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Жнива скорботи
Шановні вишгородці!
Щорічно у четверту суботу листопада ми вшановуємо пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору — геноциду
української нації.
Жорна смерті прокотилися і нашим
краєм. Як не болісно, але ми і сьогодні не
можемо точно встановити, скількох дітей,
дорослих забрала голодна мученицька
смерть...
Про цю трагедію маємо пам’ятати довіку: в ім’я померлих, з тим, щоби в майбутньому на теренах України
ніколи не повторився нелюдський експеримент тоталітарного режиму. Запорукою цьому має бути побудова
демократичної, правової, європейської України.
Нехай пам’ять про невинно убієнних голодом українців довіку залишається нетлінною у наших серцях, а свічка скорботи у наших вікнах зігріває їхні душі…
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Революція Гідності триває
Влас. інф.
21 листопада, у День Гідності та
Свободи, на центральній площі Вишгорода численна громада, перші особи
міста і району вшанували пам’ять героїв, схиливши голови у пошані…
Вишгородський міський голова Олексій Момот, голова районної ради Ростислав Кириченко, в. о. голови райдержадміністрації Олексій Данчин у своїх
коротких промовах наголосили на тому,
що ми завжди в неоплатному боргу перед
Героями Небесної Сотні, які стали символом Революції Гідності.
Серед тих, хто у листопаді 2013 –
лютому 2014 року відстоювали честь,
гідність і свободу, – наші земляки Ігор

Пехенько, Володимир Кіщук, яким за громадянську мужність і патріотизм посмертно присвоєно звання Героїв України.
Хвилиною мовчання та молитвою присутні вшанували пам’ять усіх героїв, які
віддали своє життя за Україну та її незалежність.
До меморіальної дошки у м. Вишгороді по вулиці Симоненка, 6, де мешкав Ігор
Пехенько, та інформаційного стенду подій
Революції Гідності лягли квіти від міської
та районної рад.
Український народ – нескорений, його
дух – незламний. І сьогодні незалежність
і територіальну цілісність нашої держави
українські воїни та добровольці захищають на Сході. Революція Гідності триває.
Герої не вмирають!

Мітинг-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів та 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

Щиросердечно вітаю вас
з Днем Гідності та Свободи!
Шановні вишгородчани!
Ось уже п’ятий рік поспіль український народ відзначає День Гідності та Свободи. День, встановлений
Указом Президента України Петра Порошенка на знак
вшанування патріотизму та мужності наших співвітчизників, які стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору українців.
У цей знаменний день ми з гордістю говоримо про
те, що українці – народ, який у сучасний період новітньої історії боротьби за утвердження української державності зробив свій європейський вибір і заслуговує на повагу світової спільноти.
Назавжди у наших серцях залишиться пам’ять і скорбота за покладені життя
Героїв Небесної Сотні, усіх, хто віддав життя, захищаючи рідну землю від агресора.
Щиро вітаю учасників національно-визвольної боротьби, всіх, хто нині зі зброєю
в руках охороняє цілісність та незалежність України. Бажаю мирного неба над українською землею, добробуту й родинної злагоди у домівках, віри у щасливе майбутнє
Української держави.
Дякую кожному з вас за патріотизм, за те, що робите все можливе, аби світ побачив Україну такою, яка формує нове обличчя демократичної Європи.
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Увага!

Виїзд автобусом о 15:00 від адмінбудинку (площа Т. Шевченка, 1)

Благодійність не очорнити брудом
Тема
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

24 листопада о 15:30 (на розі вулиць М. Ватутіна та П. Калинишевського)

Володимир ТКАЧ
Минулого тижня у великій залі засідань адмінбудинку відбулися збори
міської ветеранської організації. Не-

обхідність проведення цього заходу
окреслив голова Благодійного фонду
«Святої Ольги» Володимир Малишев:
Далі — на стор. 5
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Суспільство

24 листопада 2018 року

Спільний біль, спільна пам’ять,
спільний обов’язок…
Традиційно в четверту суботу листопада наша країна в
скорботі згадує драматичні сторінки історії нашого народу і
вшановує жертв голодоморів, які випали на долю українців.
Багато трагедій пережив український народ, але жахливішого лиха, як Голодомор 1932 – 1933 років, історія не
знає. Голодомор – одна з найстрашніших катастроф в історії
людства. За своїм вражаючим масштабом Голодомор можна
порівняти тільки з втратами нашого народу від Другої світової війни. У період з квітня 1932 по листопад 1933 рр., тобто
приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони безневинних людей.
Спільний біль, спільна пам’ять, спільний обов’язок – ці слова стосуються не тільки нашого минулого, але й мають сенс у нашому сьогоденні. І наш святий обов’язок
закарбувати в серцях пам’ять про невинно убієнних наших братів та сестер, зробити
все можливе, щоб вшанувати пам’ять жертв Голодомору-геноциду.
Схиляю голову перед жертвами Голодомору 1932-1933 років та інших голодоморів в Україні. Закликаю кожного українця 24 листопада о 16:00 запалити свічку та
вшанувати пам’ять загиблих від голоду співвітчизників хвилиною мовчання.
Ми ніколи не забудемо моторошних розповідей про ті часи. Ми завжди
пам’ятатимемо наших закатованих голодом братів і сестер. Нас хотіли знищити, але
ми вижили і сьогодні будуємо суспільство, найважливішою цінністю якого є людське
життя!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

КОДА інформує

На добрі справи люди не збідніли
Милосердя
Ірина ПРАВДИВА, голова РОТЧХУ
Хоча наше суспільство переживає нелегкі часи, але на добрі справи
воно не збідніло. Маючи кваліфікований персонал, досвід і можливості з
надання гуманітарної допомоги, усвідомлюючи свою унікальну роль добровільного помічника держави в гуманітарній діяльності, Вишгородська
РОТЧХ веде активну роботу з надання
медичної, соціально-побутової допомоги найбільш вразливим групам населення м. Вишгорода та району, які
потребують сторонньої допомоги, в
тому числі — хворим на туберкульоз.
З нагоди Дня людей похилого віку
Червоний Хрест привітав одиноких непрацездатних мешканців м. Вишгорода
— 296 громадян, с. Нові Петрівці — 41,
с. Пірново — 30 (на суму 31449,00 грн).
У рамках Всеукраїнської акції «Милосердя» проведено благодійну акцію

Консолідація заради розвитку

Взяти відповідальність на себе і працювати так, щоби українці бачили результати
роботи — Президент зібрав регіони на масштабну Раду регіонального розвитку в столиці, аби підсумувати результати за рік і знайти ідеї для планів на майбутнє
За матеріалами офіційного
інтернет-представництва Президента України

Головне завдання влади — захистити людей
Від місцевих голів до міністрів і Президента
— 12 листопада ц. р. у столиці зібралися мало
не всі, в чиїх руках нині державне кермо: ті, хто
приймають закони, розподіляють кошти, а потім
перетворюють їх на дороги, нові школи, лікарні і
дитячі садки – усього півтори тисячі державних
управлінців і найкращих менеджерів країни. Мета:
обговорити поточний стан справ, обмінятися досвідом і покласти його в основу міні-економічних
програм. Для кожного регіону — свій план дій на
2019-2021 роки.
Першим слово взяв Президент. Найгарячіше питання, на його думку, — соціальний захист населення. Місцевих управлінців глава держави закликав
активізувати видачу субсидій, а народним депутатам
пригрозив: якщо не закладуть на них гроші в бюджет
— то його не підпише.
Окрема увага від глави держави — псевдоборцям із високими тарифами. Петро Порошенко озвучив цифри уряду: за час прем’єрства Юлії Тимошенко держборг зріс на 23 мільярди доларів, і тоді ж
з’явилося зобов’язання підняти тарифи. Уряд Миколи
Азарова зростив ці цифри ще на 32 мільярди. Тому
наступного року країна матиме пікові виплати за попередніми боргами.
Залучатимуть інвестиції і перетворюватимуть їх
на реальні доходи громадян — уже місцеві чиновники. За планами, децентралізацію в повному розквіті
українці побачать до 2020-го — тоді мають відбутися
місцеві вибори, і тоді ж, на думку Петра Порошенка,
об’єднані тергромади покриватимуть уже всю територію України. А відтак — усі міста і села зможуть
скористатися результатами децентралізації і отримають на порядки міцнішу фінансову базу. Але ж і максимально суворо відповідатимуть перед виборцями
за їхнє освоєння. Децентралізація, як і інші важливі
реформи, має стати точно незворотною, бо вона дає
найбільший поштовх до розвитку країни, зауважив
Президент.

