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Виходить з 4 листопада 1995 року
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50 питань
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Пряма
мова

9 листопада ц. р. відбулася чергова 47-ма сесія Вишгородської
міської ради, до порядку денного якої було внесено понад 50 питань. Передусім, депутати затвердили план діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. За ініціативою депутата Сергія Жадана та його фракції сесія прийняла рішення про
звернення до Президента України щодо скасування підвищення
ціни на газ для населення.
Також були внесені зміни до міського бюджету на поточний рік та зміни до міських програм розвитку. Зокрема, депутати проголосували про
виділення коштів КП «Вишгородпастранс» на закупівлю автобусів. Великий блок земельних питань, після висновків профільної комісії (а це, головним чином, надання дозволів на розробки проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність), теж розглянуто позитивно.

Актуально

Тема

Захищати
інтереси людей

На «одиничці» з’явиться комфортабельний автобус
Коментар міського голови Олексія Момота:
– Найбільші дискусії на сесії, звісно, викликало питання про фінансування комунального автотранспортного підприємства. Ми раді, що вдалося переконати депутатів (за третім разом) виділити кошти всупереч страшилкам
опонентів про якісь міфічні десятки мільйонів. На закупівлю нових автобусів
спрямовано всього три мільйони гривень.
До проведення тендеру у Київській обласній державній адміністрації
щодо пасажирських перевезень ми плануємо запустити новий комфортабельний автобус із низькою посадкою по міському маршруту № 1. Попереду
— ожеледиці, сніг, тому добиратися пенсіонерам, інвалідам до лікарні, а дітям із віддалених вулиць до шкіл буде набагато зручніше.
Хочу ще раз наголосити, що після тендеру в КОДА міська рада зможе
чітко контролювати графік руху міських автобусів на київському напрямку.
Сьогодні ж місцева влада не має повноважень втручатися у роботу приватних перевізників, які не виконують узяті зобов’язання.

Джерело прибутку

Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

9 листопада ц. р. на черговій 47-й сесії міськради депутати підтримали звернення до Президента щодо негайного
скасування Постанови Кабінету Міністрів
України про підвищення ціни на газ для
населення.
Це антинародне рішення, яке не має ніяких законних підстав! Наслідком такого
беззаконня стане суттєве подорожчання комунальних платежів, харчів, ліків та життя в
цілому. Тому ми вимагаємо від Президента,
щоб він скористався своїми повноваженнями
та зупинив ганебне підвищення тарифів.
Попередня ціна на газ, яка складала майже 7 тисяч гривень, уже тоді була завищеною.
У разі її збалансування вона буде в рази нижчою. Це давно довели низка фахівців та експертів.
Далі — на стор. 2

Сміття — проблема для багатьох країн світу. Світовими океанами дрейфують цілі «материки» целофанових пакетів і пластикових
відходів, змушуючи держави на законодавчому рівні забороняти використання штучних
обгорток, що не розкладаються із часом.
Та доки одні потерпають від засміченості довкілля, інші скуповують сміття і на його переробці
та спаленні ще й виробляють енергію. Так діє, наприклад, економна і далекоглядна Швеція (чит.
за посиланням: https://www.eurointegration.
com.ua/articles/2018/11/9/7089174/ та «Швеція без відходів» на сайті газети «Вишгород»:
ngvysggorod@ukr.net)
Близько року тому Вишгород приєднався до
роздільного збирання сміття. Жителі міста активно заповнюють жовті і зелені «дзвоники» на
сміттємайданчиках металевими, паперовими,
целофановими, пластиковими та скляними відходами. Та куди саме далі іде «зміст» спеціальних
контейнерів, а також — що у Вишгороді із хар-

човими, твердими побутовими відходами (ТПВ) та
негабаритним будівельним сміттям після ремонтів
— ми розпитували директора комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради (КП «УК» ВМР) Віталія Сардака
та заступника Вишгородського міського голови,
відповідального за комунальне господарство міста, Ігоря Свистуна. І ось що вони розповіли.
На сьогодні по Вишгороду на спеціальних
майданчиках розміщено 237 контейнерів для
ТПВ — і серед багатоповерхівок, і у приватному
секторі (Гора, Піски та масив Дідовиця): для населення і юросіб/підприємців.
Для порівняння: у 2016 році по місту було 153
контейнери для ТПВ, а обсяг вивезення складав
3955 куб. м на місяць — за 32-ма договорами на
обслуговування транспортним відділом КП «УК»
ВМР (на вивезенні сміття задіяно вісім працівників: майстер вивезення ТПВ, чотири водії та три
оператори спецавтівок). Це, окрім 81 багаповерхівки, які традиційно обслуговує вищезазначене
міське комунальне підприємство.
Водночас ішла робота із залучення нових
клієнтів, це, передусім, — приватний сектор, підприємці та нові житлові комплекси. У 2018 р. вже
вивозиться 6300 куб. м на місяць ТПВ — за 77ма договорами.
Далі — на стор. 3
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Про підтримку
депутатського
звернення
Рішення від 09 листопада 2018 р. № 47/8
Відповідно до Конституції Украйни,
статей 43, 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», Регламенту Вишгородської міської
ради VII скликання, Вишгородська міська
рада вирішила:
1. Підтримати депутатське звернення
депутатів Вишгородської міської ради VII
скликання до Президента України щодо негайного скасування Постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ
для населення (додається).
2. Направити депутатське звернення за
належністю для відповідного розгляду.
3. Опублікувати дане рішення разом із
додатками на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань законності,
депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Міський голова О. МОМОТ

Увага!

ЗВЕРНЕННЯ Депутатів Вишгородської міської ради VII скликання
до Президента України щодо негайного скасування
Постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ П. О. ПОРОШЕНКУ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
заявив, що рішенням Уряду від 19 жовтня 2018
року було ухвалено підвищення ціни на газ для
населення на 23%.
За рішенням Уряду, з 1 листопада поточного року
ціна газу для населення складатиме 8550 грн за тисячу кубометрів.
Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ для виділення чергового кредитного траншу. Крім того, було наголошено, що раніше
Урядом під це зобов’язання були взяті багатомільярдні
кредити, які збільшили загальний обсяг державного
боргу майже на 50 млрд дол. І наразі настає період
виплати значної частини цього боргу. Аби зробити це,
Україні потрібно знайти прийнятні фінансові інструменти. Співпраця з МВФ – один із таких інструментів.
Але активізувати її можна лише за умови виконання
зобов’язання щодо ціни на газ для населення.
Тобто, Уряд черговий раз замість вчинення дій
щодо розвитку економіки та підтримки бізнесу в країні та подолання корупції вчергове намагається вирішити питання погашення багатомільярдних кредитів
саме за рахунок звичайних громадян.
Насправді ж МВФ вимагає лише збалансувати
економіку, привести до оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов’язань.

