають безцінні скарби національної культури. Саме завдяки вашим мистецьким здобуткам культура Вишгородського району — це наша гордість і незмінне багатство.
Бажаю вам здоров’я, щедрих творчих здобутків, натхнення та людської вдячності! Зичу
нових мистецьких перемог, успішної реалізації творчих ініціатив і нових культурних проектів.
Нехай ваша ініціативність, відданість роботі, мистецька та просвітницька діяльність стануть
рушійною силою для розвитку української національної культури.
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Знати минуле, творити майбутнє

ПОШУК + ПРАВДА = ПАМ’ЯТЬ +
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Михайло КРИСЬКО,
голова ради директорів
УФП «Пам’ять», FB сторінка
30 жовтня ц. р. у Національному
музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» відбувся круглий стіл, присвячений 75-річчю з дня
вигнання нацистів з міста Києва.
Науковці із Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, Національної
академії внутрішніх справ, Науково-дослідного центру воєнної історії, Музею історії Києва, Київського
військово- історичного товариства, представники історико-краєзнавчих клубів, дитячо-юнацьких центрів
творчості, Всеукраїнської громадської організації
«Союз «Народна пам’ять» і директор заповідника,
заслужений працівник культури України Іван Вікован
зазначили, що саме завдяки Україні здобута перемога над нацизмом.
Після доповідей («Органи СМЕРШ і війська по
охороні тилу І Українського фронту напередодні і
під час звільнення міста Києва»; «Київська стратегічна наступальна операція військ Воронезького (І
Українського фронту) 11 жовтня – 24 грудня 1943
року»; «Застосування авіації в операціях І Українського фронту на Київському напрямку (1943)») та
презентації нової виставки учасники круглого столу
поклали квіти до Пам’ятника воїну-визволителю,
Пам’ятника невідомому солдату і залишків броні танка Т-94/76 і хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих у роки Другої світової.
За матеріалами круглого столу буде видано
збірник.
***
Цифри і факти, що свідчать про вагомий
внесок українців у перемогу над нацизмом і союзниками Німеччини в Другій світовій війні.
Друга світова війна, в якій були задіяні понад 60
держав, пройшлася по 40 країнах світу. Україна постраждала найбільше.
Усього за роки війни до лав Червоної армії і
Червоного флоту з України було мобілізовано до 7,7
млн чоловік. Кожен другий з них загинув на фронті.
500 тисяч українців боролися за незалежність України як бійці УПА. Ще 120 тисяч воювали в арміях Антигітлерівської коаліції.
Серед найвищої ланки радянських генералів,
полководців і воєначальників були сотні українців
за походженням. Найбільш відомі серед них – С.
Тимошенко, М. Кирпонос, А. Єременко, Р. Малиновський, І.Черняховський, П. Рибалко, К. Москаленко,

Д. Лелюшенко, А. Гречко, П. Авдєєнко, І. Музиченко
та інші.
Напередодні війни на території України було зосереджено до половини всіх радянських військових
шкіл та училищ. Оперативне поповнення лав діючої
армії в перші місяці війни проводилося переважно
за рахунок населення України.
Є підстави вважати, що в боях за Україну (1941
р.) мешканці республіки становили не менше 50 %
особового складу РСЧА. У 1943 році у загальновійськових арміях І-го Українського фронту жителі
республіки становили від 60 до 80 %. Сталінський
режим здійснював в Україні достроковий призов до
збройних сил сімнадцятирічних, а іноді і молодших
за віком юнаків. Вони гинули масово, бо їх кидали в
бій не навченими військовій справі, часто без зброї.
Багато українців за подвиги, здійснені в роки
війни, було нагороджено орденами та медалями
(близько 2,5 млн чол.). 2072 українці були удостоєні
звання Героя Радянського Союзу, 32 – стали двічі Героями. Тричі Героєм Радянського Союзу став
українець, легендарний льотчик-винищувач Іван
Кожедуб.
Високий відсоток складають українці серед повних кавалерів ордена Слави – вищої відзнаки для
рядового та сержантського складу. Так, із чотирьох
повних кавалерів ордена та одночасно Героїв Радянського Союзу – двоє українців: льотчик-штурмовик Іван Драченко і морський піхотинець Павло
Дубина. Із двох військовослужбовців, що першими
стали кавалерами ордена Слави, був і українець —
ст. сержант Костянтин Шевченко.
Першим, хто підняв прапор Перемоги над
Рейхстагом, був українець із Сумщини — Олексій
Берест.
***
Для активістів УФП «Пам’ять» історична
пам’ять — одна з найголовніших чинників пробудження національної свідомості українського народу. Ми переконані: історію України треба вивчати та
знати, аби творити сучасне й майбутнє, не повторюючи страшних помилок минулого. У цьому й полягає
мудрість історії.
ПОШУК + ПРАВДА = ПАМ’ЯТЬ + СПРАВЕДЛИВІСТЬ
У нас є ще віра, що наш народ, українську націю неможливо подолати, перемогти. За умови,
що держава, українське суспільство має розумно
та мудро регулювати соціальну політику серед населення, сприяти розвитку національної культури,
збереженню національних традицій, духовності, національних цінностей.

2 листопада, напередодні 75-ї річниці вигнання нацистів із м. Києва, було перезахоронено останки 26
радянських воїнів, які загинули — у 1941 та 1943 роках — у часи ІІ Світової війни біля с. Горностайпіль
Іванківського району Київської області. Протягом трьох років їх піднімали пошуковці Молодіжної організації
«Обеліск», що входить до Всеукраїнської ГО «Союз «Народна пам’ять». У жалобній церемонії взяли участь
і працівники Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році».

Суспільство
У КОДА

Вишгород

Р

В часи випробувань нас рятує культура
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

Шостого листопада у Києві вітали з
професійним святом працівників культури
та майстрів народного мистецтва Київщини. Стільки відзнак, квітів, щирих усмішок
і теплих побажань сцена столичного Будинку офіцерів Збройних сил України не
бачила давно.
Почесними грамотами, подяками та
преміями гідно поцінували працю майстрів
народного мистецтва Київської області,
представників установ культури обласної
комунальної власності, клубних закладів, бібліотек, музеїв, шкіл естетичного виховання,
художніх керівників творчих колективів, викладачів, методистів, лауреатів літературних
і творчих конкурсів. Серед них відзнаку отримала і заступник директора Вишгородського
районного БК «Енергетик» Алла Мурга.

Слова вдячності за титанічну роботу, яка
сьогодні відроджує національну культуру —
музику, пісню, танець, художнє слово, прикладне мистецтво — та береже тисячолітню
українську історію, розпалює вогонь патріотизму в душах українців, пролунали з вуст
міністра культури України Євгена Нищука,
заступника голови Київської облдержадміністрації Дмитра Назаренка, начальника
управління культури, національностей та релігій КОДА Ігоря Подолянця, голови обласної
організації профспілки працівників культури
України Тетяни Яковенко, котрі пообіцяли берегти і активно розвивати заклади культури
як осередки згуртування людей, зшивання
країни, реалізації нових творчих проектів.
Творчим подарунком творчим людям
став чудовий концерт Національного академічного хору ім. Г. Верьовки — живий звук,
запальний танок, непереборний козацький
дух України.