Нова якість управління
Країна очікує нової якості менеджменту, а насамперед — належної відповідальності. Про плани управлінців найвищого рівня і їхню співпрацю з областями,
містами і селами розказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, вже з нового року міністерства почнуть скорочувати кількість процедур і
передаватимуть на місця свої послуги, аби полегшити «паперові» поневіряння людей. У кожному місті та
об’єднаній громаді з’являтимуться нові модернізовані
ЦНАПи.
Найбільше сил кинуть на програму «Сільська медицина», бо на її втілення в життя очікує майже тре-
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тина всього населення країни. У планах — потужна
мережа з понад чотирьох тисяч сільських амбулаторій. Перші 513 побудують упродовж наступного року.
Триватиме будівництво і реконструкція шкіл, а також активно зводитимуться гуртожитки для військових. При цьому нечесних на руку підрядників віцепрем’єр закликав без остраху позбавляти ліцензій і
не допускати до державних грошей.

Царство темряви проти царства свободи
Найстрашніші загрози розвитку України — це російська агресія і внутрішні чвари: на цьому зійшлися
усі учасники Ради регіонального розвитку. Так, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у своїй заяві доволі різко висловилася про
опозицію і розповіла, якою ціною країні дається кожен
день без втрат на фронті.
«Ми будемо перемагати через посилення української армії, але політико-дипломатичним шляхом»,
— заявила Геращенко. Цей шлях передбачає посилення санкцій проти Росії і введення миротворчої місії
на Донбасі, підкреслила віце-спікер. За її даними, за
майже п’ять років російського терору понад дві тисячі
українських дітей залишилися сиротами, півтори тисячі жінок — удовами, майже дві тисячі триста матерів втратили своїх дітей. За те, щоб ці цифри більше
не росли, Ірина Геращенко обіцяла боротися в Мінську.
Своє бачення шляху до перемоги запропонував
один із моральних авторитетів нації, лауреат Шевченківської премії Юрій Щербак. На його думку, російська агресія: збройна, економічна, диверсійна — це
надовго. І єдина можливість вистояти у цій битві —
об’єднатися навколо розвитку і власної безпеки.
За словами Щербака, Українська держава стане
ефективною, лише коли сконцентрується не на відмінностях, а на спільних інтересах усіх регіонів країни. А влада на усіх щаблях — від сільради до вищих
рівнів – вестиме постійний, інтенсивний, відвертий і
чесний діалог із народом. Зробити це можна, створивши особливу структуру, що об’єднає владу й народ — Раду національної єдності. До неї, за ідеєю
письменника, увійдуть люди з усіх регіонів України.
Президент ініціативу підтримав і пообіцяв особисто
включитися в процес.
Нині перед Україною — сотні амбітних завдань,
підсумував глава держави. І більшість із них почнуть
давати результати лише за кілька років. Проте детальні і обґрунтовані плани розвитку мають бути у
кожного регіону вже зараз. А головне — відкинути політичні чвари і системно та ефективно працювати на
розвиток областей, міст і сіл та на підвищення рівня
життя українців.
Петро Порошенко доручив представникам регіональної влади розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки.
Детальніше
чит. на сайті газети «Вишгород»

«5 картоплин» зі збору овочів у школах
району. Старопетрівська ЗОШ № 1, Новопетрівські ЗОШ № 1, № 2 та № 3 забезпечили овочами дитячий будинок
«Любисток», КЗ «Новопетрівська РЛ»,
КЗ «Димерська РЛ» та підопічних товариства. Зібрано 1 121 кг овочів на загальну
суму 20 881,00 грн. Зібрано медикаментів
та перев’язувальних матеріалів від Литвинівської ЗОШ на суму 4 612,00 грн.
Протягом вересня-жовтня ц. р. до РО
ТЧХУ звернулось 65 сімей переселенців, які проживають у нашому районі. Всі
вони отримали одяг на загальну суму
62 490,00 грн.
Звертаємось до кожного: не обминайте районну організацію Товариства
Червоного Хреста — осередок благодійництва і милосердя. Ваша дієва допомога завжди важлива для нас і наших
підопічних.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. В.
Симоненка, 5.
Тел: (04596) 5-26-38.
Ел. адреса: vrotnx@ukr.net

Місцева влада — армії

Інвестиції
у обороноздатність
держави
Тепер зв’язківці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, що базується у Вишгороді, працюватимуть у
оновлених приміщеннях.
На урочистому відкритті відремонтованої будівлі були
присутні заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олексій Рачинський та спеціаліст організаційного відділу апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради Катерина Боднарчук.
Разом із командиром частини полковником Володимиром Мусієнком вони перерізали червону стрічку та
оглянули оновлені приміщення. На їх поточний ремонт
Вишгородська міська рада виділила 250 тисяч гривень. І
буквально за чотири місяці старі приміщення перетворилися на нові комфортні кабінети для роботи гвардійцівзв’язківців.
Це вже не вперше місцева влада допомагає військовій частині коштами з міського бюджету на покращення
житлово-побутових умов військовослужбовців бригади.
«Ми вдячні Вишгородській міській раді за шефську
допомогу та підтримку, адже створення нової інфраструктури – важливий етап розвитку військової справи.
Також слід зазначити, що завдяки співпраці з різними
гілками влади ми зможемо створити сучасні умови для
підготовки та діяльності кваліфікованих військовослужбовців Нацгвардії», — зауважив командир бригади Володимир Мусієнко.
«Розвиток інфраструктури військової частини – це
інвестиції у обороноздатність нашої держави. Адже покращення соціально-побутових умов військовослужбовців сприяє піднесенню престижу військової служби,
і громадськість дає відмінну оцінку таким проектам. Це
спонукає нас і надалі сприяти покращенню умов праці
нашим захисникам», — наголосив Олексій Рачинський.

Наше місто

Вишгород
Лист у номер

Дякуємо за комфортний двір!