Ми, депутати Вишгородської міської ради, вважаємо рішення Уряду від 19 жовтня ц. р. про підвищення
ціни на газ для населення неприпустимим і таким, що
порушує конституційні права громадян України на доступні житлово-комунальні послуги для всіх споживачів, та порушенням їх конституційних прав на гідний
рівень життя. Більше того, переконані, що боргова
політика уряду є неефективною і такою, що шкодить
національним інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви України – за умови
їх ефективного використання та викорінення корупції
– дозволять забезпечити економічну незалежність
держави, у тому числі й енергетичну.
«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають із українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає
17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи
нарощувати видобуток власного газу, видобуваючи
не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний та газ
на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла би покривати усі свої
потреби та продавати його на експорт.
Поважне експертне середовище зазначає, що
об’єктивна вартість українського газу – від 1500 до
2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть існуюча до 19
жовтня 2018 року ціна для українців (6957 грн за тисячу
кубометрів) у 3,5-4,5 рази більша за оголошену експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування дозволило

Додаток
до рішення
Вишгородської
міської ради
від 09.11.2018 р.
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уряду вчергове підвищити ціни на газ для населення?
Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3-ох
років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що, за
даними Держслужби статистики України, у 2015 році
номінальна заробітна плата українця зросла на 20,5
% проти 2014 року, а реальна – зменшилась на 20,2
%. Протягом 2017 року реальна зарплата збільшилась на 19 % у порівнянні з 2016 роком (довідково:
2016 рік до 2015 року – 9 %).
Паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які
багато людей отримували в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна людина з родини
виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь
там комусь перерахували пенсії. І це масове скасування субсидій – ще один удар по українцях.
І саме тому депутати всіх рівнів у такій тяжкій ситуації зобов’язані стати на захист людей, що нас обирали, та звернутися до Президента України з вимогою скасувати рішення уряду про підвищення тарифів
на газ і на тепло.
У відповідності до п. 15 ст. 106 Конституції України, Президент України зупиняє дію Актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного
Суду України щодо їх конституційності.
Далі — на стор. 2

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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Захищати інтереси людей
(Покаток на стор. 1)
Уряд зараз прикривається субсидіями. Але я як депутат неодноразово спілкувався з людьми, які масово скаржаться на відмови у субсидіях. Ми маємо не допустити цієї боргової залежності, у яку влада заганяє українців. Тому сьогодні, як ніколи, повинні
згуртуватися та припинити це знущання. Я зі свого боку і надалі
буду піднімати та підтримувати питання, які захищають інтереси людей.
Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради

Додаток
до рішення
Вишгородської
міської ради
від 09.11.2018 р.
№ 47/8

ЗВЕРНЕННЯ Депутатів Вишгородської міської ради
VII скликання до Президента України щодо негайного
скасування Постанови Кабінету Міністрів України про
підвищення ціни на газ для населення
(Початок див. на стор. 1)
Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України виконати конституційний обов’язок перед
власними громадянами і зупинити дію Постанови Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо підвищення

ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування вказаної Постанови Кабінету Міністрів України.
Підтримано рішенням Вишгородської міської ради
від 9.11.2018 № 47/8
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Сорок сьома сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019-й рік
Рішення від 09 листопада 2018 р. № 47/1
Відповідно до ст. ст. 2, 4, 6-8, 32, 34 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 25,
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності Вишгородської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019-й рік (згідно з додатком 1).
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акта:
2.1. Розробляє проект регуляторного акта та
аналіз його регуляторного впливу.
2.2. Забезпечує:
- оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його
регуляторного впливу;
- оприлюднення проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу;
- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта;
- надсилання проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу в паперовому виді та на

магнітних носіях до виконавчого комітету Вишгородської міської ради;
- надсилання проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу відповідній профільній
комісії міської ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта
вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- проведення і оприлюднення базового, повторного і періодичного відстежень результативності
регуляторного акта у спосіб і терміни, визначені ст.
10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
та подання цих відстежень до виконавчого комітету
міської ради;
- винесення на розгляд міської ради проекту
рішення регуляторного акта, аналізу регуляторного
впливу, зауважень і пропозицій;
- планування регуляторної діяльності на наступний за звітним рік шляхом надсилання до виконавчого комітету міської ради до 15 листопада
кожного року інформації (згідно з додатком 2).
3. Покласти повноваження постійної комісії з
питань реалізації державної регуляторної політики

на існуючу постійну комісію Вишгородської міської
ради з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету
(відповідальна постійна комісія).
4. Відповідальна постійна комісія:
– забезпечує підготовку експертного висновку
щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом із цим проектом та
підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у
встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту – відповідно до принципів державної регуляторної політики, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 634 від 23.09.2014 р. «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів
регуляторних актів, які розробляються органами
місцевого самоврядування».
– на підставі аналізу регуляторного впливу,
яким супроводжувався проект регуляторного акта
при його внесенні на розгляд сесії Вишгородської
міської ради, а також експертного висновку щодо
регуляторного впливу цього проекту та пропозицій
уповноваженого органу – готує свої висновки про

План діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019-й рік
Термін
розробки проекту регуляторного акта

відповідність проекту регуляторного акта вимогам
статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності». У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», такі висновки готуються на підставі
експертного висновку щодо регуляторного впливу
та пропозицій уповноваженого органу;
– передає свої висновки та пропозиції уповноваженого органу для вивчення до профільної постійної комісії;
голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність
проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та
8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
а також пропозиції уповноваженого органу разом
із рішенням постійної комісії щодо їх врахування
при представленні на пленарному засіданні сесії
Вишгородської міської ради проекту регуляторного
акта.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради від 09.11.2018 р. № 47/1

№

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

Наповнення дохідної частини міського бюджету, зміни до чинного законодавства
України

січень-травень

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мельник М.); Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Шубка В.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

2.

Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до
загального фонду місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до
комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода, частини чистого прибутку (доходу) за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності

Наповнення дохідної частини міського бюджету, зміни до чинного законодавства
України

протягом року

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мельник М.); Заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Свистун І.); Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.);
Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з
питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

3.

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді (внесення змін за необхідності)

Наповнення дохідної частини міського бюджету, зміни до чинного законодавства
України

протягом року

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О. Свистун І.) ; Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань планування та формування
бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та
її виконавчого комітету (Баланюк О.)

4.

Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода (внесення змін за
необхідності)

Наповнення дохідної частини міського бюджету, зміни до чинного законодавства
України

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Свистун І.); Відділ містобудування та архітектури (Доброхотова Т.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань комунального господарства, благоустрою
міста (Попов Ю.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

5.

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів
і використання коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури
м. Вишгорода (внесення змін за необхідності)

Регулювання порядку залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової участі
у розвитку інженерно –
транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода, зміни до чинного законодавства України, наповнення бюджету.

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.); Фінансово-бухгалтерський
відділ (Мирієвський І.); Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з
питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва,
транспорту та зв’язку (Пінчук С.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень
ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

6.

Про адміністративні послуги у місті Вишгороді

Виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», зміни до чинного законодавства України

протягом року

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мельник М.); Організаційний відділ
(Глава О.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням
рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

7.

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді (внесення змін
за необхідності)

Визначення розміру і встановлення порядку орендної плати за землю, забезпечення
ефективного регулювання земельних відносин

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.); Юридичний відділ (Карпенко
О.); Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Шока
А.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань законності, депутатської
етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

8.