Сигнали служби 101

Забудовники, дотримуйтесь правил
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області,
капітан служби ЦЗ
Останні роки у Київській області стрімкими темпами ведеться будівництво, та
замовники будівництва, забудовники, проектні та будівельні організації дуже часто
нехтують вимогами будівельних норм та
правил у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (що є запорукою безпечної експлуатації об’єктів
в майбутньому та збереження життя і
здоров’я людей.
Проведеним у районі аналізом стану дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту державних норм та
правил на введених в експлуатацію об’єктах
виявлено ряд типових порушень, які допущені під час будівництва, а саме: недотримання
протипожежних відстаней між будівлями та
спорудами, відсутність або непридатність до
використання мереж протипожежного водопостачання, недостатня кількість та зменшені
розміри евакуаційних шляхів і виходів, невідокремлення протипожежними перешкодами дільниць із різними характеристиками
пожежної небезпеки, відсутність автоматичних систем протипожежного захисту, непроведення ідентифікації об’єктів будівництва із
урахуванням усіх джерел небезпеки, відсутність розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі
проектної документації тощо. Крім того, будівельниками, з метою економії, застосовуються будівельні матеріали з невизначеними
показниками пожежної небезпеки, що заборонено законом.
Усі вищевикладені фактори збільшують
ризик виникнення пожежі, спричиняють тривалий час її виявлення, швидке розповсюдження, пізнє оповіщення та тривалу евакуацію людей, низьку стійкість будівельних
конструкцій до небезпечних факторів пожежі,
і – як наслідок – масову загибель та травмування людей, значні матеріальні збитки. Усунення вказаних порушень, допущених під час
будівництва, на функціонуючому об’єкті, як
правило, потребує значних капіталовкладень,
довготривалого припинення експлуатації, а в
частині випадків є взагалі неможливим.

Тому Вишгородський РВ ГУ ДСНС України просить забудовників Вишгородського
району дотримуватися правил пожежної та
техногенної безпеки під час будівництва (реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту).

«Запобігти!
Врятувати!
Допомогти!»
Ігор РИБЕЦЬ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

До рятувальників ДСНС Вишгородського району завітали дітлахи зі «STEM
школа Inventor» і побачили, як рятівники
користуються пожежним інвентарем та
спорядженням, на яких пожежних автомобілях працюють.
Школярі спробували себе у ролі справжнього пожежного: одягли спорядження рятувальників та попрацювали з пожежним стволом. А
також запам’ятали, як безпечно відпочивати та
що робити у випадку пожежі, за яким номером
телефону викликати рятівників.
Сподіваємось, що дехто стане нашим
колегою – обере професію пожежного-рятувальника.

Наше місто

Вишгород
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Справи депутатські

Шановні працівники
культури та аматори
народного мистецтва,
щиро вітаю вас із
професійним святом!

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Сергій ЖАДАН, депутат Вишгородської міської ради
Слід зазначити, що капітальна реконструкція була
надзвичайно актуальною для даного будинку. Адже
за багато років експлуатації зливова система була повністю забита та фактично нефункціонуюча, в результаті чого будинок постійно підмивали підземні води.
Як наслідок — почалися численні провалля ґрунту
біля під›їздів, розвалювалася та просідала прибудинкова дорога, утворилися вирви біля зливових колодязів. Все це стало загрозою для житлової будівлі.
До мене як до депутата по даному будинку неодноразово надходили
письмові та усні скарги від мешканців будинку з проханням посприяти у вирішенні цих проблем. Неодноразово проводилися зустрічі, велися активні
дебати з цього питання. Однак для реалізації масштабного проекту (будинок має найдовшу прибудинкову територію) були необхідні значні кошти,
набагато більші, аніж для інших будинків.
У своїх зверненнях до керівництва міста я наголошував, що реалізація
даного проекту є однією з найбільш вагомих та першочергових. І це сприйняли з розумінням.
Таким чином, по завершенню робіт буде оновлено зливову систему з

Розпочато масштабну реконструкцію
прибудинкової території
по вул. М. Грушевського, 10
новими дощоприймачами та дощовою каналізацією, повністю замінено бордюри, укладено нове асфальтне покриття з двома заїздами до будинку, заасфальтовано вхідні групи, зроблено нові сходи між будинками М. Грушевського, 10 та М. Грушевського, 12 і головне — упорядковано паркувальні
майданчики, створено нові паркомісця та паркувальні «кишені». У той же
час залишається простір для удосконалення, і в цьому напрямку будемо рухатися й надалі.
Я щасливий, що вдалося розпочати реалізацію такого важливого для
громади міста проекту і хочу наголосити, що людей потрібно оцінювати за
їхніми вчинками та справами. Тому я і надалі відстоюватиму інтереси громади Вишгорода.
Дякую керівництву міста та особливо профільному заступнику Ігорю
Свистуну, а також компанії ТОВ «Житлошляхбуд» (керівник – Володимир
Сущенко) за можливість втілити в життя цей надважливий проект.

Ваша самовіддана творча
праця вражає своєю неповторністю, різносторонністю, яскравим колоритом, невичерпною
енергією. Саме культура робить людину особистістю, нас
– неповторними, формує спільність у громаді.
Тож від душі дякую за сумлінне служіння благородній
справі розвитку культурного
потенціалу нашого краю.
Хочу
побажати
добра,
здоров’я, енергії для реалізації
творчих планів та задумів і невичерпного натхнення!
З повагою
заступник міського голови
Трохим ІВАНОВ

Сезонні роботи — на фінішній прямій
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Благоустрій
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(Початок на стор. 1)
На завершення асфальтно-бетонних робіт
цьогорічного сезону шляховики за ці дні мають
ліквідувати вибоїни по основних магістралях міста. А ось масштабне асфальтування завершилося саме на вул. Піщаній. На сьогодні там проїжджа частина зроблена на 70 відсотків. Третину
Піщаної було вирішено закінчити у наступному
році, коли будуть замінені зношені комунікації,
які пролягають саме у цій частині вулиці.
За підсумками весняно-літного сезону, значний обсяг робіт по благоустрою було виконано на території майбутнього парку біля житлового комплексу «Ярославичі». Зокрема, там
з’явилися пішохідні доріжки, лавочки, освітлення,
дитячий майданчик. Під майбутнє футбольне
поле було виконано основу, зроб-лено підпірну
стіну, огорожу. Фактично залишилося застелити

штучне гумове покриття.
— Прохолода не дозволяє виконати цю роботу найближчим часом, — пояснив заступник
міського голови Ігор Свистун. — Тому що якісне
склеювання буде лише за наявності 15 градусів
тепла, тож ми вирішили завершити футбольне
поле вже навесні. Благо, підрядники заздалегідь
закупили у Європі гуму, клеї, тому будемо чекати теплих весняних променів.
Фактично фінішував і сезон реконструкції
покрівель на багатоповерхівках. Всі дахи на
п’яти об’єктах уже вкриті новим металопрофілем, залишилося змонтувати ринви, водовідвідні жолоби тощо.
Перші заморозки не завадять продовжувати
видалення сухостоїв і аварійних дерев. Спеціалізована підрядна організація має намір провести
цю роботу у другій половині листопада.

У ході підготовки до зими були законсервовано два міські фонтани, системи поливу. Вже
найближчим часом комунальники мають закупити на автодороги міста 1200 тонн солі. Техніка, яка має ліквідувати снігові замети, теж уже
готова до роботи.
Із пониженням температури на першому
плані у комунальників було забезпечення теплом усіх будинків міста — своєчасно і якісно.
Втім, були деякі проблеми по окремих будинках.
Сьогодні ще існують ускладнення на окремих
стояках, де влітку самодіяльні майстри понакручували у свої квартири додаткові теплоносії
і водночас позбавили сусідів цього тепла. По
таких під’їздах тепер доводиться приводити до
проектної норми всю існуючу систему.
За кілька тижнів має відбутися останнє у
цьому сезоні — відкриття оновленого дитячого

ТОВ «Трансспор» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкті за адресою: 07300, Київська обл.,
Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул.Н. Шолуденка, буд. 19, корпус 5.
ТОВ «Трансспор» спеціалізується на нанесенні електрохімічних покриттів на металеві
деталі. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є виробничий цех із нанесення
електрохімічних покриттів. При роботі цеху в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,00358 т/рік; натрію гідроокис — 0,00179 т/рік; кислота борна — 0,000358 т/рік; натрію орто-фосфат (тринатрій
фосфат) — 0,0071 т/рік; водень хлористий — 0,0921 т/рік.
Адміністрація ТОВ «Трансспор» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони
навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Концентрації
забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок викидів даного
підприємства не перевищують значень ГДК.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти
днів із дня публікації у Вишгородській районній державній адміністрації за адресою: 07301,
Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, тел: +38 04596-22-0-22.
Адміністрація ТОВ «Трансспор»

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

P.S.