Ми, мешканці будинку № 10 по вулиці М. Грушевського, висловлюємо вдячність нашому депутату Сергію Жадану за капітальну реконструкцію прибудинкової території біля нашого
будинку.
Проблеми, з якими ми стикалися на нашій прибудинковій протягом багатьох років, доставляли нам значні незручності й потребували невідкладного вирішення.
Ми дуже задоволені,
що Сергій Жадан як депутат по нашому
будинку сумлінно виконує свої депутатські обов’язки, чесно втілює в життя дані
нам обіцянки.
Також дякуємо міському голові Олексію Момоту та його профільному заступникові Ігорю Свистуну за можливість реалізації запланованого.
Окрема подяка підрядній організації
та її прорабу Віктору Сущенку за добросовісне й ефективне втілення цього проекту.
Вдячні мешканці
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21 листопада в Україні відзначають
п’яту річницю Дня Гідності та Свободи

Вітаю з Днем Гідності і Свободи!
У цей день українці об’єднались заради майбутнього
нашої країни, аби довести, що людина, її гідність, честь і
свобода є найвищими цінностями.
Цим святом ми вшановуємо патріотизм та мужність усіх,
хто став на захист демократичних цінностей, прав і свобод
людини, національних інтересів держави.
Ми маємо пам’ятати подвиг кожного, хто віддав своє
життя за Свободу, Гідність та Незалежність нашої держави. Світла пам’ять Героям Небесної Сотні та вдячність усім воїнам, які боронять
нашу країну на Сході.
Сьогодні кожен із нас має пам’ятати, що лише в єдності дій можемо досягти
величної мети — побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної
України, якою пишатимуться наші нащадки.
Нехай буде мирне небо над нашою землею, добробут і родинна злагода у домівках. Хай не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.
Слава Україні!
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

Громадські слухання

Презентація проектних матеріалів
Влас. інф.

Згідно з Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
08.11.2018 р. № 338 «Про демонтаж залишків автотранспортних засобів у м. Вишгороді», Комунальним підприємством «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської
міської ради будуть виконані роботи по демонтажу та утилізації залишків автотранспортних засобів у м. Вишгороді по вул. Київській, 18 та по вул. Ю. Кургузова,
4-б протягом календарного місяця.
Власнику залишків автотранспортних засобів необхідно зателефонувати:
(097) 306 95 23; (067) 442 65 45; (073) 214 17 40.
Адміністрація КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР

Науковий погляд

Минулого вівторка у великій залі
адмінбудинку в рамках громадських
слухань відбулася процедура експонування графічних матеріалів проекту
містобудівної документації щодо розробки детального плану території земельної ділянки по вул. Н. Шолуденка.
Проект презентувала директор ТОВ
«Центр архітектурного проектування
та ландшафтного дизайну» Юлія Коваленко (НА ФОТО). Присутні громадські
активісти, депутати, журналісти мали
змогу ознайомитися з матеріалами, задати запитання, внести свої пропозиції
і зауваження.
Мова йшла про житловий комплекс
навпроти «Карату». На цій земельній
ділянці буде споруджено 14 багатоквартирних 9-12 поверхових будинків, п’ять із
яких уже височіють. Функцію замовника,

згідно із законодавством, покладено на
міську раду. А ось фінансування проекту
містобудівної документації — на власників земельних ділянок.
Як зазначили посадові особи, пропозиції громадськості будуть враховані у
подальшій розробці проекту.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Інноваційному розвитку — зелене світло

Восьмого листопада ц. р. відбулося засідання
Вишгородської районної філії Асоціації вчених за
інноваційний розвиток України (АВІРУ). Підсумки
проведеної роботи від початку створення Асоціації
підбив президент Асоціації, академік, професор,
доктор економічних наук, член Міжрегіональної
Спілки письменників України (МСПУ) Іван Бурдак.
Він розповів про діяльність організації, кадрову політику, основні положення статуту, утворення структурних підрозділів обласних та районних філій, залучення
у членство Асоціації прогресивних вчених та фахівців
різних галузей, особливо молодих кадрів, які вболівають за долю національної науки. Також зосередив увагу присутніх на завданнях, які необхідно вирішувати
районній філії по підготовці конференції Асоціації, що
відбудеться 28 листопада ц. р. у Києві.
З науковою інформацією виступив керівник районної філії, член президії Асоціації, член Національних
Спілок художників та архітекторів України Василь Климик. Присутніми було схвалено принципову позицію
представленої концепції розвитку інвестицій у духовно-культурній сфері Вишгорода.

Плани сьогодення потребують
ясного уявлення перспективи
Василь КЛИМИК,
член президії Асоціації вчених за інноваційний
розвиток України, член НСХУ та НСАУ, почесний
громадянин м. Вишгорода
До того часу, поки в законодавчому порядку
державою не буде відпрацьовано механізм реалізації генпланів лише з дозволу архітектурних органів (держбудконтролю), не буде введена відповідальність самовільних забудовних чи провладних
органів, що сприяють у видачі дозвільної документації на об’єкти, не передбачені генпланом, чи суперечать авторському архітектурному рішенню, до
тих пір не тільки неможливо буде створити прива-

бливі цікаві архітектонічні ансамблі, але й довести
до колапсу не лише саму забудову, а й планомірне
функціонування інженерних мереж, транспортних
схем тощо.
Хочеться сподіватись, що Вишгородська міська
рада та міський голова як представники міської громади втілять у життя наступні конкретні пропозиції щодо
вкладів інвестицій, для чого потрібно:
1. Рішенням міськради створити архітектурну містобудівну раду із залученням фахівців із відповідною
освітою, працівників музею, митців, краєзнавців та
представників проектних організацій. Закріпити повноваження містобудівної ради як контрольної інстанції по
дотриманню всіх норм та правил у реалізації генплану
та наміченої концепції інвестиційного розвитку у збагаченні духовно-культурної спадщини.
2. Міськраді замовити проектну документацію на
розробку у повному об’ємі концепції забудови вул. Набережної — в межах примикання до історико-заповідної
зони, з урахуванням попередніх розробок. У другу чергу — замовити проектну документацію на концепцію та
ПДП вул. Набережної — в зоні колишнього промислового
комплексу, з метою створення показового благоустроєного багатоповерхового житлового масиву з відповідним
рішенням транспортної схеми та інженерних мереж.
3. Не чекаючи закінчення проектування концепції в
історико-заповідній зоні, у першу чергу замовити робочий проект будівництва комплексу історичного музею,
пов’язаного єдиним архітектурним рішенням з реконструкцією частини древніх валів у вигляді дерев’яних
споруд Х-ХІ ст. У музейному комплексі передбачити:
експозиційні зали, де будуть представлені як краєзнавчі експонати, так й історичні — епохи Київської
Русі, часів Другої світової війни та періоду будівництва Київської ГЕС і ГАЕС. У музеї також мають бути
конференц-зал, виставкова зала, кімнати для персоналу, фондосховища, приміщення архіву, кафетерій,
санвузли та гардероб.
4. Залучити інвесторів для завершення будівництва

містобудівного ансамблю центральної площі ім. Т. Шевченка у Вишгороді. Пропоную наступне: провести реконструкцію Будинку побуту з рестораном «Беназір» — з
добудовою до п’яти поверхів та вежею з вуличним годинником у ретро-стилі, використавши розробки ескізного проекту по замовленню підприємця М. І. Коваля;
на перспективу — розробити проект будинку багатофункціонального призначення, бізнес-центр з паркінгом
на тій частині площі, де по першому генплану мав бути
будинок культури. Завершений ансамбль будівництва
центральної площі — це обличчя всього міста і привабливість такого обличчя буде додатково впливати на заохочення до співпраці іноземних інвесторів.
5. У контексті концепції розвитку об’єктів інфраструктури вздовж набережної Київського водосховища
при ініціативі керівників райради та Київської облради
замовити проект перспективної реконструкції Межигірського монастиря з метою відновлення монастирських споруд та створення музею, присвяченого часам
розквіту монастиря — козацької святині. Нові корпуси
курортного типу, побудовані нещодавно, по можливості, переробити в єдиному бароковому стилі первісних
споруд монастиря.
6. Незалежно від строків будівництва основного
корпусу музею бажано вже сьогодні залучити інвесторів до побудови музею кераміки по вул. Межигірського
Спаса, ескізний проект якого вже був розроблений 10
років тому.
7. Щоб завершити повний цикл туристичного маршруту, згідно із загальною концепцією розвитку об’єктів
інфраструктури та історико-культурних закладів, до
вищезгаданих проектів необхідно додати розширення
існуючого Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 р.» з добудовою нових експозиційних
залів для демонстрації матеріалів на злободенну тему.
Архітектурно-будівельна частина добудови до фондосховища вже розроблена за ініціативою директора музею. При відповідному фінансуванні об’єкт може бути
збудований за три місяці.
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Співаймо канон