Про затвердження Правил благоустрою території м. Вишгород

Регулювання прав і обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою території
міста, дотримання тиші в громадських місцях
та торгівлі на ринку

січень-березень

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Свистун І.); Відділ містобудування та архітектури (Дудар І; Завідувач сектору ЖКГ Лєбєдєва А.; Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань комунального
господарства, благоустрою міста (Попов Ю.); Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та
зв’язку (Пінчук С.); Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

9.

Про визначення мінімального розміру орендної плати за
один квадратний метр загальної площі нерухомого майна
фізичних осіб на території м. Вишгорода (внесення змін за
необхідності)

Регулювання прав і обов’язків учасників правовідносин у галузі оренди нерухомого майна, наповнення бюджету

протягом року

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мельник М.); Юридичний відділ
(Карпенко О.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань законності,
депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

10.

Про внесення змін до Положення «Про архітектурну діяльність у місті Вишгороді», затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від 20.10.2015 р. № 50/3 (внесення
змін за необхідності)

Врегулювання містобудівної та архітектурної
діяльності відповідно до діючого законодавства

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.); Відділ містобудування та
архітектури (Дудар І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань
законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

11.

Про затвердження Положення про порядок присвоєння та
зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді
(внесення змін за необхідності)

Визначення процедури присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.); Відділ містобудування та
архітектури (Дудар І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань
законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

12

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді (внесення змін за необхідності)

Врегулювання містобудівної та архітектурної
діяльності відповідно до діючого законодавства

протягом року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.); Відділ містобудування та
архітектури (Дудар І.); Юридичний відділ (Карпенко О.); Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.); Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.); Комісія з питань
законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Секретар ради

Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 09.11.2018 р. № 47/1

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів на наступний 2019 рік
для формування плану підготовки регуляторних актів Вишгородською міською радою
№
п/п

Назва проекту, регуляторного органу

Цілі прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Термін відстеження базової результативності регуляторного акта

Термін відстеження повторної, періодичної результативності регуляторного акта

Відповідальні

1

2

3

4

5

6

7

Секретар ради

Т. БРАЖНІКОВА

Наше місто

Вишгород
(Початок на стор. 1)
Вартість вивезення
1 куб. м сміття (з ПДВ)
складає: для населення
— 101 грн 79 коп., для
бюджетних організацій
103 грн 23 коп., інші споживачі (юрособи тощо)
сплачуть 105 грн 84 коп.
Вкладається Вишгород і у розрахункові норми накопичення сміття. Якщо порахувати обсяг, куб. м
на рік та поділити на кількість населення,
то виходить 0,2083 куб. м на людину. На
розрахункову одиницю у місяць (багатота одноквартирні будинки), тобто, на одну
людину, за нормативами, має припадати
від 0,11 до 0,24 куб. м сміття (за фактом
виходить 0,21 куб. м на людину).
Сміттєзвалище, куди вивозять тверді
побутові відходи, розташоване у Нових
Петрівцях, і районне КП «Комунальник»
отримує за вивезення на цей полігон ТПВ
з міста Вишгорода приблизно один мільйон гривень на рік.
Збір та вивезення негабаритного сміття від будинків комунального житлового
фонду, ОСББ, кооперативів, приватного
сектору — за міською програмою розвитку житлово-комунального господарства — здійснюється за рахунок бюджетних коштів (щомісяця на це витрачають
близько 50 тис. грн). Також сортують і
вивозять гілки після кронування дерев,
в основному їх забирають мешканці приватних будинків.
У квартплату вивезення негабариту
не входить, головні розпорядники міської
скарбнички — міські депутати — щороку
ухвалюють перерахувати певну суму на
КП «Благоустрій» ВМР, аби уникнути стихійних сміттєзвалищ навколо міста. Зараз
по Вишгороду в середньому вивозять 60
куб. м негабариту на тиждень. На Горі
у місяць вивозиться близько 140 куб. м
сміття, на Пісках — 180.
Років із 10 поспіль міськрада пропонує

Благодійність

приватному сектору, житловим масивам
ГАЕС і Дідовиця та садовим кооперативам, розташованим на території міста,
укладати офіційні договори з міськими
комунальниками, обговорює місця, де
можна зробити майданчики, поставити
контейнери для роздільного збору сміття, запрошує купувати мішки для сміття,
аби машина потім збирала виставлені за
паркан мішки. Та схема поки що повністю

Тема

Джерело
прибутку
не спрацьовує, з дачних масивів платять
лише СК «Ветеран-3» та «Межиріччя»,
є декілька приватних клієнтів з Дідовиці, інші або вивозять сміття у контейнери
біля багатоповерхівок (що є вкрай неприпустимим), або вивозять сміття за готівку,
сплачуючи іншому перевізнику.
Отже, самі видатки.
Та десь із рік тому на майданчиках для
сміття по Вишгороду з’явилися 100 контейнерів жовтих (для упаковки — папір,
метал, картон, пластик) і 83 зелених (для
скла) — і за транспортування відходів із
них ні місто, ні населення нічого не сплачують. За вивезення змісту цих ємностей
сплачує УкрПЕК (Українська пакувальна
екологічна коаліція).
На сьогодні підписано тристоронній
меморандум між Вишгородською міською
радою, УкрПЕКом і компанією «Рада» (м.
Буча) щодо виробництва та транспортування контейнерів для роздільного збирання сміття, а також його вивезення на
подальше сортування та переробку.
Скло везуть на Гостомельський склозавод, папір — на Обухівський паперово-

целюлозний комбінат,
метал здають на переробку, а з пластика виготовляють «дзвоники»
— контейнери для роздільного збору сміття.
У
місяць
жовті
«дзвоники»
наповнюються відходами на
5000 куб. м., зелені —
на 50. На пілотний проект вишгородці відгукнулися настільки активно, що регулярність вивезення — 2-3 рази на тиждень
— недостатня.
«Рада» не встигає вивозити великі
обсяги зібраного роздільно сміття — тож
місто вирішило придбати за тендером
«маніпулятор» — спецавтівку з великими
бортами і краном. З міського бюджету на
це виділено близько 3-х млн грн. Обслуговування «маніпулятора» — зарплата
водіям, паливо, запчастини тощо — здійснюватиметься за кошти УКрПЕК.
Таким чином, поки що в міському
комунальному господарстві існують паралельно дві-три лінії: збір та вивезення
твердих побутових відходів, негабаритного сміття і роздільне збирання сміття за
сортами. Наскільки це зручно та як довго
працюватиме така схема? Думка обох відповідальних за міське господарство осіб
збігається: є сенс у власному сміттєпереробному/сміттєспалювальному підприємстві, та перше слід обов’язково провести
загальноміське опитування, поцікавитися, чи згодні на це вишгородці. Вартість
побудови й експлуатації такого підприємства залежить від обсягу роботи. Та
проект, безумовно, окупиться, вважають
І. Свистун і В. Сардак, і місто зароблятиме
на смітті, як це успішно здійснюють рахубні шведи. Ще й розв’яже проблему, куди
здавати використані шприци, батарейки,
акумулятори, електролампи денного світла та енергозберігаючі. Сьогодні в Україні немає заводів з їхньої переробки, тож
вони засмічують й отруюють довкілля.