майданчика по пр-кту Т. Шевченка, 5. А ось нові
котловани невдовзі з’являться, як це не прикро,
на Галявині казок. Це продиктовано необхідністю прокласти колектор від нового дитячого садочка по вул. Шкільній. Утім, навесні комунальники обіцяють повернути скверу його первісний
образ.
Приділялася увага й ліквідації стихійної торгівлі по проспекту Т. Шевченка. Насамперед, проводиться роз’яснювальна робота з продавцями,
яким рекомендовано переїхати на новий ринок, де
їх очікує 30 безкоштовних місць.
Таким чином, можна констатувати той факт,
що під завісу погожого сезону комунальному
сектору міста вдалося реалізувати абсолютну
більшість запланованих обсягів. Тепер будемо
чекати перших погожих днів весни вже 2019
року.

Відповідно до Постанови Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) № 1079 від 25.09.2018 р., з 1 грудня
НАК Нафтогаз України отримав право на відключення тепломереж в опалювальний період за наявності заборгованості за спожитий газ. НКРЕКП
зобов’язало газорозподільні компанії дотримуватись цих вказівок. Ухилення ПАТ «Київоблгаз» від відключень тепломереж за дорученням
Нафтогазу може мати ознаки зловживань монопольним становищем.
Таким чином, якщо у підприємств, які обслуговують тепломережі, існує
заборгованість і це питання не буде врегульоване протягом трьох діб,
— ПАТ «Київоблгаз» вимушений розпочати заходи із припинення газопостачання. ПАТ «Київоблгаз» не продає природний газ та не отримує
кошти за нього. Єдиним оптовим постачальником газу для населення та
постачальником для тепломереж є Нафтогаз. ПАТ «Київоблгаз» лише
доставляє паливо споживачу і обслуговує газові мережі. Як оператор
ГРМ — ПАТ «Київоблгаз» зобов’язаний припиняти газопостачання споживачу при письмовому звернені його постачальника.
З метою врегулювання можливих проблем в опалювальний період
ПАТ «Київоблгаз» буде інформувати місцеві органи влади, підприємства
ТКЕ, НКРЕКУ і громадськість про отримання подібних доручень.
Адміністрація Вишгородського відділення ПАТ «Київоблгаз»

Причина складнощів опалювального сезону: весна, літо, осінь — раз на рік, а зима — д вічі (на початку року та наприкінці)
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Живемо ЗДОРОВО
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Таємничий
Хеловін

Спортивні доріжки

Гарбузик — символ кінця літа

Віра ВОЛКОВА,
інструктор із фізичного виховання
ФОТО – архів ДНЗ «Сонечко», спеціально для «Вишгорода»

Кубок Вишгородського міського голови-2018
Тренери А.Шипілов і А.Головаченко; організаційний комітет: О.Єрмолова, Л.Клюс, І.Чубан,
І.Базаленко, Ю.Єрмолов, Н.Буднік, О.Скарлат, А.Філіпович

Анна ГОЛОВАЧЕНКО, тренер з плавання
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

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 — блискучі перемоги, тріумф!
Дельфінчики А. Головаченко — М. Маруня,
М. Романичева, А. Клюс, А. Гирич, Д. Єрмо-

Наймолодші 65 учасників команди
СК «Дельфін-Свім»

лов, В. Козярук, М. Король, Н. Заворотько, Д.
Саксєєва, М. Комарова, Т. Куприков, О. Костіна, В. Карпенко, Н. Філіпович — виконали 16
спортивних нормативів!!!
Вихованці тренерів А. Шипілова та О. Савицької принесли до скарбнички збірної ще 12
нормативів на вершині з 1-м дорослим від В.
Михальченко.
Ми, тренери, безмежно пишаємося вами!
Дякую за таку можливість у проведенні
змагань: Олексій Момот, це було справжнє
спортивне свято! Сердечне спасибі за підтримку у всіх змаганнях директору ДЮСШ
Миколі Королю!

Вишгород

Ми, українці, з цікавістю запозичуємо щось нове в інших народів. Свято Хеловін не є для нас рідним. Воно походить
із земель, які населяли давні кельти і зі
староірландської означало «кінець літа».
Святкують його з 31 жовтня на 1 листопада, влаштовуючи веселі вечірки. У Європі
особливо популярні вечірки у стародавніх
замках. Головним атрибутом і символом
цього святкування є Гарбузик.
Дітки нашого садочка теж із задоволенням долучилися до святкування «кінця літа».
Вони вирушили до таємничого замку, де на
них чекали не лише його мешканці, а й різноманітні перешкоди.

Таємничий замок на горі стоїть,
І багато в ньому живуть страхіть.
Чекають Кікімора і Гарбузик,
Чахлик із Каспером і Павучок.
Там чаклунка заворожить,
Тих, хто не подолає перешкод.
Але діти в нас не боязкі,
Всі сміливі та відважні,
Перешкоди подолали,
Скарби в замку відшукали.
Підготувала розвагу «Пригоди в таємничому замку» інструктор із фізичного виховання Віра Волкова з участю Любові Савочкіної
(Вишгородський міський ЦТ «Джерело») та
дітей середньої і старших груп.
Велика подяка батькам наших вихованців
за естетичне та креативне оформлення спортивної зали.

Переможці естафетного плавання

Перші старти сезону
Влас. інф.
ФОТО — Володимир ГОЛОВАЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Наші юні плавці були просто учнями, а
тепер стали спортсменами! 160 учасників
змагань представляли тренери А. Головаченко, А. Шипілов, О. Савицька, А. Бортнік,

Знай наших!

О. Карпухіна, І. Манжола.
«Перші старти сезону-2018» 27 жовтня
пройшли у басейні районної ДЮСШ дуже позитивно і радісно! Перший раз — на великій
воді, лунає гімн України, святковий парад та
естафети у чотирьох вікових категоріях (наймолодші — діти 2010-2013 рр нар.) Всі отримали відзнаки та привітання.

Чотири золота і два срібла
Іван КАРПИНА, заступник директора з НТР
2-3 листопада в місті Бровари на чемпіонаті Київської області з плавання команда Вишгородської
районної комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи (тренер Андрій Шипілов) була представлена
дев’ятьма спортсменами.
Виступ на цих змаганнях був дуже успішним: Валерія Михальченко, Ярослав Фурлет, Валентин Бабич,
Олег Оксюта, Єгор Непокритов, Микита Петренко.
Денис Скомаровський поліпшили свої результати та
виконали нормативи для нових спортивних розрядів.
Ірина Кожемяка виборола три (!!!) золоті медалі, а Єлизавета Щербакова виграла золото та два срібла.
А іще Валерія Михальченко, Ірина Кожемяка, Єлизавета Щербакова потрапили до збірної команди Київської області для участі в чемпіонаті України в місті
Дніпро.
Так тримати і подальших успіхів на нових плавальних доріжках!