«Коралі» у місті Лева

Живемо ЗДОРОВО
У «Дивосвіті»

«Чудова сімка» найрозумніших

Катерина КАРАВАЄВА.
автор проекту «Інтелектуальний ДИВО-простір»,
культорганізатор Вишгородського ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА. керівник Школи
журналістики ЦТ «Дивосвіт»

Христина КАЛІЧИНСЬКА,
хормейстер хору «Коралі»
ФОТО – Дарія НІКІТІНА,
спеціально для «Вишгорода»

16-18 листопада у м.
Львові пройшов 9-й фестиваль «Співаймо канон», покликаний популяризувати
дитячу хорову музику, підвищити рівень виконавської
майстерності дитячих та
молодіжних хорових колективів.
Участь у ньому взяли 31
хоровий колектив із 14 міст
та містечок Львівської, ІваноФранківської, Рівненської та
Київської областей.
Рідне місто Вишгород співочо, творчо і гідно представила молодша група хору «Коралі» (керівник – Оксана Твердушко).
Для «кораликів» це був цінний досвід виступу на великій сцені
органної зали, де щира львівська публіка захоплено прийняла наймолодших учасників фестивалю.
Діти також відчули всю особливість культурного центру Галичини – побували у львівській майстерні шоколаду, піднялися на
вершину «Дому легенд», відвідали Домініканський собор та спустилися у копальню кави.
Щиро дякуємо за підтримку поїздки батькам, керівникам колективу та міському центру творчості «Джерело» (директор — Наталія Кисіль).

Святині України

Божа Матір
у вінку
Людмила БОЛДИРЕВА
Життєві шляхи непередбачувані: йдучи зовсім непримітними,
можна опинитися у місцях настільки дивовижних, що спершу
не віриш своїм очам.
Саме такий куточок є у селі
Кулевча Саратського району
Одеської області. Це — СвятоМиколаївський храм, який потопає в зелені.
Велична краса сакральної будівлі заворожує, і важко повірити,
що це зроблено людиною. А яке тут
повітря! Вдихаючи його, не можеш
насолодитися.
У Свято-Миколаївському храмі повно див.
Приблизно 11 років тому під час недільної служби ікона із зображенням святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії почала мироточити. А
невдовзі замироточив і Голгофський Хрест: спочатку на грудях, а потім на тілі розіп’ятого Христа
з’явились струмочки миру. Замироточила і Касперовська ікона Богородиці.
Є в цьому храмі ікона, яка прославилась ще у
ІХ столітті під час правління імператора-іконоборця Феофіла. Це Іверська ікона Божої Матері. За
легендами, коли воїн вдарив її зображення списом, на правий щоці Пречистої з’явилась кров.
Саме на цьому місці тепер кровоточить копія
Іверської ікони Богородиці. Цікаво, що це сталося не в храмі, а в будинку жительки села.

Вишгород

16 листопада ц. р. відбувся останній турнір
осінньої серії інтелектуальних ігор цьогорічного
сезону — гра «Чудова сімка». Знову у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» зустрілися найрозумніші.
Цього разу змагалися найстарші учні-інтелектуали
Вишгородського району — команди старшокласників
НВК «Димерська гімназія — ЗОШ І ступеня», Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради, Козаровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1, Димерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,
Лебедівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та НВК «Вишгородська
районна гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ступеня».
Сім команд — по сім учасників у кожній, сім конкурсів, які для гравців ставали дедалі складнішими, адже
після кожного команди втрачали по одному гравцю.
Втім, «чудові сімки» розумників виявили протягом гри
інтелект та ерудицію, знання, логічне й образне мислення, пам’ять і увагу, а ще — те, що потрібно надолу-

жити і вдосконалити.
Одні отримали корисний досвід і диплом за участь,
а інші — диплом переможця. А от задоволення від гри
— і учасники, і організатори «Чудової сімки»!
Переможцями стали: І місце — команда НВК «Димерська гімназія — ЗОШ І ступеня»; ІІ-е — команда
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; ІІІ місце — команда Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської
міськради.

Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

Молодь пропонує – дорослі підтримують!

Ініціатива
Олександр АНДРІЯШ,
координатор проектів учнівського
самоврядування Вишгородського
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Оксана ФІЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

У висновках судово-медичної
експертизи, які зберігаються у отця
Павла, зазначено, що пояснити походження «наданого на обстеження
об’єкта неможливо». І визнали: це
диво!
Ще над одним дивом понад два
роки ламають голови спеціалісти
ботанічного саду ОНУ ім. І. Мечнікова. Воно відбувається із Казанською іконою Божої матері, яка добре відома і шанована в Україні.
Ікона у храмі прикрашена квітами лілій, стебла яких висохли. Але,
якщо придивитися уважніше, то
можна побачити цибулинки, з яких
із часом виростуть нові паростки і
з’являться листочки і квіти.
В першу п’ятницю після Пасхального воскресіння отець Павло
дістане гілочки з ікони і роздасть
парафіянам. А їх місце займуть
нові лілїі, життя яких продовжиться в іконі, і заквітнуть вони вже на
Трійцю.
У 2007 році лілії обплели ікону так, що лик Божої Матері залишився відкритим. Білосніжні квіти
ніби нагадують, що для Бога нема нічого неможливого і що душа, як і квітка, може зацвісти, не
дивлячись ні на що. Лілії, які ростуть в іконі цілий
рік і зацвітають на Пасху, — одне із див СвятоМиколаївського храму.
Ікона Нерукотворний Спас — ще одне не
менш важливе чудодійне явище. Вона є великою
цілющою силою — у людей зникають пухлини,
поновлюються органи, повертається здоров’я.
Про це свідчать численні записи у книзі відгуків.
Цього літа відпочивала під Одесою та потрапила до Свято-Миколаївського храму на екскурсію. З вуст кожного, хто побував тут, чулися
слова: рай, благодать, диво. Бо Свято-Миколаївський храм таки сповнений дивами.

16 листопада ц. р. до відділу освіти ВРДА
завітали лідери Вишгородської районної ради
учнівського самоврядування (ВРРУС) «Up
Town». Ініціативні представники учнівської
молоді прагнуть активної діяльності, тому виявили бажання обговорити це з начальником
відділу освіти Тетяною Форощею.
Ідею підтримала адміністрація районного Центру творчості дітей, юнацтва та молоді
«Дивосвіт». Тож директор цього закладу Олена
Андріяш, педагоги-організатори освітніх закладів міста, лідери розповіли про свої ініціативи
та ідеї.
Зокрема, був запропонований проект «Тиждень гарного настрою» – перша справа лідерів,
з якої вони хотіли б почати свою діяльність, набуваючи досвіду у створенні власних проектів.
У результаті діалогу підписали договір про
співпрацю між ВРРУС та відділом освіти Вишгородської райдержадміністрації.
Тож далі буде цікаво!