Твори милість даяння

Олександр МАРКОВ,
член правління БФ «Святої Ольги»,
голова правління Релігійного
християнського братства
«Шлях до істини»
ФОТО — архів БФ «Святої Ольги»,
спеціально для «Вишгорода»

На превеликий жаль, деякі люди,
натягнувши на обличчя маски, прихо-

вують істинну суть своїх дій та вчинків і забувають заповідь Божу «Твори
милість даяння кожному, не відкладай
подавати нужденному…». Але понад
усі «чорні хмари» та вислови «добровільних» борців за правду, сонце та
добро знову перемагають – благодійна
акція БФ «Святої Ольги» за підтримки
народного депутата України Ярослава
Москаленка та Вишгородського міського голови Олексія Момота триває.
Цими днями радник міського голови
Володимир Малишев від фонду «Святої
Ольги» передав головному лікарю КЗ
«Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксані
Морозовій халати і товари медичного
призначення, які були передані Благодійним місійним товариством «Слово життя».
Щиро вдячні його керівнику, пастору,
доктору богослов’я Володимиру Кунцю,
який постійно передає гуманітарні вантажі одягу б/в та ін., що надходять із США,
Австрії, Німеччини. У проведенні акції БФ
«Святої Ольги» також має підтримку фонду «Фудбенк» (голова правління – Володимир Іванов). Ось і цього разу 738 родин
Вишгорода отримали сиркові набори.
Творіть добро і турбуйтесь про ближнього!
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SOS

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)

Благодійники — дітям

Наталія АНОХІНА, мама багатодітної родини
ФОТО — Тетяна САНЖАРА, спеціально для «Вишгорода»

БФ «Святої Ольги» дбає про культурний
відпочинок родин міста. У рамках акції «Той,
хто робить добро сьогодні, дбає про майбутнє» вже понад 94 родини побували на
виставах Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і
юнацтва.

Із великим задоволенням діти й дорослі безкоштовно переглянули музичну виставу «Симфонічна абетка», літературно-музичну композицію «Лісова пісня», оперу «Червона шапочка».
За чудові хвилини казкового дійства дякуємо
щиро керівнику театру та всім виконавцям. Особлива вдячність — головному адміністратору,
чуйній людині Максиму Бабієнку.
Благодійні акції та добрі справи БФ «Святої
Ольги» тривають.

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації щодо
розробки детального плану території земельної ділянки по вулиці Н. Шолуденка у місті Вишгороді Київської області
Офіційно
Розпорядження
від 13 листопада 2018 року № 157
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 по вулиці Н. Шолуденка у
м. Вишгороді Київської області, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради від 25 березня 2015 року № 44/14.
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 по вулиці Н. Шолуденка у м. Вишгороді Київської області:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63-в.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — 30 днів із дня оприлюд-

нення 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 м. 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,
— О. С. Рачинський, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради. Строк подання пропозицій — протягом

30 днів із 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 р. о 15:30 у приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
Детальний план креслення див. на стор. 4
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Громадські слухання

Вишгород

Людина

Вишгород
Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

Єднаймося заради дітей!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом відзначають щорічно 14
листопада. По всій країні громадські організації проводять інформаційні заходи
для координації зусиль у боротьбі проти
цієї недуги, підвищення знання суспільства про діабет, його причини, симптоми
та заходи профілактики.
На превеликий жаль, діабет сьогодні
дуже помолодшав. За останні роки значно зросли показники захворюваності серед дітей дошкільного віку, у яких вперше діагностували цю хворобу.
Виявлення хвороби – завжди великий стрес для всієї родини і дуже
важка праця дитини над собою, адже, окрім систематичних, по декілька
разів на день вимірювань цукру у крові та уколів інсуліну, потрібно все
контролювати – їжу, кількість вуглеводів, фізичні навантаження, рівень цукру, своєчасність введення інсуліну. Змінюється повністю спосіб життя, що
безпосередньо впливає на психічну рівновагу. І в цей момент дуже важлива підтримка близьких та друзів, допомога психолога.
Саме для цього 14 листопада ініціативна група батьків разом із психологом організували установчу зустріч для об’єднання зусиль по створенню
міського клубу для дітей, хворих на цукровий діабет, та їх батьків, проведенню різноманітних заходів, інформаційної кампанії, зокрема серед школярів, про діабет, його профілактику. За результатами зустрічі складено
план на 2019 рік, з яким ми ознайомимо вас трохи згодом. Всі, хто має
бажання підтримати нашу ініціативу та долучитись до її реалізації, звертайтесь за тел: 067 423 74 58 (депутат Т. Бражнікова).
Будьте здорові та щасливі!

Соцполітика

Українська класика для
талановитих ліцеїстів
Влас. інф.
ФОТО — архів Технічного ліцею

До Дня української писемності та мови учні
Технічного ліцею НТТУ Вишгородської міської ради
змагалися в декламаційній майстерності. З цієї нагоди
голова ВО українок «Яворина» (Київщини) Ольга Філюк
на запрошення викладачів приєдналась до конкурсної
комісії, а також нагородила переможців конкурсу читців
виданнями українських класиків.
Учні віком від 11 до 16 років читали твори сучасних українських поетів та поетів-класиків: Т. Шевченка, В. Симоненка, Л.
Глібова, Л. Костенко, а також іноземні — в перекладі на українську. Такий конкурс в цьому навчальному закладі відбувся
вперше, і його учасники показали себе неабиякими знавцями

Міністр соцполітики України Андрій
Рева заявив про безпідставність чуток
щодо начебто скасування декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні. Про це повідомляється на
урядовому порталі.

5

творів українських авторів та ще й вразили акторською майстерністю і чуттєвістю.
«Дні української мови в сучасній Україні актуальні. Надзвичайно важливо, що є колектив небайдужих викладачів і талановитих учнів, які вмить реалізують та активно впроваджують в
життя все, що спрямоване на популяризацію і зміцнення українського слова.
У час інформаційних технологій, коли світ наповнений гаджетами, важливо, щоби ви, дорогі діти, не забували справжню
цінність і джерело знань – книгу. Тому сьогодні ВО українок
«Яворина» передає вам у нагороду видання українських класиків. Навчайтесь, змагайтесь, перемагайте!» — наголосила у
вітальному слові Ольга Філюк.
Окреме місце в ліцеї тепер буде для примірника збірки віршів легендарної зв’язкової Романа Шухевича — Ольги Ільків
«У тенетах двох закриток» з побажаннями авторки.
ВО українок «Яворина» щиро вдячне педагогам ліцею
— Надії Кирилюк, Вікторії Макарчук, Антоніні Тесленко, Надії
Обрізан і директору Ларисі Савчук — за можливість взяти
участь у цікавому заході, а також за небайдужість і послідовну
активну популяризацію української мови.

Шкільне подвір’я

Бонус: муніципальна няня

За інформацією Інтернет-ЗМІ
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«Вони (ті, хто поширює чутки про скасування грошей на декретну відпустку, — Ред.)
прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема,
введення поняття «муніципальна няня», перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога
і муніципальна няня», — наголосив міністр.