Дата

Солодкі 17!
11 листопада Вишгородському танцювальному колективу «Клерико» виповниться 17 років! Тому у неділю ми радо приймаємо вітання від друзів та прихильників
особисто, а також у соціальних мережах.
Собі ж як колективу зичимо перевершувати минулорічні здобутки та відкривати нові
творчі горизонти, а учасникам — перемог,
нових країн, міст та сцен.
Загалом за 17 років на рахунку Вишгородського танцювального колективу «Клерико» близько 100-та Всеукраїнських конкурсів,
50 Міжнародних, з десяток чемпіонатів України та навіть чемпіонат Європи. Лише за цей
рік «Клерико»: став золотим чемпіоном у IV
турі IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «ART Dance-2018» і
бронзовим чемпіоном у фіналі; здобув перше
місце у IDO Ukrainian Open Championship, —
володар Гран-прі та І, І, І, І місць IV Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зірки Албени»,
Болгарія; володар Гран-прі та І, І місць Міжнародного вокально-хореографічного конкурсу
«Planet Stars!»; лауреат І та ІІ місць Всеукра-

СК «Фортеця»

«Козацька слава»
Микола ПОГОРЄЛОВ, тренер
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

В Ірпені відбулися змагання «Козацька слава», приурочені до
Дня захисника України та Козацької Покрови. Для спортсменів СК
«Фортеця» двобої виявилися плідними на здобутки.
Так, у герцях на татамі перше місце вибороли Іван Панфьоров і Денис
Довгоп’ят. Другими були Таня Желтякова, Данило Косолапов, Дмитро
Кисіль, Іван Шинкаренко, Дмитро Грищенко, Іван Легенький, Даша Гончук, Іван Бурангулов, Андрій Пироженко, Ліля Ворона. Треті місця посіли
Мухамед Хамідов, Аня Кривицька, Владислав Лінник, Артур Ліщинський,
Сергій Кравченко, Дмитро Овсієнко.
Роман Патлай і Тарас Смук — на четвертій сходинці. Додатково хочу
відмітити Тетяну Желтякову, яка за тиждень виборола ще одну медаль –
ІІІ місце на відкритому чемпіонаті міста Києва з кіокушин карате.

Тренери Ілля Сергієнко та Микола Погорєлов
з переможцями та призерами змагань

їнського вокально-хореографічного конкурсу
«Україна — це ми!»; лауреат ІІІ місця «The
Challenge» Ukrainian Championship.
Головне, що творці колективу не планують зупинятись на цьому і вже запланували
нові танцювальні подорожі до кінця 2018 року
та на літо 2019 року.
П’ять цікавих фактів про «Клерико»: колектив старший на 14 років за наймолодшого
свого учасника; за один місяць хореографи
проводять понад 150 годин репетицій; віковий діапазон учасників колективу — від 3-ох
до 18-ти років; «Клерико» — прізвище чоловіка, який створив Мулен Руж; танцювальний
колектив «Клерико» — мрія всього життя
Ольги Пінчук.

Вишгород
Дитячий
майданчик
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова
Опікунської ради
Щойно призначений голова Київської
обласної
державної
адміністрації Олександр Терещук під час
розширеної оперативної наради, зокрема,
повідомив, що хоче оголосити 2019-й Роком дітей. Цю новину позитивно сприйняли та обговорили на черговому засіданні
Опікунської ради при виконкомі Вишгородської міської ради, що відбулося 8 листопада.

Зв’язок поколінь
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Рік дитини
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Фестиваль

Питання безпеки, здоров’я та захисту
прав неповнолітніх вишгородців, насамперед
— із особливими потребами, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, що перебувають у складних життєвих обставинах,
є пріоритетними у роботі міської Опікунської
ради. Тому під час засідання обговорили і відповідний план заходів на наступний рік. Всі
слушні зауваження занотовані та будуть враховані у роботі 2019-го року.
Крім того, акцентували на тому, що слід
приділяти більше особливої уваги та сприяти
новим дитячим і молодіжним проектам, креативним напрямкам творчого розвитку дітей і
юнацтва міста.

Дві нові зупинки для «одинички»
У міськвиконкомі
Влас. інф.
Восьмого листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Серед питань порядку денного присутні
розглянули та внесли зміни до автобусного маршруту № 1 у частині організації двох
зупинок по вул. М. Грушевського в обох напрямках. Було встановлено режими роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, надані дозволи на приватизацію житлових приміщень
у гуртожитках, затверджено проектно-кошто-

рисну документацію на капітальний ремонт
вхідних груп по просп. І. Мазепи, 2, 6, надано
дозволи на розміщення реклами, погоджено місце розташування тимчасової споруди.
Члени виконкому затвердили умови договору про пайову участь замовника у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної структури міста з МКП «Віта», затвердили проект технічних умов на сумісний підвіс
оптичного кабелю зв’язку на опорах мережі
зовнішнього освітлення по вул. Ю. Кургузова,
проект технічних умов на приєднання до каналізації багатоквартирного будинку по вул. М.
Ватутіна (замовник — ТОВ «Велесгард») та
дозволили комунальним службам демонтувати залишки автомобілів без ознак власників.

«Золоті» ключі до серця кожного…
Ліля ВЕТЕРІНА,
волонтер
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Напередодні святкування 75-ої річниці визволення м. Вишгорода від
нацистських загарбників
у Другій світовій війні у
раді ветеранів відбулася
зустріч радника міського
голови Володимира Малишева з волонтерами,
Редакційна пошта
що опікуються ветеранами війни, праці та малозабезпеченими, які приковані до ліжка.
Це стало можливим завдяки величезній роботі активу ветеранської організації міста,
зокрема – Емми Одинокіної, Людмили Болдиревої та інших. Спланований підхід до волонтерської роботи (старших по будинках вибирають ветерани за місцем проживання) дав свої
плоди. І це цілком логічно. Адже ті, хто мешкає в будинках, найкраще знають потреби цієї
категорії мешканців, бувають у них удома, спілкуються, а тепер через ветеранську організацію
вручають продовольчі та інші набори.
Саме на цьому наголосив президент фонду «Святої Ольги» В. Малишев, передаючи цим
активістам найкращі побажання від міського голови Олексія Момота та 30 подарункових наборів від компанії СК «Джонсон».

Краєзнавчий конкурс

«Золота осінь» з «Водограєм»
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Євгенія УСКОВА, спеціально для «Вишгорода»

У Київському палаці дітей та юнацтва
3-4 листопада проходив ХV-й міський фестиваль музичних колективів закладів освіти м. Києва «Золота осінь».
Першого дня виступали ансамблі народних інструментів, а наступного – десять духових оркестрів столиці, а також
Вишгородський міський дитячо-юнацький
оркестр-студія «Водограй», який має давні
дружні стосунки з організаторами фестивалю і керівниками інших оркестрів.
«Фестиваль проходить раз у два роки. Всі
учасники наполегливо готуються до нього. І
ми раді, що маємо можливість зустрітися з іншими колективами, показати свій професійний ріст, побачити їхній, – розповіла художній керівник, диригент «Водограю» Наталія
Тищенко. – Для наших юних музикантів – це
цінний досвід, адже сцена виявляє всі «плюси» і «мінуси». І хоча це фестиваль, все ж атмосфера конкурсу була присутня».
Зал – колективи, столичні викладачі,
батьки дітей – активно підтримував виступи
«Водограю», який виконав вальс Йоганна
Штрауса «Прекрасний Дунай», композицію
Теда Хугенса «Чарівні барабани» (долучився
ансамбль «Drum station», керівник – Андрій
Мороз) і технічний, потужний твір, котрий діти
забажали показати на фестивалі, – «Фантом» Ендрю Ллойда Веббера.
Професійне журі – голова Володимир
Дума, завідувач денного відділення Київського інституту музики ім. Р. Глієра, заслужений
працівник культури України, члени журі – Вікторія Ткаченко, начальник відділу дошкільної та позашкільної освіти Департаменту

освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради, Микола Сукненко, художній керівник і головний диригент кафедри духових
і ударних інструментів КЗ вищої освіти Київоблради «Академія мистецтв», та інші – відзначило Вишгородський оркестр «Водограй»
дипломом « За самобутнє і оригінальне виконання творів», а Наталію Тищенко – подякою.
У подарунок колектив отримав музичний інструмент – трикутник.
«Наші музиканти були наймолодшими.
А тому вдвічі приємніше, що гідно виглядали поруч зі старшими, такими, наприклад, як
оркестранти КЗ вищої освіти «Академія мистецтв» – у майбутньому професійні педагоги-музиканти, – каже Наталія Тищенко. – До
речі, художній керівник цього колективу Микола Сукненко та інші метри духової музики
– мої колишні вчителі. І сьогодні вони тиснули
мені руку і зверталися на «Ви», що свідчить
про визнання праці нашого колективу. А діти
справді виступили добре, проявили відповідальність і витримку. Хоча доволі непросто
бути на сцені 10 хвилин і поза сценою – протягом дня».
Про комфортний автобус для поїздки на
фестиваль подбала Вишгородська міська
рада, мер Олексій Момот, тож музиканти,
як каже їхній керівник, зосереджувались виключно на творчості. Але, звісно, Наталія
Миколаївна тримає в полі зору безліч важливих деталей – від зовнішнього вигляду до
настрою кожної дитини. І для кожної в неї вистачає душевного тепла і ласки. Батьки за це
безмежно вдячні педагогу.
Сьогодні в оркестрантів триває планова
робота. Вони працюють над новим репертуаром і очікують наступних запрошень, знайомств і друзів.

Спільний проект музею та ЦТ «Дивосвіт»

Наталія САХАРОВА,
методист Вишгородського Центру
творчості «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» та Вишгородський
районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» втілюють у життя чимало спільних проектів.
Так. Наприкінці жовтня відбувся краєзнавчий конкурс, присвячений 75-й річниці
звільнення міста Києва та Вишгородського краю від нацистської навали.
Представники дев’яти краєзнавчих гуртків шкіл району представили візитівки команд узяли участь у грі-квесті «У пошуках
експонату» та бліц-вікторині.
Журі конкурсу (заступник директора
Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році» Т. Сокол (голова журі),
голова ради фонду «Пам’ять» М. Крисько,
методист Вишгородського районного Центру
творчості «Дивосвіт» Н. Сахарова, науковий співробітник Національного музею-заповідника І. Подолянець та голова президії
Великої ради отаманів України О. Левандо)
всебічно оцінювали виступи, а гості конкурсу
— серед них козаки об’єднаної ради україн-

ського та зарубіжного козацтва — щиро вболівали.
Всі учасники прекрасно обізнані у темі
історії рідного краю, показали знання експонатів музею і живий інтерес до героїчного
минулого нашого народу, — підкреслив у
своєму виступі директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
І. П. Вікован.
Команди «Лютіж-43» (Лютізька ЗОШ),

«Нащадки» (Новопетрівська ЗОШ № 2),
«Легіон» (Литвинівська ЗОШ), «Червона калина» (Вишгородська ЗОШ № 1), «Українці»
(Жукинська ЗОШ), «Баданики» (Синяківська
ЗОШ) надали найоригінальніші візитівки.
Журі також відзначило форму «Легіону», відео-презентації команд «Червона калина» та
«Лютіж-43».
«Лютіж-43» показав себе найактивнішим
і найшвидшим у грі-квесті та бліц-вікторині з

історії визволення Києва і Вишгородщини від
нацистських загарбників.
За загальними підсумками: найкращим
визнано «Лютіж-43» (Лютізька ЗОШ, керівник В. Мартиненко); друге місце посіли «Маркери» (НВК «Димерська гімназія — ЗОШ І
ступенів», керівник С. Яковчук); третє —
«Червона калина» (Вишгородська ЗОШ № 1,
керівник Г. Петрук). Захід завершився покладанням квітів до могили Невідомого солдата.
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
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»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45 «Мiняю жiнку - 14»
23:40 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:40 Т/с «Пляжний
коп-4»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35 Т/с «Опер за
викликом»
14:30 Х/ф «Американець»
16:20 Х/ф «Унiверсальний

солдат-3: Новий початок»
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»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Чудова гра
15:50 Д/ц «Це цiкаво»
16:20 Лайфхак
українською
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
22:55 Складна розмова
23:25 Перша шпальта
00:00 Телепродаж «Тюсо»
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, 03:20 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 «Облiвiон»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 Хата на тата

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Принцеса
Лiллiфi та маленький
єдинорiг»
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
23:00 Сiмейка У

НТН
7:15, 18:25 «Свiдок.
Агенти»
07:50 Х/ф «Золоте теля»
11:00, 12:50, 03:25
«Речовий доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
16:50 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Х/ф «Залiзний
лицар - 2»

СТБ
7:25 Х/ф «Шкiльний
вальс»
09:20 МастерШеф
12:30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/ф «Тарзан i
Джейн»
08:00 Х/ф «Робосапiен:
Перезавантаження»
09:45 Х/ф «Моя дiвчинамонстр»
12:00 Х/ф «Месники»
14:50 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
17:45 Таємний агент

23:30 «МЕМ»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф
«Розслiдування»
10:30, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:25, 19:30 Т/с
«Коломбо»
16:50 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:00 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Диво з острова
Борнео
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Скептик
11:15 Код доступу
11:50 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Америка в кольорi
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:40 Їжа богiв
20:50 Їжа богiв. Сiль
23:45 Шпигунство та
змови
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, 21:25 «Бойовi
кораблi»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикий i живий»
20:30 «Служба порятунку»
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 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»
00:00 Х/ф «Мiсяць 2112»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Х/ф «Доктор
Живаго»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Антизомбi
11:15, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День

13:55, 16:20 Х/ф «Люди
Iкс: Остання битва»
16:40 Х/ф «Люди Iкс:
Початок. Росомаха»
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»
23:40 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 1 3 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»
10:45, 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 «Iнспектор. Мiста»
23:45 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»
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 Вiдеобiмба
15:20 Х/ф «Веселi
канiкули»

19:25, 20:30 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 «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Фольк-music
18:00 Iнформацiйна
година
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Нашi грошi
22:15 До 75-рiччя
Мустафи Джемiлєва.
«Мустафа»
00:00 Телепродаж «Тюсо»
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 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 М/ф «Жовтодзьоб»
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
7:35 Х/ф «Осiннiй
марафон»
09:25, 20:00, 22:35
МастерШеф
12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00, 23:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 07:40 Kids Time
06:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:45, 00:00 Київ вдень
та вночi
08:45 Т/с «Любов
напрокат»
09:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:50, 21:00 Пацанки.
Нове життя
17:00, 19:00 Варьяти
22:10 Х/ф «Проти

23:30 «МЕМ»

18:00 Один за всiх

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Спiвоче
деревце»
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
6:55 Х/ф «Акваланги
на днi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
10:40, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:30, 19:30 Т/с
«Коломбо»
16:50 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»

шторму»
МЕГА
08:45 Дикий Iндокитай
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Америка в
кольорi
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:40, 20:50 Їжа богiв
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найромантичнiшi
мiста свiту»
08:00, 09:00, 21:00 «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, 21:25 «Бойовi
кораблi»
17:00 «КИЇВ LIVE»

19:25 «Дикий i живий»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
Погода
K1
6:30 «TOP SHOP»
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
6:00 «Мультфiльм»
06:15, 23:00 «Слiдство

вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi 3»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10 Я зняв!
12:10, 13:30 Х/ф «Крижанi
солдати»
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 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:55 Х/ф «Зоряний
десант-2. Герой
Федерацiї»
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
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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
18:20 Чому НАТО?
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 1 4 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, 14:20 «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, 23:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2
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»
15:10 Х/ф «Пекло»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»

