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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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Голодомор 1932-33 років –
найтрагічніша сторінка нашої історії

Особлива школа для особливих дітей
Вікторія ШМИГОРА

Ювілей

30 грудня Вишгородська спеціальна школа «Надія» святкує свій ювілей.
Вже 25 років цей заклад вирішує актуальні питання спеціальної освіти дітей
із особливими освітніми потребами та
особливостями розвитку – порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими формами ниркової та серцевосудинної недостатності, порушеннями
мовлення, вадами зору, слуху…
Завдяки педагогам цього закладу
дехто з дошкільнят із особливими потребами навчається у звичайних загальноосвітніх школах. Якщо ж особливості
фізичного або психічного розвитку не
дозволяють цього, школа «Надія» надає

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

Багато років нас змушували мовчати про цю трагедію, хоча важко збагнути, як голод міг знищити
мільйони людей у країні, що завжди
вважалася хлібною? Сьогодні ми говоримо про це, робимо висновки і
вшановуємо пам’ять людей, які безневинно загинули страшною смертю.
24 листопада ц. р. у м. Вишгороді біля
меморіалу жертвам голодоморів відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня пам`яті

якісну освіту відповідно до потреб кожного учня. Закінчивши її, частина дітей продовжує навчання в університетах та коледжах. Інші ж отримують достатній рівень
знань і умінь, аби самостійно вирішувати
найнеобхідніші життєві проблеми.
Сьогодні тут навчається 31 дитина.
І педагогічний колектив не обмежується лише методиками, а знаходить особливий підхід до кожної дитини і завжди
підтримує тісний контакт із батьками вихованців.
У свою чергу батьки допомагають у
навчальному процесі. І скільки ж радості
у них, коли у дитини нарешті виходить
самостійно написати літеру чи вимовити
слово «мама», якого так довго чекали...
Далі — на стор. 5

жертв голодоморів та 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні. Сюди
прийшли міський голова Олексій Момот,
заступник голови Вишгородської районної ради Марина Ганіцька, в. о. голови
ВРДА Олексій Данчин, молодь, небайдужа громадськість.
Говорили про збереження історичної
пам’яті про геноцид – як запоруку того,
що подібне страхіття ніколи не повинне
повернутися на терени України.
Хвилиною мовчання вшанували
невинно убієнних та запалили свічки
пам’яті...

8 грудня (субота) о 13:00 у БК «Енергетик» — благодійний концерт «Крок за кроком» з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями.
Вартість вхідного квитка визначаєте Ви самі.
З 11:00 до 17:00 — святковий ярмарок (аніматори,
фотозона, менді (розпис хною), смачна випічка).

Організатори благодійного концерту — студія танцю «Step by Step» (керівник Катерина Школьна) за підтримки Вишгородських РДА, районної та міської рад.
Організатор виставки-ярмарку — Наталія Сукач.
Зібрані кошти будуть передані Вишгородській
спеціальній школі «Надія»

З 2 до 15 грудня у Вишгородській центральній
районній бібліотеці (вул. Н. Шолуденка, 8) – виставка майстрів декоративно-вжиткового мистецтва
«Новорічне диво» (бібліотека працює: вт-пт – 9:00
– 19:00, сб-нд – 9:00 – 18:00, без перерви на обід,
понеділок – вихідний)

Воєнний стан: що треба знати кожному?
КОДА інформує

Р

За матеріалами офіційного
інтернет-представництва
Президента України
З 28.11.2018 р. в десяти областях України запроваджується режим воєнного стану
терміном на 30 днів. У переліку — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька,
Луганська, Донецька, Сумська, Харківська,
Чернігівська, Вінницька області.
Президент включив до Указу лише кілька
заходів із 24, передбачених у законі. Більшість
— стосуються Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ
та МВС. Зокрема, підсилюються заходи із кібербезпеки, інформаційної безпеки, контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режимів. У режим готовності
приводиться протиповітряна оборона. Проводитимуться навчальні збори з резервістами

Увага!