За словами урядовця, «державна допомога у
неї (сім’ї — Ред.) залишається, а якщо захоче
скористатися такою опцією, як муніципальна
няня — то це додатковий бонус».
«Це ж стосується відпустки по догляду
за дитиною — хоче мати няню у відпустці?
Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу
та мати няню — буде така можливість», — пояснив А. Рева.
Нагадаємо: Кабінет Міністрів Постановою № 427 від 30 травня 2018 р. погодився

з пропозицією Мінсоцполітики щодо реалізації пілотного проекту із соціального захисту
сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, зокрема шляхом запровадження з 1 січня 2019 р. відшкодування
послуги з догляду за дитиною до трьох років
«Муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років,
встановленого станом на 1 січня відповідного року, на умовах співфінансування з різних
бюджетів.

Мова творить націю
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської
райдержадміністрації
з питань духовності та просвітництва
ФОТО — Тетяна ГРИГОРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У суботу, 10 листопада 2018 року, на
урок української мови до Школи вихідного
дня, яка працює у приміщенні районної бібліотеки для дорослих (м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 8), на запрошення депутата
Вишгородської міської ради Валерія Виговського приїхав професор, автор підручників з української мови, член Координаційної
ради при Міністерстві культури України Іван
Ющук. І у читальній залі бібліотеки відбулася надзвичайно тепла зустріч професора
та колишньої студентки Київського університету ім. Тараса Шевченка, а в даний час
заступника голови Вишгородської РДА Тетяни Волотовської. Їм було що сказати один
одному, і присутні учні Школи вихідного дня
відзначили людяність Тетяни Павлівни, високий інтелект і повагу до кожного.
Іван Пилипович Ющук зміст своєї розмови
із присутніми побудував так: «Чому ми не повинні зрікатися рідної мови?». У своєму матеріалі намагатимусь відтворити в пам’яті і передати в тексті, що ми почули від виступаючого.
Мови народів і мовні картини світу окремих людей – неповторні та цінні тому, що
національні, побудовані на колективному,

багатовіковому досвіді великої національної
спільноти. Безнаціональних мов, як і безнаціональних культур не існує. Мудро свого часу
сказав великий філософ Григорій Сковорода:
«Всяк мусить пізнати свій народ і в народі —
себе. Чи ти рус? Будь ним… Чи ти лях? Лях
будь. Чи ти німець? Німечествуй! Француз?
Францюзюй! Татарин? Татарствуй! Все добре
на своєму місці і в своєму місті, і все красно,
що чисто, природно, що не є підробкою, не перемішаною з чужим по роду».
Новонароджена дитина, як дійшли висновку вчені, до двох років зберігає в собі генетичну пам’ять, записану всіма її історичними
предками, отже — і схильність до певної мови
як основного носія духу саме їй рідного народу. Тож чи можна так легковажно цим нехтувати?
Характер вимови звуків у кожної етнічної спільноти залишається майже незмінним
упродовж багатьох століть. Так, українська
мова в устах українців за звучанням набагато ближча до іспанської чи італійської, аніж
до російської, у якій вимова угро-фінська, хоч
слова в ній слов’янські; білоруська мова зберігає литовський характер вимови.
«Одна справа — знати кілька мов, — зазначив професор, — і при потребі користуватися ними, інша — зректися своєї, виплеканої
багатьма попередніми поколіннями, відповідно до навколишніх умов існування». Слова,
взяті з чужої мови, виявляться обчухраними,
позбавленими багатьох переносних значень.

9 листопада – День української писемності та мови
«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирають мову», — ці слова Ліни Костенко характеризують долю кожного народу, але українського це найбільше стосується. Українську мову і християнську віру у нас відбирали упродовж багатьох століть і відбирали дуже
жорстоко. Так, 58 стаття Кримінального кодексу Радянського Союзу засуджувала не за вбивство, чи грабежі, а за націоналізм: за любов до свого рідного, тобто мови, пісні й традицій.
Заохочування або примушування до переходу на іншу мову подібно до заохочування
до наркотиків. На перший погляд, ніби турбота про людину. Ніби й гуманно? А насправді,
це спрямовано на отуплення, одурманювання
людської особистості, а відтак — усього суспільства.
«Отож, чи варто зрікатися своєї рідної
мови, мови своїх предків, і переходити на
чужу мову?» — запитав професор. Питання
відкрите для кожного із нас.
Після виступу Івана Пилиповича із художньою програмою пісень і віршів про україн-

Знай наших!

ську мову до нас завітав художній колектив
«Лютізька левада» (с. Лютіж). Кожна пісня,
особливо вступні віршовані рядки керівника
колективу Валентини Головко, глибоко наповнені любов’ю і повагою до християнської
віри, до української мови.
Заступник голови Вишгородської РДК Тетяна Волотовська, меценат — депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський щиро
подякували професору Іванові Ющуку, учасникам «Лютізької левади». А ми всі, присутні
на святі мови, віримо, що українська мова і
українська пісня житимуть у віках.

Український прапор підняли вишгородці

Влас. інф.
ФОТО — Тетяна КРАВЧУК, спеціально для «Вишгорода»

На відкритий чемпіонат Європи з кіокушин
Ояма карате до Києва прибули півтори сотні каратеків із восьми країн Європи та Азії. Україну, зокрема, представляли бійці з Вишгорода та району:
вихованці спортивно-культурно-оздоровчого клубу
«Комета» (тренер Олександр Чертков) і збірна Вишгородщини (тренер Іван Голтвенко).
Турнір був не лише високим за статусом, а й дуже
складним у двобоях. Та представники обох наших
команд зуміли підняти прапор України на почесний
п’єдестал і змусили говорити про майстерність вишгородських каратеків.

Робота тренерів дала гарні результати, їхні вихованці вибороли:
СКОК «Комета»
Дмитро Повторак, Микита Бала, Назарій Кравчук
— 2-гі місця, Дмитро Вініченко — 3-тє місце;
збірна Вишгородського району
1-ші місця — Єлизавета Кравець та Вікторія Мельник, 2-гі — Анатолій Євчик і Анастасія Довгань, 3-тє місце — Олег Дорошенко.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Вячеслав Савенок і заступник голови Вишгородської районної ради Марина Ганіцька привітали юних спортсменів
із досягненнями, подякували тренерам за виховання
у молодого покоління Вишгородщини прихильності до
здорового способу життя та побажали нових перемог.
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 9 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 «Одруження
наослiп 3»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:25 «Мiняю
жiнку -9»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
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»
23:30 «Танцi з зiрками»
2+2
08:00 «Помста природи»
08:50, 18:15 «Спецкор»
09:25, 18:50 «ДжеДАI»
10:00 Т/с «Опер за
викликом»
13:50 Х/ф «Я, робот»
16:00 Х/ф «Збройний

барон»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:50, 16:45 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Енеїда
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Чудова гра
16:20 Лайфхак
українською
16:55 По обiдi шоу
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Разом
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Шахтарська змiна
22:55 Складна розмова
23:20 Перша шпальта

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 -4
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:30 Х/ф «Еволюцiя
Борна»
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
09:30 М/ф «Жаб’яче
королiвство: Таємниця
кришталевої жаби»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00 Танька i Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00, 00:00 Чотири
весiлля
21:00 Зiрконавти
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У
СТБ
8:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
09:55 Зваженi та щасливi

13:00 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
18:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:45 Хата на тата
НТН
8:15, 18:25 «Свiдок.
Агенти»
08:50 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
10:45, 12:55 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:50, 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 «Нiндзя - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/ф «Тарзан 2»