21:40 Т/с «Кiстки-2»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
14:30 52 вiкенди
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Сильна доля
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Шахтарська змiна
19:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:05 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:25 Букоголiки
00:00 Телепродаж «Тюсо»
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»

СТБ
6:50 Все буде добре!
08:50, 19:00, 23:45 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:55, 20:00, 22:35
МастерШеф
12:55 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 00:30 Київ вдень
та вночi
08:20 Т/с «Любов
напрокат»
09:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:45, 21:00 Пацанки.
Нове життя

17:00, 19:00 Екси
22:10 Х/ф «I гримнув
шторм»
МЕГА
08:45 Дикий Iндокитай
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 Там, де нас нема
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Америка в кольорi
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:40, 20:50 Їжа богiв
23:45 Великi танковi
битви
ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»

16:10, 21:25 «Бойовi
кораблi»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дикий i живий»
20:30 «Якiсне життя»
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, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi 3»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22:00 Т/с «Катя»
00:00 Х/ф «Полiт
фантазiї»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Громадянська
оборона
12:30, 13:20 Х/ф
«Зоряний десант-2.
Герой Федерацiї»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»

18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-4»
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Зоряний
десант-3. Мародер»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 19:25
Iнформацiйний
вечiр
18:20 Євроiнтеграцiя сила можливостей
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 1 5 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»
10:45, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:45, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Двi матерi»
21:45 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
00:50 Т/с «Життя i доля»
2+2
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.»

15:50 Х/ф «Телефонна
будка»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:40 Т/с «Кiстки-2»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Промiнь живий
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:35 Д/с «Жива
природа»
20:05 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Сильна доля
00:00 Телепродаж «Тюсо»

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 «Щасливий
Ганс»
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
6:00 Все буде добре!
08:05, 19:00, 23:50 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:05 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв.

Чоловiки проти жiнок
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
НТН
7:05 Х/ф «Веселi
Жабокричi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Товариш
генерал»
10:45, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
16:50 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
17:50 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 00:25 Київ вдень

та вночi
08:20 Т/с «Любов
напрокат»
09:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:45, 21:00 Пацанки.
Нове життя
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:15 Х/ф «Хвиля»
МЕГА
08:45 Дикий Iндокитай
09:45, 17:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:45, 20:50 Їжа богiв
00:40 Скептик
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, 21:25 «Бойовi
кораблi»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Всерединi раю»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
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, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi 3»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22:00 Т/с «Катя»
23:50 Х/ф «Iди i дивись»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:10 Я зняв!
12:05, 13:20 Х/ф
«Зоряний десант-3.
Мародер»
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
20:10 Громадянська
оборона
21:15 Т/с «Пес-4»
22:20 Новi лiдери
5 КАНАЛ
07:35 Компанiя
героїв
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 Чому НАТО?
19:25 Iнформацiйний
вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

10 листопада 2018 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 6 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»
12:55, 14:20 «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
15:45 Х/ф «Бета-тест»

19:25 Х/ф «Найманець»
21:15 Х/ф «Спека»
23:10 «Бойове шоу
талантiв UFC: Визнанi
Зiрки проти зухвалих
новачкiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Ведмедiсусiди»
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»
12:25 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35, 23:25 Д/ц
«Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Енеїда
18:00 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
23:05 Лайфхак
українською
00:00 Телепродаж «Тюсо»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Утiкачка»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Лiга Нацiй
УЄФА. Словаччина Україна
00:05 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»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
повiтря: Повернення»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Мольфар
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
16:15 М/ф «Норм та
Незламнi»
18:00 Чотири весiлля
21:00 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
8:05 Т/с «Кандiс Ренуар»

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
6:40 Х/ф «Захар Беркут»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Це було в
розвiдцi»
10:45, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:45, 19:30 Т/с
«Коломбо»
16:55 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
17:55 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «Закон i
порядок»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Kids Time
06:45 Київ вдень та вночi
07:40 Ревiзор
10:40 Страстi за

ревiзором
12:45, 21:40 Пацанки.
Нове життя
16:15, 19:00 Топ-модель
22:55 Екси
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45, 15:55, 21:45 Рiчковi
монстри
09:45, 17:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 1377 спалених
заживо
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:45, 20:50 Їжа богiв
00:30 Пiдроблена iсторiя
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 «Бойовi кораблi»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Всерединi раю»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 М/с «Каспер»
09:00 М/ф «Барбi в ролi
принцеси острова»
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
6:00 «Мультфiльм»
06:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi 3»
11:10, 12:25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi 4»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Катя»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10 Я зняв!

12:10, 13:20 Х/ф
«Нещасний випадок»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:25 Т/с «Пес»
17:40, 00:20 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
07:12, 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, 19:25
Iнформацiйний вечiр
18:20 Євроiнтеграцiя сила можливостей
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT
00:40 Хронiка дня

СУБОТ А , 17 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 «Їмо за 100»
11:15, 23:20 «Свiтське
життя 2018»
12:20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2018»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Телефонна
будка»
15:25 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
17:30 Х/ф «Збройний
барон»
19:55 Х/ф «Пекло»
22:00 Х/ф «Вбити Бiлла»
Черв. Круг

00:05 Х/ф «Спека»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:30 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:00 Лайфхак
українською
10:10 Д/ц «Це цiкаво»
11:05, 11:20, 11:55, 14:50,
16:35, 16:40 Телепродаж
11:25 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля
13:00 Х/ф «Пророк
Єремiя - викривач царiв»
15:00 Пообiдi шоу
16:10 Спiльно
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
22:30 Д/ц «Неповторна
природа»
23:00 Свiтло
00:00 Телепродаж «Тюсо»

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 «Дитина
на мiльйон»
22:00 Т/с «Дружина з того
свiту»
ПРЯМИЙ
9:00, 22:00 Ток-шоу «Ехо
України»
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
16:00, 19:00 «Репортер».
Новини
10:15, 11:15, 14:15 «LIVE»
12:15 «МЕМ»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00 Ток-шоу «Кримiнал»
19:15 Iнтерв’ю
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
21:00 «Закрита зона»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Жаб’яче
королiвство: Таємниця
кришталевої жаби»
13:00 Х/ф «Спiвоче
деревце»
14:15 Чотири весiлля
16:15 Танька i Володька
17:15 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
19:00 Зiрконавти
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Сiмейка У
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
07:50 Караоке на Майданi
08:50 Все буде смачно!
09:50 Битва екстрасенсiв
11:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
14:50 «Дiамантова рука»
16:55 Хата на тата

19:00 Х-Фактор
22:55 Цiєї митi рiк потому
НТН
5:50 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:45 Т/с «Коломбо»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
21:30 Х/ф «Корсиканець»
23:20 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
06:50 Мiстична Україна
07:40, 23:00 Їжа богiв
08:40, 18:00 У пошуках
iстини
10:20 Великi танковi
битви
12:05, 21:00 Таємницi
Хреста
14:05 Дикий Iндокитай
16:05 Рiчковi монстри
00:00 Нашi

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:55 Kids Time
08:00, 12:00 Заробiтчани
13:50 Варьяти
15:50 Хто зверху?
17:50 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
19:10 М/ф «Викрадена
принцеса»
21:00 Х/ф «Валерiан i
мiсто тисячi планет»
23:50 Х/ф «Моя дiвчинамонстр»

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 «Концерт «КНУКiМ.
50 рокiв»
16:50 «Бiометрика»
17:00 «Ситуацiя»
17:20 «Служба порятунку»
17:50 Х/ф «Прийми мене»

19:00 «ВАТА-шоу»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 Ток-шоу «THE
WEEK»