«Разом ми робимо
Вишгород комфортнішим»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автор

Добрі справи

Спуском з вулиці Київської на вулицю Довженка у м.
Вишгороді постійно користуються жителі приватного сектору. Коли востаннє тут робили капітальний ремонт — ніхто й
не пам’ятає. Східці тут були різної висоти, розбиті і відновленню не підлягали. За словами людей, особливо незручно
там було, коли стемніє, і взимку, а перехід нагадував небезпечний атракціон…
На численні звернення жителів приватного сектору за ініціативи депутата Київської обласної ради Романа Буковського та
за підтримки мецената Максима Калінкіна східці, які перебували в напівзруйнованому аварійному стані, вже замінено. Наразі
встановлено нові бетонні, надійні та зручні, облаштовані металевими перилами.
«До нас надійшло кілька звернень від жителів Вишгорода з
проханням допомогти відремонтувати східці. Зважаючи, що попереду зима, вирішено було відновити спуск якнайшвидше, адже
щодня там проходить близько півтисячі вишгородців, серед яких
діти та люди літнього віку. Тож, відправивши туди техніку, взялися до роботи. Разом ми робимо Вишгород комфортнішим. Ваша
довіра — наша відповідальність!», — розповів Максим Калінкін.

Вишгород

Людина

Ірина КРІВЕНЧУК, багатодітна мама
Наші багатодітні родини познайомились і тісніше здружилися між собою завдяки акціям, які ініціює благодійний фонд
«Святої Ольги». Це, зокрема, відвідування «МакДональдзу»,
котрий так полюбляють усі діти.
Поїздки до цих столичних закладів (їдемо ми, переважно, своїм
ходом) переходять у зустрічі в закладі швидкого харчування, де
діти спілкуються, знаходять спільні інтереси, у той час, як смакують улюбленими гамбургерами, картоплею фрі, соками, морозивом, а також отримують у подарунок іграшку – фігурки персонажів
їхніх улюблених мультфільмів.
Завдяки спонсорам протягом вересня-листопада «МакДональдз» відвідали 253 дітей Вишгорода із багатодітних родин. За
це мами і діти щиро вдячні президенту БФ «Святої Ольги» Володимиру Малишеву, а також міському голові Олексію Момоту і народному депутату Ярославу Москаленку, які підтримують ініціативи
фонду.

Смачний подарунок від депутата
Цими днями до Благодійного фонду «Святої Ольги» надійшов
смачний подарунок від народного депутата України Ярослава
Москаленка. Більше тисячі родин ветеранів війни, праці, Збройних
сил, інвалідів, онкохворих, багатодітних та малозабезпечених родин отримали коробки зі смачним солодким печивом.
Щиро вдячні Ярославу Москаленку та міському голові Олексію
Момоту за увагу і турботу.
Роби добро, знай, кому робиш, і буде подяка за твої благодіяння.
За дорученням ветеранської організації міста
Петро ЖУЛАНОВ, Емма ОДИНОКІНА, Маргарита ОЛАБІНА,
Людмила БОЛДИРЕВА, Павло БАРАНОВ
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Шановні земляки!

Благодійність

«МакДональдз» люблять усі діти

24 листопада 2018 року

Останні дні листопада знову нагадують нам про незабутні драматичні події 2013 року, коли Революція Гідності змінила наш народ.
Вишгородці одні з перших стали учасниками акцій непокори, на барикадах боронили своє право жити у вільній, демократичній державі. А коли
спалахнула війна на Сході України — також поспішили боронити свою землю. Про це ми маємо пам’ятати довіку.
Сьогодні нам як ніколи потрібні порозуміння і згуртованість, віра у краще майбутнє. Лише за цих умов ми втілимо в життя всі наші ідеали, сформуємо нове обличчя демократичної європейської України.
Зичу вам бадьорості духу, незламного прагнення до свободи та палкого
патріотизму.
Дякую за все, що ви робите на благо України та нашого рідного краю!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради

Тема

Благодійність не очорнити брудом

(Початок на стор. 1)
— Останнім часом у місцевих засобах масової інформації з’явилися брудні публікації
щодо благодійної діяльності, яку ми здійснюємо за підтримки ради ветеранів, участі міського голови Олексія Момота, народного депутата Ярослава Москаленка та інших меценатів.
Це, мовляв, подачки. Я ще раз хочу відповісти
громадянці Степанії Сідляр, що присутні тут
ветерани — це гордість міста, його ядро. І я
не дозволю кривдити цих заслужених людей,
ображати і обзивати їх негідними словами. Я
також не дозволю чорнити міського голову,
як би цього не хотілося С. Сідляр. Хочу почути
вашу думку щодо цієї ситуації і нашої благодійної діяльності.
До зали завітав міський голова Олексій Момот, який помітно знизив градус напруги і попрохав присутніх не влаштовувати гарячі розбірки зі
С. Сідляр. Міський очільник ще раз поінформував ветеранів про допомогу незаможним людям.
Так, завдяки активній участі народного депутата
Ярослава Москаленка, залученню ним до акції
бізнесових кіл, лише за півтора місяця зазначеним категоріям вишгородців було надано допомоги більше ніж на два мільйони гривень. Це
продукти харчування, вітаміни, ліки, одяг. 94 сім’ї
мали змогу відвідати театр, 200 дітей побували і
ласували у «МакДональдзі», медикам передано
200 медичних халатів, на черзі — прибуття упаковок із памперсами, інвалідних візків. Які ж це
подачки?
Присутня на зборах авторка публікацій С. Сідляр спробувала пояснити своє бачення цієї акції,
але 120 представників ветеранської організації
не сприйняли її слів, і невдовзі вона залишила
збори.
Виступаючі говорили про цю гуманітарну акцію винятково схвально, наводили приклади і за-

значали, що це, насамперед — знаки уваги до
людей похилого віку, багато з яких – одинокі у
своїх домівках. Завдяки цій акції були поновлені списки тих, хто потребує допомоги, а всі чутки
про неякісні продукти — не що інше, як брудні
наклепи недоброзичливців. Як зазначила голова районної ради ветеранів Таміла Орел, подібна
практика існує навіть у ситій і багатій Європі, і ніхто не каже, що це подачки.
На сьогодні жодне з міст Київщини не може
похвалитися проведенням подібної благодійної
акції, яку здійснюють у Вишгороді. Якщо держава не в змозі забезпечити незаможним громадянам гідну допомогу, то до справи долучаються ті,
хто може і хоче творити добро людям, попри усі
перешкоди і бруд. Так має бути у цивілізованому
суспільстві.

Рекомендуємо поводитись чемно
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів,
за дорученням членів організації
З почуттям прикрості і неприємного подиву актив міської ради ветеранів читає у газеті
«Вишгород» дописи Степанії Сідляр. Звідки у
цієї жінки стільки злостивості і жовчі на наше
недалеке минуле?
Так, у замітці «Непрочитана молитва» від
20.05.2017 р. С. Сідляр називає своїх дідів і
батьків, бійців Радянської армії — «гарматним
м’ясом» і тут же, на противагу, ідеалізує діяльність УПА. За що так таврує авторка мільйони
червоноармійців, полеглих на полях України? За
те, що вони за вигнання нацистів із нашої землі
заплатили найдорожчим — життям?
Україну звільняли представники усіх народів
СРСР. І глумитися над їх прахом аморально. Незрозуміло, над чим страждає С. Сідляр. І до чого
тут УПА у День перемоги? Ми пишаємося святом
9 Травня. Це день урочистої радості, а не якоїсь
смутної скорботи, як цього хоче С. Сідляр.
В іншому дописі «Учителі мудрості й любові»
від 13.10.2018 р. авторка ллє сльози з приводу
затопленого Київським водосховищем гнізда лелеки. Її не хвилює той факт, що завдяки будівництву ГЕС і ГАЕС Вишгород із маленького селища
перетворився у красиве місто. Як писав почесний громадянин міста Анатолій Мисько, село
Вишгород було у тому стані, яким залишила його