08:20 Х/ф «Джордж iз
джунглiв»
10:10 Х/ф «Супер 8»
12:20 Х/ф «Сходження
Юпiтер»
15:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
17:30 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:10 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
08:45 Дикий Iндокитай
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
11:15 Код доступу
11:50 Прихована
реальнiсть
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:40, 20:50 Їжа богiв
00:45 Таємницi Хреста

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 «Наполеон»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Всерединi раю»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Бойовi кораблi»
22:30 «На часi»
K1
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Х/ф «Агент 117:
Мiсiя в Рiо»
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 «Дорiан Грей»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00 «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Буркотун»
14:00 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:45 Х/ф «Час бажань»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:15 Антизомбi
11:15 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «Логан:
Росомаха»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:25 Х/ф «Люди
Iкс: Апокалiпсис»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Свобода слова
00:55 Х/ф «Рейс»
5 КАНАЛ
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
13:10 Акцент
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост

ВI В ТО Р О К , 2 0 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 «Одруження
наослiп 3»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:25 «Мiняю
жiнку -9»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
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 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Вiдеобiмба
15:10 Х/ф «Пекло»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:25, 14:05 Телепродаж
11:50, 16:50 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
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
19:00 Спiльно
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Розсекречена
iсторiя

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Контрольна гра УЄФА.
Збiрна Туреччини Збiрна України
00:10 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
09:30 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
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 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У
СТБ
6:05, 15:25 Все буде
добре!
08:10, 19:00, 00:05 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:10, 20:00, 22:35

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

10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:05, 19:00 Варьяти
21:00 Пацанки. Нове
життя
22:10 Х/ф «Титан»

НТН
6:55 Х/ф «Небилицi про
Iвана»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Пострiл у
спину»
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»

МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Дикий Iндокитай
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 Прихована
реальнiсть
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
18:40, 20:50 Їжа богiв
00:45 Таємницi Хреста

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 00:10 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»

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 «Київськi iсторiї»
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 «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»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Терор
любов’ю»
11:10, 12:25 Х/ф
«Фантомас»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Наречена на
замовлення»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:20, 13:20 Х/ф «Рейс»
12:45, 15:45 Факти. День

14:45, 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 «РЕД»
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, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
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 , 2 1 Л ИС Т О ПА Д А 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп 3»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:25 «Мiняю
жiнку -9»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
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, 12:50 «Помста
природи»
08:25 Т/с «Мушкетери»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
14:50 Х/ф «Вбити
Бiлла-2»
19:25, 20:30 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:50, 16:50 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Сильна доля
18:00 Iнформацiйна
година
18:30 Спецпроект до Дня
Гiдностi та Свободи
20:20 Шахтарська змiна
20:50 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:20 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 -4
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
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 «Про рибалку
та його дружину»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
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 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У

НТН
7:05 Х/ф «Тихi береги»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
10:40, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:50, 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 «Альпiйський
патруль»

СТБ
08:05, 19:00, 00:25 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:05, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:54 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:55, 00:10 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Екси
21:00 Пацанки. Нове

20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

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

життя
22:10 Х/ф «Вiрус»
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Дикi острови
09:45, 17:45 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:55 Прихована
реальнiсть
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
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, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 15:00, 20:20
«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 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Всерединi раю»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Переказана
iсторiя»
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»
00:00 «Їже, я люблю

тебе!»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Т/с «Терор
любов’ю»
11:15, 12:25
Х/ф «Фантомас
розбушувався»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий случай»
23:50 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
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!
12:00, 13:20 Х/ф «РЕД»

12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 «На трьох»
23:55 Х/ф «РЕД-2»
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
08:15 Полiгон
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 , 2 2 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 «Одруження
наослiп 3»
11:10, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:00, 14:25 «Мiняю
жiнку -8»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
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
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:15 Х/ф «Закон
доблестi»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
11:50, 19:30
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
11:55, 16:45 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
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
19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
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 -4
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
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 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У
СТБ
6:20 Все буде добре!
08:30, 19:00, 00:05 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:35 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

життя
22:10 Х/ф «Морган»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
10:50, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:50, 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 «Альпiйський
патруль»

МЕГА
07:40, 08:10, 13:55
Правда життя
08:45 Дикi острови
09:45, 17:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Код доступу
11:15 Скептик
11:55 Прихована
реальнiсть
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:45, 20:50 Їжа богiв
00:40 Мiстична Україна

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 00:05 Київ вдень
та вночi
08:50 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Пацанки. Нове

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 15:00, 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 «Переказана
iсторiя»
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»
00:00 «Їже, я люблю

тебе!»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Т/с «Терор
любов’ю»
11:15, 12:25 Х/ф
«Фантомас проти
Скотланд-Ярду»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Прощання з
Каїром»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10 Я зняв!
11:50, 13:20 Х/ф «РЕД-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 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»
23:50 Х/ф «Краще не
чiпати Зохана»
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
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10 Кендзьор
18:20 Чому НАТО?
19:25 Iнформацiйний
вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 3 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 «Одруження
наослiп 4»
11:15, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:05, 14:25 «Мiняю
жiнку -8»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20, 23:00 ««#
ГУДНАЙТШОУ Валерiя
Жидкова 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
12:50 Вiдеобiмба
15:45 Х/ф «Андроїд-

полiцейський»
19:25 Х/ф «Винищувачi»
21:10 Х/ф
«Протистояння»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC FN.
Magny-Ponzinibbio»
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»
11:50, 19:30
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
11:55 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi

19:50 Т/с «За службовим
обов’язком»
22:00 Перша шпальта
23:00 Лайфхак
українською
23:20 Д/ц «Гордiсть свiту»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с
«Повернення до себе»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «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: Лiга чемпiонiв»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
16:00 М/ф «Епiк»
18:00 Чотири весiлля
21:00 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
00:00 Х/ф «Гiркi жнива»
СТБ
6:00 Хата на тата
11:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
15:10 Х/ф «Дiамантова

рука»
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
6:45 Х/ф «Акселератка»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Чорний
принц»
10:45, 12:50 «Речовий
доказ»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:50, 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 «Альпiйський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Ревiзор
09:40 Страстi за
ревiзором

11:50, 21:40 Пацанки.
Нове життя
16:20, 19:00 Топ-модель
23:00 Екси
МЕГА
07:40, 13:55 Правда
життя
08:45 Рiчковi монстри
09:45, 17:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:45 Скептик
11:55 Прихована
реальнiсть
12:50, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:45, 22:45 Цiкаво.com
18:45, 20:50 Їжа богiв
00:30 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Всерединi раю»
07:20 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 15:00, 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 «Переказана
iсторiя»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Гарячi точки»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
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 «Терор
любов’ю»
11:10, 12:25 Х/ф «Манiя
величi»
13:50 «Правила
виживання»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Майор Вихор»
23:10 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
00:00 Х/ф «Бережи мене,
мiй талiсман»
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!
11:50, 13:20 Х/ф «Краще

не чiпати Зохана»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:25 Т/с «Пес»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:40 Х/ф «Апокалiпсис
наших днiв»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
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