оперативного резерву. Прикордонслужба посилить охорону державного кордону та адмінмежі з Кримом.
Під час дії воєнного стану НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ конфіскація авто, іншої власності, примусової трудової повинності, поселення військових
у квартирах українців.
Розширення списку обмежень може бути
ВИКЛЮЧНО за умов наступу Росії.
Президент підкреслив: його принципова позиція — зробити ВС мінімально помітним для
цивільного населення. Петро Порошенко також заявив, що підстави для запровадження
ВС більш, ніж серйозні — загроза захоплення
Маріуполя та Бердянська і повномасштабний
наступ Росії. На відміну від 2014-2015 рр. —
тоді введення особливого режиму було неможливим — стан економіки не дозволяв заблокувати інвестиції і угоду з МВФ. Під загрозою
зриву опинилися б і угода про асоціацію з ЄС, і
безвіз, і зона вільної торгівлі з ЄС.

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Компас Президента показує на Захід. І стрілка не здригнеться
Стратегія інтеграції
Володимир МАНЬКО,
директор агенства Communication group
Порошенко, як ніхто до нього, послідовно
вибудовує стратегію інтеграції України до євроатлантичного простору.
Президент переконав парламент схвалити
у першому читанні зміни до Конституції, якими
закріплюється курс на вступ до Євросоюзу та
НАТО. Кількість депутатів, які віддали свої голоси, — понад триста, — вселяє надію на те, що
поправки до Основного закону будуть схвалені і
в цілому під час наступної сесії Верховної Ради.
Що зобов›яже будь-яку владу у майбутньому
вести Україну до Європи.
Кілька місяців у Верховній Раді точилися запеклі дискусії щодо зовнішньополітичного вектору України. Згідно із Законопроектом, внесеним Президентом, змінюються статті 85, 102
і 116 Конституції, у яких закріплюється намір
вступити до НАТО та до ЄС. Противники такого
кроку вдавалися або до відверто проросійської
риторики, або, як Юлія Тимошенко, пропонували
підписання меморандуму із західними партнерами, який нікого ні до чого не зобов›яже.
Фінальним акордом у цих суперечках став
виступ Петра Порошенка у Верховній Раді. Президент
наголосив на тому, що якби Україна вже зараз була
членом Альянсу, Росія б ніколи не наважилася анексувати Крим та вдертися на Донбас. Це, до речі, стало ще
більш очевидно минулого тижня, коли росіяни напали
на військові катери України в Керченській протоці. За
словами Президента, шанс підписати План дій щодо
членства у НАТО був у 2008 році, але явна і прихована протидія цьому з боку Кремля та його контрагентів
в Україні зірвала здійснення такого важливого кроку.
Очевидно, то був явний натяк на Тимошенко.
Глава держави підкреслив, що внесення до тексту

ПОЛІТикум

Р

Конституції положень щодо європейського та євроатлантичного вектору розвитку унеможливить перегляд
засад зовнішньої та внутрішньої політики простою
більшістю голосів у Верховній Раді. Особливо у випадку реваншу проросійських сил на виборах.
Поправками до Конституції сигнал про рішучість
намірів України подається партнерам на Заході. «Фіксуючи в Конституції обов›язковість курсу на вступ до
НАТО та Євросоюзу, ми посилаємо месидж і до Москви: розстаємося остаточно і безповоротно. Росія як
країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ
ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Це суверенне право України як країни, яка впевнено йде своїм

шляхом», — виголосив Президент з трибуни Парламенту.
В умовах, коли Росія закрила для України свій
ринок, куди до початку агресії спрямовувалося
до третини українського експорту, вже зараз на
основі Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі активно розвивається економічна співпраця з
країнами ЄС. Частка Союзу в експорті Україні вже
становить 42 %. Це сприяє подоланню економічної кризи, спричиненої Росією.
До НАТО Україна йде не з порожніми руками
— українську армію міжнародні експерти визнають однією з найбільш боєздатних на європейському континенті, вона має досвід бойових дій та
постійно проводить навчання з арміями країн-членів Альянсу.
Поправки до Конституції — це частина стратегії Порошенка на зближення з Європою і виведення України із сфери російського імперського
впливу. Цю стратегію він послідовно впроваджує
увесь час, протягом якого стоїть біля державного
керма. Він добився ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, забезпечив безвіз, подолав енергетичну залежність від Росії — ми перестали купувати
газ у росіян. А ще добився автокефалії: Україна
більше не є «канонічною територією» РПЦ. За Порошенка Україна вийшла із СНД. Українська мова
завдяки президентським законам посіла гідне місце на радіо, телебаченні та в кіно. Порошенко заборонив компартію та провів декомунізацію. Ось чому Путін
так не хоче, щоб Порошенко і далі був Президентом
України, тому Кремль шукає лояльну кандидатуру, яка
пристане на російські умови капітуляції.
Стратегію на ЄС та НАТО Порошенко послідовно впроваджує увесь час, протягом якого стоїть біля
державного керма. Він добився ратифікації Угоди про
асоціацію з ЄС, забезпечив безвіз, подолав енергетичну залежність від Росії. Добився автокефалії, заборонив компартію та провів декомунізацію.