княгиня Ольга у ІХ столітті — без доріг і майбутнього. Завдяки каскаду ГЕС економіка України
отримала дешеву додаткову електроенергію. Всі
ці перетворення були спрямовані на поліпшення
добробуту радянського народу.
Переселення людей із зони затоплення було
вимушеним кроком, і держава вжила всіх заходів, щоб компенсувати матеріальні і моральні
збитки переселенцям. Чому ж С. Сідляр не пише
про тисячі знищених сіл у роки Другої світової
війни, мільйони знищеного окупантами мирного
населення? Чому вона не ллє сльози за біженцями зі зруйнованого Донбасу? Їй пташку шкода…
У своїх статтях С. Сідляр обурюється, звідки
взялися старші будинків. Вона не хоче зрозуміти,
що мова йде про ветеранську організацію, яка
створила свої первинні ланки по вулицях і домові
— по багатоповерхових будинках і таким чином
тримає зв’язок із людьми, захищає їхні права
і гідність, розв’язує проблеми людей похилого
віку.
Насамкінець відповімо на замітку С. Сідляр
«А Баба Яга… за!». Рада ветеранів працює згідно з діючим законодавством України, і її головне
завдання — реалізовувати і захищати права ветеранів, пенсіонерів. І ставити ультиматум організації, призначати їй терміни, умови — просто некоректно з боку Степанії Сідляр. Рада ветеранів
прохає С. Сідляр на майбутнє вирішувати всі питання відповідно до існуючих норм пристойності
і етики.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 6 Л ИС Т О ПА Д А 2018 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку - 8»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради
кохання»
21:45 «Мiняю жiнку - 14»
23:30 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:45 Х/ф «Тактична
сила»
16:20 Х/ф «Робокоп»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»

21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-2»
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 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Енеїда
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Євробачення-2018.
Фiнал
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
22:15 Розважальна
програма з М. Щуром
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 «Хронiки
Рiддiка»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»

17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00, 21:30
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 ЛавЛавCar 3
СТБ
8:05 Х/ф «Вам i не
снилося»
10:00 Зваженi та щасливi
13:05 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
19:00, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:50 Хата на тата

19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
ревiзором
00:15 Пост шоу. Таємний
агент

НТН
6:55 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
08:35, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:10 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Х/ф «Доберман»

МЕГА
07:40, 13:45 Правда
життя
08:30 Дикi острови
09:30, 17:35 Наглядачi
заповiдника
10:40 Скептик
11:40 Прихована
реальнiсть
12:35, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:40 Великi
танковi битви
15:45, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:40, 22:45 Цiкаво.com
18:45 Битва цивiлiзацiй
20:45 Їжа богiв

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 М/ф «Втеча з
планети Земля»
08:20 Х/ф «Супернова»
10:00 Х/ф «Вiрус»
12:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили»
15:00 Х/ф «Бунтар Один.
Зорянi Вiйни: Iсторiя»
17:40 Таємний агент

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25, 06:15
«Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 15:00, 20:20, 00:00

«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Наполеон»
17:00, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
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»
09:50 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
11:40 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. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Будинок
проклятих»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Т/с «Своя
правда»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Хронiки
зради»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Антизомбi
11:15, 13:25 Х/ф «Ясон та
аргонавти»

12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Помирати з
пiснею»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес»
22:40 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 , 2 7 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, 11:10, 12:20
«Одруження наослiп»
13:05 «Мiняю жiнку - 8»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради
кохання»
21:45, 23:45 «Iнспектор.
Мiста»
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
13:10 Х/ф «Посилка»
15:05 Х/ф «Робокоп-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»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 UA: Фольк
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Плiч-о-плiч
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Розсекречена
iсторiя
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-4
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Без панiки
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, 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
09:20 М/ф «Епiк»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 14:30, 20:00,
21:30 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 ЛавЛавCar 3
СТБ
7:00, 15:25 Все буде
добре!
09:05, 19:00, 00:00 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:05, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
НТН
6:45 Х/ф «Дорога на Сiч»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Хазяїн тайги»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 03:20 «Речовий
доказ»
15:55, 16:50, 21:10
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Альпiйський
патруль»

МЕГА
07:40, 13:40 Правда
життя
08:50 Дикi острови
09:45, 17:35 Наглядачi
заповiдника
10:55 У пошуках iнновацiй
11:45 Прихована
реальнiсть
12:40, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:40 Великi
танковi битви
15:45, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:40 Правда про
вiтамiни
18:45, 20:50 Їжа богiв
22:45 Цiкаво.com

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 00:25 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Варьяти
21:00 Пацанки. Нове
життя
22:10 Х/ф «Iноземець»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 15:00, 20:20, 00:00
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

22:10 Х/ф «Пiдпiльна
арена»

приймальня»
16:10 «Переказана
iсторiя»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Заборонена
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»
11:40 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. Рай
та пекло»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»

ІНТЕР
6:15, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Перша спроба»
12:30 Х/ф «Гра в чотири
руки»
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 «Влiтку я
вiддаю перевагу весiллю»
ICTV
6:30 Ранок у великiм мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10 Антизомбi
12:35, 13:20 Х/ф
«Командос»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»

17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:45 «На трьох»
23:50 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 19:25
Iнформацiйний вечiр
18:20 Чому НАТО?
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 2 8 Л ИС Т О ПА Д А 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:20 «Мiняю жiнку - 8»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради
кохання»
21:45, 22:55 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
00:05 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
2+2
6:00 Мультфiльми
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»
15:15 Х/ф «Робокоп-3»
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
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:10 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Шахтарська змiна
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Елементи»
22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:20 Букоголiки

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
09:30 Х/ф «Золота гуска»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 14:30, 20:00,
21:30 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 ЛавЛавCar 3

НТН
7:00 Х/ф «Вклонись до
землi»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
11:00, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:25
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Альпiйський
патруль»

МЕГА
08:40 Дикi острови
09:40, 17:30 Наглядачi
заповiдника
10:50 У пошуках iнновацiй
11:40 Прихована
реальнiсть
12:35, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:40 Великi
танковi битви
15:45, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:40, 20:45 Їжа богiв
22:35 Цiкаво.com

СТБ
6:55 Все буде добре!
08:55, 19:00, 00:05 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:00, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:30 Все буде добре!

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 00:00 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Екси
21:00 Пацанки. Нове
життя

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мультляндiя»
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 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

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

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi

домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Пацанки. Нове
життя
22:10 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»

15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Заборонена
iсторiя»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Приречений на
любов»
K1
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:40 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. Рай
та пекло»
00:00 «Їже, я люблю

тебе!»
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 «Перша спроба»
12:30 Х/ф «Блеф»
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 «Фото на
документи»
ICTV
6:30 Ранок у великiм мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Х/ф
«Вiдчинiть, полiцiя-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:25, 21:25 Т/с
«Пес»

17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:45 «На трьох»
23:40 Х/ф «Сонце, що
сходить»
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
13:05 Полiграф
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»
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:20 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради
кохання»
21:45 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
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, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:30 Х/ф «Наднова»

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
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Концертна
програма Марiї Бурмаки
«Нове та улюблене»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:55 Сильна доля
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-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»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Нове вбрання
короля»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 14:30, 20:00,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 21:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
17:000 Панянка-селянка
18:00 Чотири весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3

НТН
6:05 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:05
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Альпiйський
патруль»

СТБ
6:55 Все буде добре!
09:00, 19:00, 00:00 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:05 МастерШеф
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
15:30 Все буде добре!

НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00, 00:05 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 13:45 Правда
життя
08:50 Дикi острови.
Японiя
09:50, 17:35 Наглядачi
заповiдника
11:00 У пошуках iнновацiй
11:50 Прихована
реальнiсть
12:35, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:45 Великi
танковi битви
15:45, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:45 Цiкаво.com
18:45 Їжа богiв
20:45 Битва цивiлiзацiй
22:45 Правда про
вiтамiни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Мультляндiя»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 15:00, 20:20, 00:00
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Заборонена
iсторiя»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
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»
11:40 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. Рай
та пекло»
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 «Дружина
генерала»
12:30 Х/ф «Ас з асiв»
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 «Iнтердiвчина»
ICTV
6:30 Ранок у великiм мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт

12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Каратель»
15:00, 16:25, 21:25 Т/с
«Пес»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач-бiдняк
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:15 Я маю право
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10 Кендзьор
18:20 Чому НАТО?
19:25 Iнформацiйний
вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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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, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:15 «Мiняю жiнку - 8»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:30 «Лiга смiху 2018»
22:30 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
23:15 «Розсмiши комiка»
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 «Мисливець на

крокодилiв»
19:25 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Север»
21:15 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
225»
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»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
22:00 Перша шпальта
22:30 Букоголiки
23:00 Д/ц «Гордiсть свiту»

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
13:25, 15:30 Т/с «Слiди в
минуле»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук 2»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с
«Обираючи долю»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15

«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:00 «Пiдсумки»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»

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
22:50 Ультиматум

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:25 Х/ф «Бiбi та Тiна»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 14:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 Зiрконавти
15:00 Вiталька
16:00 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
19:00 Чотири весiлля
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
23:00 Х/ф «Життя i мета
собаки»

НТН
8:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iз життя
начальника карного
розшуку»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:10
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Альпiйський
патруль»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:45 Правда
життя
08:45 Дикi острови
09:45, 17:35 Наглядачi
заповiдника
10:55 У пошуках iнновацiй
11:55 Прихована
реальнiсть
12:35, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:40 Великi
танковi битви
15:45, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:35 Цiкаво.com
18:45 Їжа богiв
20:50 Битва цивiлiзацiй
22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
00:30 Мiстична Україна

НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Ревiзор
09:00 Страстi за
ревiзором
11:45, 21:40 Пацанки.
Нове життя
16:15, 19:00 Топ-модель
23:00 Екси

ТРК «КИїВ»
7:00 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 01:40 «Школа
права»
09:15, 15:00, 20:20, 22:45,
23:20 «Ситуацiя»

09:25 Битва екстрасенсiв
11:30 Т/с «Одружити не
можна помилувати»
15:50 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
23:35 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування

18:40 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
21:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
23:00 Х/ф «Угода з
дияволом»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
13:30 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
15:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Життя i мета
собаки»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Зiрконавти
00:00 Країна У

НТН
7:25 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
09:20 Х/ф «Фронт за
лiнiєю фронту»
12:30 Т/с «Коломбо»
16:15 «Речовий доказ»
16:55 «Легенди карного
розшуку»
18:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Три плюс два»
21:15 Х/ф «Хронiки
месника»
23:20 Х/ф «Арес»

МЕГА
6:40, 18:00 Iлюзiї
сучасностi
09:25 Великi танковi
битви
11:10, 21:00 Найбiльшi
обмани в iсторiї
14:10 Iдеї, що
перевернули свiт
16:00 Дикi острови
00:00 У пошуках iнновацiй

СТБ
6:30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
07:25 Караоке на Майданi
08:25 Все буде смачно!

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Заробiтчани
08:45 Варьяти
12:45 Хто зверху?
16:45 М/ф «Шрек 2»

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

НТН
7:00 Т/с «Коломбо»
10:40 Х/ф «Це було в
Пеньковi»
12:30 Х/ф «Висота»
14:10 Х/ф «Гуру»
17:05 Х/ф «Хронiки
месника»
19:00 Х/ф «Кубанськi
козаки»
21:10 Х/ф «Зайчик»
22:55 Х/ф «Заборонена
зона»
00:40 Х/ф «Арес»

23:00 Х/ф «Не стукай
двiчi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:15 Стендап-шоу
07:10, 09:39 Kids Time
07:15 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:40 М/ф «Барток
Неперевершений»
11:00 М/ф «Шрек 2»
12:45 М/ф «Кiт у чоботях»
14:20 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
17:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
19:00 Х/ф «Земля тролiв»
21:00 Х/ф «Учень
чаклуна»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
08:50 «Бiометрика»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
14:45 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:10 «А. Матвiйчук
«Ювiлей на Полустанку
любовi»
19:00 Х/ф «Кохання не
має причин»
21:00 «СТН-тижневик»

СТБ
6:35 Хата на тата
11:20 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
13:15 Т/с «Кафе на
Садовiй»

09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Заборонена
iсторiя»
17:00, 23:30 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Дика прогулянка»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Мiа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:40 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. Рай
та пекло»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
6:15 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Дружина
генерала»
12:30 Х/ф «Бiнго Бонго»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
23:50 Х/ф «Мiський
романс»
ICTV
6:30 Ранок у великiм мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Багач-бiдняк
11:05, 13:20 Х/ф

«Ланцюгова реакцiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:25 Т/с «Пес»
17:45, 00:30 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
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
00:40 Хронiка дня

СУБОТ А , 1 Г Р У Д НЯ 2018 Р ОК У
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, 23:25 «Свiтське
життя 2018»
12:20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
16:25 «Вечiрнiй квартал
№ 2 2018»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:30 «Вечiрнiй квартал
№ 3 2018»
00:30 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 «102. Полiцiя»
08:50 «Цiлком таємно»
09:20 «Загублений свiт»
14:30 Х/с «Вуличний
боєць»
17:25 Х/ф «Операцiя

«Удар»
19:50 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
22:00 Х/ф «Придорожнiй
заклад-2: Останнiй
виклик»
23:45 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
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 «Цiкаво.com»
12:00 Сильна доля
13:00 Х/ф «Iсус. Бог i
Людина»
15:00 По обiдi 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
00:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Хто ти?»
17:10, 20:00 Т/с
«Замкнене коло»
22:00 Т/с «Один єдиний i
назавжди»
ПРЯМИЙ
9:00, 15:00, 22:00 «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»
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»
23:00 «ВАТА-шоу»

ТРК «КИїВ»
7:05, 09:25 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
10:00, 23:35
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Концерт «Юний
орел»
16:50 «Бiометрика»
17:00 «Ситуацiя»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 Х/ф «Рiдна дитина»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Напад на
Волл-стрит»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
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:
Марiпоса та її феї
метелеки»
14:25, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:00 Х/ф «Сiмейка
Джонсiв»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

23:50 Х/ф «Джейн Ейр»
ІНТЕР
6:45 «Чекай мене.
Україна»
08:35 «Слово
Предстоятеля»
08:45 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»
10:40 Х/ф «Вас чекає
громадянка Никанорова»
12:20 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
14:00 Х/ф «Три плюс два»
15:40 Т/с «Плата за
порятунок»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Найкрутiшi»
22:30 Х/ф «Загублене
мiсто Z»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45, 10:50 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00, 02:15 «На трьох»

14:25 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
21:50 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
23:45 Х/ф «Сонце, що
сходить»
5 КАНАЛ
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
21:40 Вiкно в Америку
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 2 ГР У Д НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11:15, 12:20 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
13:25 Х/ф «Екiпаж»
16:20 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Iнший»
00:50 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:20 «102. Полiцiя»
09:15 «Загублений свiт»
13:05 «Шаленi перегони»
14:05 Х/ф «Мисливець на
крокодилiв»
15:55 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
17:25 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Север»
19:15 Х/ф «Кiкбоксер»

Служба 101
застерігає

21:10 Х/ф «Захисник»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
225»
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»
12:55, 21:55 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна змiшана
естафета
14:10 Лайфхак
українською
14:20 Перший на селi
14:55 Шахтарська змiна
15:25, 23:00 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Змiшана естафета
17:00 UA: Фольк
18:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
21:25 Розважальна

програма з М. Щуром
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:55 Т/с «Замкнене
коло»
12:45 Т/с «Обираючи
долю»
17:00, 21:00 Т/с «Кохання
пiд мiкроскопом»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Перевiрка на
любов»
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»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:10 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя. Фестиваль
розваг»
12:00 Чотири весiлля
17:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Зiрконавти
00:00 Х/ф «Плем’я»
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
09:00 Все буде смачно!
10:00 Караоке на Майданi
11:00 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор

Не переохолоджуйтесь!