11:50 Х/ф «Летюча миша»
14:30 Х/ф «Як три
мушкетери»
17:10 Х/ф «Корсиканець»
19:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
20:50 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
22:45 Х/ф «Нiндзя - 2»

20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Знайди мене,
якщо зможеш»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Дай Лапу»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:50 «Ух ти show»
12:50 М/ф «Барбi в ролi
принцеси острова»
14:30, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
00:00 Х/ф «Дорiан Грей»
ІНТЕР
6:20 «Мультфiльм»
06:45 «Чекай на мене.
Україна»
08:40 «Слово
Предстоятеля»
08:45 Х/ф «Гусарська

балада»
10:45 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
12:30 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
14:10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
16:10 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
18:00 Х/ф «Мiй коханий
привiд»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Краще»
22:30 Концерт «Срiбний
бал Олександра
Малiнiна»
00:15 Х/ф «Гувернантка»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
15:20 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Т/с «Пес-4»

20:15 Х/ф «Росомаха»
22:50 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
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
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
18:30 Полiгон
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 18 Л ИС Т ОПА Д А 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00, 11:00 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя»
16:00 Х/ф «Ейс Вентура:

Коли природа кличе»
17:50 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:40 «Королева ночi.
Концерт Олi Полякової»
2+2
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»

Терміново потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
НА ВИРОБНИЦТВО.
Жінка до 55 років.
Уважна, працьовита, акуратна,
без шкідливих звичок.
Обов’язки: підтримка порядку в
офісі і виробничому приміщенні.
Графік: 3 дні на тиждень з 8:00
до 11:00. З/П — 4500 грн.
Тел: (098) 441-15-00, Дарина

11:55 «Шаленi перегони»
12:55 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
14:55 Х/ф «Бета-тест»
16:30 Х/ф «Найманець»
18:15 Х/ф «Я, робот»
20:20 Х/ф «Вбити Бiлла 2»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Бойове шоу
талантiв UFC: Визнанi
Зiрки проти зухвалих
новачкiв»
UA:ПЕРШИЙ
09:40 Х/ф «Пророк
Єремiя - викривач царiв»
11:20, 11:50, 13:25, 14:55,
16:35 Телепродаж
11:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
13:00 Лайфхак
українською
13:50 #ВУКРАЇНI
14:20 Перший на селi
15:00 Фольк-music
16:10 Шахтарська змiна
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:55 Д/ц «Неповторна
природа»

ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
— ВАНТАЖНИКІВ, РІЗНОРОБОЧИХ.
Заробітна плата — договірна.
Офіційне працевлаштування
(робота за сумісництвом), соц. пакет.
Тел: (067) 659 54 57,
Віталій Миколайович Ущапівський – директор

23:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
00:00 Телепродаж «Тюсо»
ТРК «УКРАїНА»
08:45 Т/с «Дитина на
мiльйон»
12:50 Т/с «Дружина з того
свiту»
17:00, 21:00 Т/с
«Повернення до себе»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Павутинка
бабиного лiта»
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»
(повтор)
11:15, 14:15 «LIVE»
13:00 «Закрита зона»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 Ток-шоу «Ехо
України» (повтор)

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Банда
Тигрокачка»
13:00 Чотири весiлля
16:00 Танька i Володька
17:00 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
19:00 Зiрконавти
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Сiмейка У
СТБ
08:45 Все буде смачно!
10:50 Караоке на Майданi
11:50 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
07:55 Т/с «Темнi
лабiринти минулого»

НОВИЙ КАНАЛ
09:10 М/ф «Тарзан 2»
10:30 Х/ф «Джордж з
джунглiв»
12:20 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
14:00 М/ф «Викрадена
принцеса»
15:40 Х/ф «Валерiан i
мiсто тисячi планет»
18:30 Х/ф «Джон Картер»
21:00 Х/ф «Сходження
Юпiтер»
23:30 Х/ф «Атлантида»
МЕГА
08:40, 18:00 У пошуках
iстини
10:20 Великi танковi
битви
12:05, 21:00 Таємницi
Хреста

КУПЛЮ ДЛЯ СЕБЕ 2-3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ
в цегляному будинку — до 1 мільйона гривень.
Без посередників. Тел: (095) 246-87-34

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).

Терміново потрібні
ВАНТАЖНИКИ СКЛОПАКЕТІВ.
Чоловіки до 45 років. Можна без досвіду роботи.
Уважні, працьовиті, акуратні,
без шкідливих звичок.
Графік: 5-денний, з 9:00 до 18:00.
З/п — 7500 грн + премії. В/т 1 місяць — 7000 грн.

Тел: (098) 441-15-00, Дарина

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

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

14:05 Дикий Iндокитай
15:05 Дикi острови
16:05 Рiчковi монстри
00:00 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
08:50 «Бiометрика»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Ректор»
15:40 «Ювiлейний
концерт квартету
«Гетьман»
18:30 Х/ф «Мавзолей»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30, 00:10 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Пограбування
по-бельгiйськи»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Пригоди

Геркулеса»
12:30, 18:10 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
14:30, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
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»
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
14:00 «Крутiше всiх.
Краще»
16:00 Х/ф «Мiй коханий
привiд»
18:00, 20:30 Т/с «Терор
любов’ю»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Наречена на
замовлення»
00:30 «Речдок»
ICTV
6:50 Т/с «Вiддiл 44»

10:40, 13:00 Х/ф «Люди
Iкс: Перший клас»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Росомаха»
16:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалипсис»
23:45 Х/ф «Логан:
Росомаха»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25, 03:20 Кiно з Я.
Соколовою
11:05 Кордон держави
11:20 Будемо жити
12:10 Невигаданi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект

Продам гараж. м. Вишгород. Тел: (067) 990-70-28
Вважати недійсними втрачені печатки ТОВ «Ліга Консалтінг»,
код ЄДРПОУ 42029315, ТОВ «АЛЕКСУС-2008», код ЄДРПОУ 35471580

Продам б/в стінку – 1 600 грн, електроплиту
– 600 грн. Тел: (066) 916-27-28
Підприємство запрошує на роботу: інженера з експлуатації обладнання — 5 днів на тиждень — з/п
10000 грн, оператора верстатів з ЧПУ — графік позмінний або повний робочий день поза зміною, з/п
12000 грн, оператора з експлуатації парової та
твердопаливної котельні — графік позмінний, з/п
5000 грн, пакувальників — графік позмінний, з/п 5000
грн, двірника — 2 повних робочих дні на тиждень, з/п
за домовленістю, прибиральницю офісу — тричі на
тиждень, з/п 5000 грн, кухаря — 5 днів на тиждень, з/п
7000 грн (або здамо кухонне приміщення в оренду).
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Мозаїка

10 листопада 2018 року
З ювілеєм!
9 листопада відзначає свій 80-річний ЮВІЛЕЙ
найдорожча для нас людина – наш тато, дідусь,
чоловік
Михайло Миколайович ДУДЧЕНКО.
Низький уклін тобі, тату, від усієї нашої родини. Дякуємо за любов і доброту, за ніжність і
турботу, за щиру посмішку. Ти для нас – приклад
життєвої радості й оптимізму.
Залишайся красивим і молодим! Нехай
твої очі завжди сяють усмішкою і щастям!
Ясного тобі сонечка, чистого світлого неба. А ми завжди зігріватимемо тебе
любов’ю і вдячністю.
Сини Олег і Віктор,
онук Роман, дружина Таїсія,
невістка Оля і племінники