Відверта розмова з лідером

Лідер політичної партії «ОСНОВА», народний депутат України Сергій Тарута з робочою поїздкою відвідав Вишгород. У місті відбулася зустріч з керівниками партійних організацій Київщини та депутатами міської ради. Учасники зібрання обговорили актуальні питання партійного
життя, соціально-політичної ситуації в країні та шляхи розвитку нашої держави, визначені доктриною «Україна 2030».
Віктор СУХОМЛИН
Чим політична партія «ОСНОВА» відрізняється від інших політичних сил? Насамперед, тим,
що за короткий термін у політичні лави вдалося
об’єднати справжніх професіоналів, які знають,
що потрібно зробити, аби вивести державу з глибокої кризи, поліпшити добробут та якість життя
людей. Скажімо, саме «ОСНОВА» розробила ґрунтовну покрокову програму розвитку нашої держави, яка була втілена у доктрину «Україна 2030». Над
цим документом працювали провідні науковці.
– Якщо наступного року ситуація в державі не зміниться, то це може спричинити критичні наслідки для
України, – зазначив лідер політичної партії «ОСНОВА»
Сергій Тарута. – Адже, ще на початку 90-х років у нас
були колосальні можливості для розвитку, бо держава
входила до п’ятірки найбільш розвинутих індустріальних країн Європи. Нині ми знаходимося в групі бідних
країн.
Україна перебуває в глибокій кризі. Використовуючи медичну термінологію, це – стан реанімації, який
підтримується відповідними ін’єкціями Міжнародного
валютного фонду. Тому, якщо не вжити адекватних
заходів, на економіку чекає крах, а на суспільство –

соціальний вибух. Водночас влада не здатна до кардинальних кроків із оздоровлення ситуації. Скажімо,
у бюджеті 2019 року закладено економічне зростання
– всього три відсотки. І сьогодні вже не факт, що цього
показника можна досягнути.
– Ми поставили собі амбітні цілі, – продовжує Сергій Тарута. – До 2030 року досягнути рівня ВВП у розмірі 710-750 мільярдів доларів США, збільшення частки середнього класу суспільства до 50 відсотків та
продовження середньої тривалості життя людини на
сім років.
У центрі доктрини «Україна 2030» перебуває людина, з її цінностями та потребами. Водночас для виведення нашої держави з прірви необхідно забезпечити
щорічне зростання економіки щонайменше на 10 відсотків.
– Це – колосальне завдання, але у нас іншого вибору немає, – підкреслив Сергій Тарута. – Або ми перезавантажуємо Україну та робимо з неї державу, в
якій було б комфортно жити людям, або через роки
співвітчизники будуть масово виїжджати звідси та
шукати кращої долі в еміграції. У нас є антикризова
програма. Ми знаємо, як встановити мир у державі,
вивести економіку з тіні, модернізувати пенсійне забезпечення, переглянути державний борг, зрештою
вжити ефективних антикорупційних заходів.
Аби зробити країну успішною, партія пропонує рухатися двома шляхами. Перший – це напрацювання
нового суспільного договору та ухвалення нової Конституції. Водночас Основний Закон має бути винесено
на широке народне обговорення і ухвалено всенародним референдумом. І другий шлях – реалізація покрокової довгострокової програми соціально-економічного розвитку, що й знайшла своє втілення в доктрині
«Україна 2030».
– Наша політична сила буде об’єднувати суспільство та займатися реальною програмою дій, а не популізмом, – наголосив Сергій Тарута. – І ми маємо для
цього відповідну команду.
На соціально-політичній ситуації в державі ак-