Ігор РИБЕЦЬ, провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Загальне переохолодження тіла (гіпотермія) виникає, коли
організм не в змозі компенсувати втрату тепла. Температура
тіла падає нижче 35° С, і серцева аритмія може призвести до
зупинки серця. Симптоми: тремтіння, слабкість, сонливість,
нечітка свідомість, уповільнене дихання, синюшність губів.
Відчуваєте, що замерзаєте, — виконайте інтенсивні фізичні
вправи, пробіжіться, поприсідайте.
Пам’ятайте: купання у воді нижче 15° С може призвести до
переохолодження, викликати серцеву аритмію, в гіршому випадку
— зупинку серця. Детальніше – на сайті газети «Вишгород»

МЕГА
6:40, 18:00 Iлюзiї
сучасностi
09:25 Великi танковi
битви
11:10, 21:00 Найбiльшi
обмани в iсторiї
14:10 Iдеї, що
перевернули свiт
16:00 Дикi острови
00:00 У пошуках iнновацiй

21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Веронiка
вирiшує померти»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Якiсне життя»
00:05 «Служба порятунку»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Барбi:
Марiпоса та її феї
метелеки»
10:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13:20 Х/ф «Сiмейка
Джонсiв»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:00 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
8:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження»
14:10 «Крутiше всiх.
Найкрутiшi»
16:10 Х/ф «Iнтуїцiя»
18:00 Х/ф «Ти не ти»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Закохайся в
мене, якщо насмiлишся»
22:20 Х/ф «Право на
Надiю»
00:20 «Речдок»
ICTV
6:10 Iнсайдер
08:15 Антизомбi
09:15 Т/с «Вiддiл 44»
12:10, 13:00 Х/ф «Перший
удар»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Мiцний

горiшок: Хороший день,
щоб померти»
22:50 Х/ф «Костянтин»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
11:20 Будемо жити
11:30 Гра iнтересiв
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий
погляд
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Винна Карта

Тепла та дружна родина виробничого
підприємства чекає на ТЕБЕ.

Куплю ходунки б/в. Тел: (067) 505-86-34

Якщо ти молодий, старанний та працьовитий
— записуйся на співбесіду з 10:00 до 17:00, крім
вихідних, за тел: 067-245-45-72 або 04596-2-33-29.
Ми пропонуємо:
гідну заробітну плату, безкоштовне фахове навчання, офіційне працевлаштування, компенсацію проїзду, перспективи кар’єрного росту.
Надаються:
робоча форма одягу, безкоштовні обіди

Вважати недійсним дублікат свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 1-121, виданий
11.10.2013 р. (видавник: Державний нотаріус Ірпінської міської державної нотаріальної контори,
в. о. завідувача Київського обласного державного нотаріального архіву Журавель А. М.) на
ім’я Віктора Григоровича КЛИМЕНКА

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

В аптеку м. Вишгорода,
що по вул. Кургузова, 1 (лікарня),
на роботу потрібна
САНІТАРКА-МАРКУВАЛЬНИК.
Офіційне працевлаштування,
з/п — договірна.
Звертатись за тел: (093) 37-96-462,
Оксана Володимирівна

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом від 10 лютого 2012
р., зареєстроване в реєстрі за № 2-223, бланк
ВРП № 840218, видане Вишгородською районною державною нотаріальною конторою на ім’я
Анжеліки В’ячеславівни ЄРКО
Вважати недійсним втрачену картку водія, серія
№ UAD 0000149119000, видану ДП «Державтотранс НДІ проект» 05.05.2018 р. на ім’я Віталія
ІВАНЧЕНКА

Мозаїка

24 листопада 2018 року

27 листопада святкує свій день народження
Лідія Іванівна ПІДЛІСНА.
Щиро вітаємо тебе, наша рідненька!
Будь завжди здорова і щаслива!
Летять роки, мов чайки над водою.
Разом із ними — доля непроста.
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості — до ста!
Хай Пречиста мати тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
З повагою і любов’ю
чоловік, дочка, зять, онуки
и

Вишгород

ФОТО – архів «Джерела», спеціально для «Вишгорода»

Виставки

Родинний урожай джерелят

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
Наше, українське, – найкраще – від маминої
колискової і вишитого її ніжною рукою хрестика на вишиванці – до урожаю рідної землі.
У цьому переконана керівник студії декоративно-ужиткового мистецтва «Золоті ручки»
Вишгородського міського центру творчості
«Джерело» Олена Кольвах. І, навчаючи своїх
вихованців творити власними руками красу,
передає їм і красу духовну, якою наповнене
її єство.
Тож, хоча похмурі фарби нинішньої пори не
додають настрою, його у студії створили самі,
підготувавши виставку «Наш родинний урожай».
А чим восени пахне у садах? Звісно, запашними
яблуками! Вони й стали основою виставки.
Діти 1-8 класів створювали вироби, що за
складністю відповідають їхньому віку. Найменші
– компонували аплікації, старші – шили об’ємні
яблучка із застосуванням різних видів швів,
створювали з них композиції, вишивали ці чудові

КОДА

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

плоди бісером, використовували їх зображення у
техніці декупажу.
Вихованці ж гуртка художнього валяння під
керівництвом Тетяни Швидкої, які також долучилися до створення виставки, виготовили дерево
з червонобокими яблуками у техніці валяння,
скибочки цих плодів із зернятками-вічками, які
ніби спостерігають за тим, що відбувається довкіл. А довкіл причаїлись милі лісові звірята, зайчата, їжачки, які теж полюбляють яблука…
Студійці прикрасили кожен куточок своєї кімнати (перетворивши навіть капелюха на багату
дарами Жіночку-Осінь). А себе і гостей – яскравими брошками ручної роботи.
Гості виставки – майстрині Вишгорода, батьки
дітей, їхні бабусі, братики й сестрички з цікавістю
розглядали кожен маленький шедевр, хвалили
діток за творчу працю, дякували керівникові студії, директору Центру творчості Наталії Кисіль, і
всі пригощалися красивими, корисними, соковитими яблуками – для здоров’я і гарного настрою.
Більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

ФОТОмить

Докладніше — див. на сайті газети «Вишгород»

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)

SOS

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

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

ФОТО – Ярослава БЕНЬ
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Світло-молитва
від маленьких пластунів
Напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору
пластуни Вишгорода традиційно провели тематичні уроки — майстерки для дітей початкової школи.
Виготовлені підсвічники із зернятками пшениці
школярі понесли додому, а в суботу, 24 листопада, разом з батьками вони запалять свічечки на підвіконнях
домівок, і мерехтливе світло-молитва разом із теплом
дитячих сердець долинуть до Неба.

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.

На склад металопрокату

Запрошуємо працівників для

(м. Вишгород, вул. Набережна, 1)

розклеювання оголошень.

потрібен ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК.

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

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

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