СУБОТ А , 24 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 Мелодрама «Анка з
Молдованки»
20:15 Бойовик «Аватар»
23:25 Драма «Гiркi жнива»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Цiлком таємно»
09:55 «Загублений свiт»
15:00 Х/ф «Андроїдполiцейський»
16:45 Х/ф
«Протистояння»
18:15 Х/ф «Тактична
сила»
20:05 Х/ф «Посилка»
22:00 Х/ф «Королi
вулиць-2»
23:50 Х/ф «Крижанi
акули»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 «Голодомор 1932-

1933 рр. Постгеноцидний
синдром»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
07:10 100 рокiв
української iсторiї за 100
хвилин
07:25 «Вони боролись до
загину»
08:05, 12:01
«Вiдкриваючи Україну.
Сумна iсторiя»
10:20, 14:50, 19:00
«Голодомор. Свiт знав,
але мовчав»
11:00, 16:15 «Джеймс
Мейс. Траєкторiя долi»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
1932-1933 РОКIВ В
УКРАЇНI
13:00 Х/ф «Iсус. Бог i
Людина»
15:20, 16:01, 19:25
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
16:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТI

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
17:20 «Будинок «Слово»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:30 «Весна 68»
22:30 Д/ц «Напам’ять».
Левко Лук’яненко
23:00 Свiтло
00:00 Телепродаж «Тюсо»

«Споживач»
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»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
07:50, 15:20 Т/с «Хто ти?»
15:50, 20:00 Т/с «Iнша я»
21:00 Zомбi 2.
Промивання мiзкiв
22:50 Т/с «Спадкоємиця»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:15 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
13:45 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
15:20 Х/ф «Iграшки з
майбутнього»
17:00 М/ф «Козаки.
Навколо свiту. Австралiя»
17:15 М/ф «Козаки.
Навколо свiту. Америка»
17:30 М/ф «Козаки.
Навколо свiту. Iндiя»
17:45 М/ф «Епiк»
19:45 Х/ф «Я - початок»
22:00 Х/ф «Дика»
00:15 Х/ф «Смужка

ПРЯМИЙ
9:00, 15:00, 22:00 Токшоу «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

нескошених диких квiтiв»
СТБ
08:15 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
10:05 Битва екстрасенсiв
12:10 Х/ф «Екiпаж»
15:00 Т/с «Кафе на
Садовiй»
19:00 Х-Фактор
23:35 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування
НТН
5:55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
09:55 Х/ф «Дiм, у якому
я живу»
11:50 Т/с «Коломбо»
15:35 «Речовий доказ»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
18:00 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Ати-батт,
йшли солдати...»
21:15 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»
23:20 Х/ф «Револьвер»

НОВИЙ КАНАЛ
7:09 Kids Time
07:10, 09:10 Заробiтчани
11:10 Т/с «Х-файли.
Секретнi матерiали»
16:40 М/ф «Як
приборкати дракона»
18:30 Х/ф «Прометей»
21:00 Х/ф «Чужий:Завiт»
23:40 Х/ф «Супернова»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
06:50 Мiстична Україна
08:40, 18:00 У пошуках
iстини
10:20 Великi танковi
битви
12:05 Їжа богiв
13:05, 21:00 НЛО:
секретний архiв
16:05 Дикi острови
00:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
7:05, 09:25 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки

мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 Х/ф «Укриття»
17:10 «Бiометрика»
17:20 «Служба порятунку»
17:50 Х/ф «Я помщуся»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Абсолютна
влада»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
08:15 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:00 М/ф «Барбi i 12
танцюючих принцес»
13:40, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
17:35 М/ф «Балто»
19:10 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
22:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 Х/ф «Будинок

проклятих»
ІНТЕР
6:25 «Жди мене. Україна»
08:15 «Слово
Предстоятеля»
08:30 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись...»
10:15 Х/ф «Полин - трава
гiрка»
12:10 Х/ф «Дорога моя
людина»
14:15 Т/с «Перша
спроба»
18:10, 20:30 Т/с
«Дружина генерала»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Хронiки
зради»
00:20 Х/ф «Дiдька
лисого»
ICTV
7:40 Секретний фронт
07:55 Х/ф «Ясон i
аргонавти»
11:30, 13:00 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»

12:45 Факти. День
14:05 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:50 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
00:20 Х/ф «Шоугьолз»
5 КАНАЛ
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
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:05 Док. проект
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон
держави

НЕДIЛЯ , 25 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 Лотерея «Лотозабава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
16:00 Бойовик «Аватар»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:40 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:05 «Загублений свiт»
12:00 «Шаленi перегони»
13:00 Х/ф «Винищувачi»
14:45 Х/ф «Я, робот»
16:50 Х/ф «Робокоп»
18:50 Х/ф «Робокоп-2»
21:00 Х/ф «Робокоп-3»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC FN.
Magny-Ponzinibbio»
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 «Iсус. Бог i
Людина»
11:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
11:45, 16:15
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
11:50, 14:55 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
14:20 Перший на селi
15:00 Фольк-music
17:00 Дитячий
пiсенний конкурс
«Євробачення-2018».
Фiнал
19:20 Шахтарська змiна

20:00 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:55 Д/ц «Неповторна
природа»
22:55 Д/ц «Незвичайнi
культури»
00:00 Телепродаж «Тюсо»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:45 Т/с «Iнша я»
12:50 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар»
17:00, 21:00 Т/с «Слiди в
минуле»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Прикмета на
щастя»
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 «LIVE»

13:00 «Закрита зона»
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 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Енчантiмалс:
Рiдний дiм»
11:00 Чотири весiлля
16:00 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Х/ф «Я - початок»
00:45 Х/ф «Дика»
СТБ
7:40 Все буде смачно!
09:45 Караоке на Майданi
10:45 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх

На склад металопрокату
(м. Вишгород, вул. Набережна, 1)

потрібен ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК.
Офіційне працевлаштування, повний соц. пакет.

Графік роботи:
пн-пт – 8:00-17:00,
субота – 8:30-14:00,
нд — вихідний.
Тел: (067) 521-74-73
Вважати недійсним втрачений оригінал документа про право власності на
житло за адресою: м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 8, кв. 88, виданий 02 лютого 1993 р. Вишгородською районною
державною адміністрацією Київської
області згідно з розпорядженням від 09
березня 1993 р. № 83 на ім’я Ніни Миколаївни ШАПАЄВОЇ

22:15 Х-Фактор

Пробудження сили»
21:00 Х/ф «Бунтар один.
Зорянi вiйни: Iсторiя»
23:50 Х/ф «Супер 8»

НТН
7:25 Т/с «Коломбо»
10:55 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
12:35 Х/ф «В останню
чергу»
14:15 Х/ф «Танцюй,
танцюй»
16:55 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»
19:00 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
20:55 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
22:30 Х/ф «Доберман»
00:35 Х/ф «Револьвер»

МЕГА
06:50 Мiстична Україна
08:40, 18:00 У пошуках
iстини
10:20 Великi танковi
битви
12:05 Їжа богiв
13:05, 21:00 НЛО:
секретний архiв
16:05 Дикi острови
00:00 У пошуках iнновацiй

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:20 М/ф «Втеча з
планети Земля»
09:10 М/ф «Як
приборкати дракона»
11:10 Х/ф «Глибинний
пiдйом»
13:10 Х/ф «Прометей»
15:30 Х/ф «Чужий:Завiт»
18:10 Х/ф «Зорянi вiйни:

18 листопада
з 09:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
від 1 500 до 55 000 грн/кг.
Ордени, медалі,
фотоапарати, годинники у
жовтому корпусі,
бурштинове намисто.
м. Вишгород,
вул. М. Грушевського, 1,
«Перукарня».