Щиро вітаємо з 55-річчям спільного життя, з
чудовим смарагдовим весіллям
Юрія Миколайовича та Антоніну Іванівну
КОЛЕМБЕТ – найкращих у світі маму і тата, бабусю й дідуся, прабабусю і прадідуся.
Бажаємо Вам, дорогі наші, довгого і щасливого життя у здоров’ї і гармонії, даруючи одне
одному радість і тепло. Нехай Ваші добрі й мудрі серця не знають втоми і розчарувань, почуття
смарагдово
гдово зеленіють, а кожний день дарує мир і благодать. Цінуйте й
бережіть
ережіть одне одного, і н
нехай ніколи не потьмяніє смарагд Вашого кохання!
Дякуємо за приклад для наслідування! Спасибі за те, що Ви у нас є! Спасибі
за Вашу любов, мудрість і доброту!
З безмежною любов’ю і повагою
діти, онуки і правнучка

РЕСТОРАН
СТОР
ЗАПРОШУЄ:
— кухаря;
— бармена;
— офіціантів;

Не паліть листя!
За Інтернет-ЗМІ
В осінній період суттєво загострюються хвороби, і цей фактор рідко
пов’язують зі спалюванням листя, хоча
кожен другий українець має алергію на
дим. Тож спалювання листя і сухої трави послаблює імунітет половини жителів нашої країни.
Кожен, хто спалює листя, – отруює
себе і всіх навколо. При згорянні однієї
тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму.
Разом із ним у повітря вивільняються
пестициди, автомобільні викиди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом
року.
Нерідко разом із листям горить сміття. Зрозуміло, що це спричиняє ще потужніше забруднення атмосферного повітря.
Слизова оболонка дихальних шляхів
не здатна протистояти збудникам захворювань, коли подразнена димом. Більше
того, у тліючому без доступу кисню листі
виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. При
тлінні вологого листя з димом у повітря
вивільняються діоксини.
Спалювання рослинних залишків
становить і суттєву загрозу для природи:
з листям згорають зимуючі корисні комахи, такі як сонечка; руйнується ґрунтовий
покрив (вигорають рослинні залишки, ги-

Вишгород

нуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми), відбувається збіднення ґрунту; знищується насіння
і коріння трав’янистих рослин;
пошкоджуються нижні частини
дерев і кущів та верхні частини
їх коріння; у 2-4 рази зростає
промерзання ґрунту.
Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки; зростає загроза
лісових пожеж і загоряння житлових будинків; погіршується
видимість на дорогах, збільшується частота ДТП.
Спалювання рослинних залишків є прямим порушенням
законодавства, а саме: ст. 50
Конституції України, ст.ст. 9,
12 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», ст.16 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря», п.п. 3.6.14.,
3.7.4. Правил утримання жилих
будинків та прибудинкових територій, п.п. 3.6., 6.4.2. Правил
утримання зелених насаджень
у містах та інших населених
пунктах України, Закону України «Про благоустрій в населених пунктах».
Дії, що є порушенням зазначених
норм законодавства, тягнуть відповідальність відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Найкращою і єдиною альтернативою

Термометр

Небезпечні «сусіди»:
глисти-паразити
Людмила ПИЛИПЧУК,
фельдшер-лаборант (біолог)
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Робота!

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

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

Тел: (093) 475-75-57, (068) 979-17-99

спалюванню листя є компостування. Кожен власник присадибної ділянки у своєму господарському дворі може зробити
компостну яму, зберігаючи в ній рослинні
залишки. У результаті не забруднюватиметься повітря, а за півроку кожен матиме власне безкоштовне добриво.

Глистами (гельмінтами) називають паразитарних червів, яйця яких знаходяться в грунті, на різних предметах і
продуктах. Головний рознощик паразитарних захворювань — муха.
Паразити — це організми, які використовують інші живі організми як середовище живлення.
Глистні інвазії, якщо їх не лікувати, відображаються на стані шлунково-кишкового тракту. Порушується робота шлунку і
печінки, з’являється діарея або запор, часто субфебрильна
температура.
Паразити викликають сенсибілізацію організму з подальшим розвитком алергічних реакцій, механічне пошкодження
органів і тканин господаря і порушення їх функцій, різні запальні процеси, анемію. Погіршують всмоктування харчових речовин і вітамінів, виснажують імунну систему, знижують резистентність (опірність) організму. Отруюючи організм продуктами
своєї життєдіяльності, обтяжують перебіг інших захворювань,
виникає схильність до важких інфекцій і пухлинних процесів.
Приклад поширених інвазій та локалізація:

— у кишечнику паразитують аскариди, гострики, анкілостоми, угриця кишкова, бичачий ціп’як, ціп’як свинячий, широкий лентець, лямблії, амеби, трихомонади, бластоцисти;
— легені — ехінокок, токсокари;
— печінка — ехінокок, токсокари;
— жовчні протоки — лямблії, печінковий сисун, двуустка
сибірська, ланцетоподібний сисун;
— підшлункова залоза — двуустка сибірська;
— підшкірно — дирофілярії, анкілостоміди, токсокари;
— у м’язах — личинки трихінел;
— у кровоносних судинах — анкілостоміди, дирофілярії;
— головний мозок — ціп’як свинячий, ехінокок;
— органи зору — дирофілярії.
Личинкові стадії більшості гельмінтів здатні мігрувати в
різні тканини, вражаючи легені, серце, головний мозок, очі,
м’язи і кістки, що часом призводить до незворотних наслідків,
включаючи сліпоту, епілептичні напади, недоумство, ураження
внутрішніх органів, а іноді і летальний результат.
Особливо згубний вплив паразитів на організм дитини. У
інвазованих ними дітей розвиваються неврологічні розлади:
вони стають примхливими, збудливими, легко виснажуються,
погано засинають. Виникають або посилюються прояви алергічного діатезу, кишкового дисбактеріозу, що сприяє розвитку кишкових інфекцій. В уражених дітей часто розвивається
білкова і вітамінна недостатність, що призводить до затримки
фізичного, психомоторного і мовного розвитку.
Зниження під впливом паразитів імунної реакції призводить до частих захворювань дитини та обумовлює неефективність вакцинації.

Курси
На тему дня самооборони
Накупила нашатирю,
Українське

Нагострю кухонний ніж.
До дверей — пудову гирю
(Захищати свій рубіж).

Ольга ДЯЧЕНКО
Люди добрі! Ви це чули?
Розгулялись упирі.
Марсіан новоприбулих
В кожнім висадять дворі.
До двохтисячного року
Нас — мільйонів п’ятдесят.
Для статистиків мороку
Виправляв кожний гарант.

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

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

Бо підселять у квартири,
Хто по світу сам блука.
Чи врятують мене гирі?
Потренуюся пока.
Оце ж буде на папері
Власний інтернаціонал.
А якщо відчинить двері
Заблукалий генерал?

Щоб зростало все
за планом,
Візьмем поміч неземну,
Урятують марсіани
Ту статистику сумну.

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.

Загубив, мовляв, погони,
На гражданці, без житла…
Ледве вирвався з полону…
Хоче затишку, тепла…

Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Марсіанам все «до фені»:
І кредити, і борги,
Зате знову на арені
Зручне крісло для «слуги».

Сяду я на свою гирю,
Заховаю клятий ніж,
Нюхну тільки нашатирю,
Як здаватиму рубіж.

В його церкві марсіанам
Благодать з усіх дверей:
За нові здобутки кланам
Мільйон кине на єлей.

А якщо в мою квартиру
Підселятимуть бомжа?
Відбере пудову гирю
І гострющого ножа…

Нас чи Марс, а чи Венера
З майбуттям таким чека.
Все владнали на папері?
Всім — амінь! Пока! Пока!

І яку законодавці
Ще придумають петлю?
Продам гирю свою вранці,
Кулемет собі куплю.

Скоро, може, половину
Зафіксує документ.
Огляділась влада — гинем!
І придумали в момент:

Âèøãîðîä

Ось послухала новини,
Що надумали вгорі:
Нам новий тягар на спини,
Тож тримайтесь, трударі!

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

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо працівників для

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