Тел: (067) 622-01-61,
(095) 431-63-06

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
08:50 «Бiометрика»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Вiкно в Європу М.
Поплавського»
15:35 «Ювiлейний
концерт гурту «Фрiстайл»

18:20 Х/ф «Салма та
Салiм»
21:00, 23:40 «СТНтижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Барбi i 12
танцюючих принцес»
11:10 М/ф «Балто»
12:40 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
14:25, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
22:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:30 Х/ф «Без року
тиждень»
08:00 «Удачний проект»

Потрібен
вантажник-різьбяр
на склад металопрокату у
м. Вишгороді.
Офіційне працевлаштування,
повний соц. пакет,
заробітна плата – 14 000 грн.
Потрібен непитущий
молодий фахівець
до 27 років, із досвідом
роботи з болгаркою.

Тел: 067-446-41-07

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). Довідки за тел: (044) 496-28-88

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 «Творчий вечiр
К. Меладзе «Останнiй
романтик»
16:00 Х/ф «Фото на
документи»
18:00, 20:30 Т/с «Своя
правда»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
00:20 «Речдок»
ICTV
7:00 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Мiцний
горiшок»
16:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин

20:35 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Помирати з
пiснею»
23:25 Х/ф «Коммандос»
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,
00:00Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:25 Кiно з Я. Соколовою
11:05 Кордон держави
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
15:20 П’ятий поверх
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект
23:15 Винна Карта

Пам’ятаємо…
18 листопада минає десять
років, як немає нашої мами –
БРАГАРНИК
Марії Павлівни.
На її вік випало багато
випробувань – важкі роки
дитинства, Голодомору, Другої
світової війни і важка праця у
час післявоєнної відбудови.
Разом із нашим батьком
вона виростила шістьох дітей,
виховувала онуків, правнуків, праправнуків. Була
турботливою, доброю, душевною, для нас – найкращою у
світі. І скільки б років не пройшло, болить за нею душа…
Всіх, хто знав нашу маму, просимо пом’янути її
добрим словом і молитвою.
Сім’я Брагарників
Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника
бойових дій, серія АА № 224475, видане 12 січня 1999
року Вишгородським райвійськкоматом на ім’я Ігоря
Івановича СНІТКА
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Ліра

З ювілеєм!
ВІТАЄМО подружку
Наталію Миколаївну ГЛУШКО з 60-річчям!
Добрий майстер у роботі
і порадниця в житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не остання — за столом,
і на дружбу Ви багаті,
До людей Ви — лиш з добром.
З святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружний колектив.
Працьовиті, гарні, мужні
Будьте Ви! І повні сил!
Люблячий син та подруги
и

Пам’ятаємо…

Сновидіння
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ, член НСПУ
Ніч тримала тривожну фермату
У тональності ультрамарину.
Із-за пасм попелястої вати
Визирало кружальце цитрини.
Вітражі на землі і на стінах,
Як проекції яблунь і вишень,
Транслювали свої сновидіння,
Користуючись мовою тиші.
Учорашні червінці й дукати
Потемніли і вкрились іржею...
Літня пані – persona non grata,
Йшла, закутавшись в сизу кирею.
Йшла поважно, та в кожному кроці
Відчувалась якась провина...
І в альбом астенічних емоцій
Добавлялись холодні світлини.

Дата

Минув рік, як у небуття пішов
Сергій Володимирович
ПРОКОПЕНКО — праведник із добрим серцем, загостреним почуттям
милосердя і людяності. Для широкого
загалу вишгородців він запам’ятався
передусім добрими справами, які творив безкорисливо, щиро і з любов’ю.
Сергій Володимирович назавжди
залишиться для нас добропорядним
депутатом міської ради, активним
громадським діячем, взірцевим християнином та палким патріотом
рідного міста. Сумуємо і пам’ятаємо…
Валентина ПАРЧУК,
колеги-депутати, рідні, друзі, редакція газети «Вишгород»

У низці статей під рубрикою «В «Інтелекті» (газета «Вишгород» № 44 від
03.11.2018 р., шп. 8), розміщено світлину
(зокрема – над статтею «Королева осені»).
Підпис під світлиною слід читати: «Учасниця конкурсу Ірина Гречко, учениця 10-В класу, та її класний керівник Раїса Кисіль».

Уточнення

9 листопада
в Україні
відзначали
День писемності
та мови

Продам б/в СТІНКУ – 1 600 грн, ЕЛЕКТРОПЛИТУ – 600 грн.

Тел: (066) 916-27-28

Традиційно цього дня українці вшановують це свято написанням Всеукраїнського диктанту національної єдності. Цього року він мав назву «Крила
України».
Я також приєднався до цього флешмобу. За традицією, текст диктанту читав
доцент Київського університету імені Б.
Грінченка Олександр Авраменко.
Метою написання є не стільки
з’ясувати рівень грамотності, скільки продемонструвати єдність із усіма, хто любить та шанує українське слово.
Адже українська мова — це велика
основа для зміцнення держави і духовна гарантія її майбутнього. З гідністю і
шаною ми маємо усвідомлювати велику
вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім.
Бажаю усім нам щастя, взаємного розуміння і допомоги, щоб жити за Словом,
з якого почалася Україна.
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

КОДА

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
за тел: (044) 286-84-11
або за e-mail: zvern@koda.gov.ua.
Р

Докладніше — див. на сайті газети «Вишгород»

Обережно!

Банкоматами краще
користуватись удень

Олександр ДУДНИК, начальник Вишгородського ВП ГУ НП
у Київській області, полковник поліції
Шановні вишгородці, мешканці району та гості нашого рідного міста!
Звертаємо вашу увагу на те, що останнім часом є випадки намагань пограбувати банкомати, розташовані по місту.
Доводимо до вашого відома, що кожен банк має власну систему спостереження, що відстежує всі події біля банкомату ззовні фінансової установи. У
рамках міської програми «Безпечний Вишгород» у центрі та на основних перетинах автошляхів, а також у місцях скупчення людей (на площах, біля магазинів
тощо) встановлено відеокамери спостереження, інформація з яких централізовано надходить до правоохоронних органів.
І все ж радимо громадянам знімати кошти переважно з банкоматів, розташованих всередині банків, магазинів, офісів і т. інш., а послугами зовнішніх банкоматів послуговуватися у світлу пору доби. Будьте помірковані, обережні та здорові.

P. S.

Хочу таку роботу, як у Діда Мороза!
Доба через 364

Вишгородська районна організація Товариства Червоного
Хреста запрошує на роботу в медико-соціальний центр Червоного
Хреста медичну сестру.
Телефон: (04596) 5-26-38

Куплю шагаючі ходунки, б/в Тел: (067) 505-86-34
ТРК ВишгородTV
в ефірі щодня о:

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

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

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

00:00, 04:00,
08:00, 12:00,
06:00, 20:00

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

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

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.
Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.

Віталій Миколайович Ущапівський – директор
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