центував свою увагу і голова політради партії, керівник Київської обласної організації політичної партії
«ОСНОВА» Володимир Полочанінов.
– На економічну ситуації в будь-якій державі впливає стабільність політичної системи. На жаль, цього
передбачити неможливо, – зазначив Володимир Полочанінов. – Завдання номер один для «ОСНОВИ»,
зокрема й для обласної партійної організації – підготовка та консолідація необхідних фахівців, аби забезпечити економічне зростання 10 (+) відсотків. Для цього потрібно не втратити той професійний потенціал,
який ще залишився, та створити політичну еліту, якої
ніколи не було в країні.
Спілкуючись із лідером партії, керівники міських
організацій, звичайно, цікавилися й питанням, яке сьогодні турбує все суспільство. А саме – запровадженням воєнного стану. Як з’ясувалося, Сергій Тарута голосував проти цього. Адже влада так і не спромоглася
дати народним депутатам чіткі відповіді. Як за 30 днів
можна зміцнити нашу обороноздатність? Чому такий
стан не запроваджували протягом майже п’яти років
війни? Чому саме захоплення наших катерів, а не 10
тисяч загиблих на Донбасі, стали причиною запровадження воєнного стану?
Водночас усім законослухняним громадянам необхідно дотримуватися режиму воєнного стану, що запроваджено в десяти областях держави. Також, на переконання Сергія Тарути, влада мусить якнайшвидше
звільнити наших моряків. Це потрібно зробити будьякою ціною, залучивши міжнародні організації. Дипломатичними методами потрібно й домогтися від Росії
поновлення вільного судноплавства для українських
суден в Азовському і Чорному морях та Керченській
протоці.

Суспільство
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Сергій Тарута: Зарплати в Україні
повинні відповідати рівню доходів
країн Східної Європи
ПОЛІТбюро

Р

Лідер партії «Основа» Сергій Тарута, відомий в усій Європі промисловець
і антикризовий менеджер, заявляє про необхідність повернути повагу до
людини праці в Україні.
— Сергію Олексійовичу, як
Ви оцінюєте ініціативи уряду
щодо виведення зарплат із тіні
і підвищення мінімальної зарплати?
— У цих ініціативах влади взагалі немає економічного сенсу і
здорового глузду. Влада просто
вирішила себе прорекламувати перед виборами. І робить це
за рахунок посилення тиску на
бізнес. Адже для обґрунтованого підвищення зарплат потрібні
об›єктивні економічні передумови. А їх немає. Перш ніж вимагати від бізнесу підняття зарплат,
влада повинна знизити величезне навантаження на фонд оплати
праці підприємств, дати підприємствам стимули до модернізації
виробництва.
— Але ж офіційна статистика фіксує зростання економіки
на рівні близько 3 %. Цього замало?
— За таких темпів зростання
Україна навряд чи коли-небудь
наздожене сусідні країни Європи.
За обсягом ВВП на одного працюючого Східна Європа і країни
Балтії випереджають Україну вже

тричі. За одну годину середньостатистичний робітник у Литві, за
розрахунками Світового банку,
виробляє майже в 4 рази більше національного продукту, ніж
українець, а продуктивність праці словаків перевищує нашу в 5
разів, німців і французів — у 14
разів.
Підвищення зарплат у будьякій країні має відповідати зростанню продуктивності праці в
економіці. Тому зарплатні гасла
влади — це обман. Реальні доходи більшості українців як і раніше
залишаються надзвичайно низькими. Україна перетворилася на
найбіднішу країну в Європі.
— Що пропонує партія
«Основа» в цій ситуації?
— Ми пропонуємо українському суспільству єдино можливий
позитивний сценарій для України — економічне зростання не
менше 10-15 % на рік. Частина
нашої команди брала участь у
розробці стратегії розвитку України до 2030 року. І наші висновки
про те, що Україну врятує лише
бурхливе економічне зростання, підтверджені розрахунками.

«Основа» — партія людей справи, і тому ми вважаємо неприпустимою бідність людини праці.
Ми повернемо повагу до праці
— через гідні зарплати і високу
якість життя трудівників. Повага
до праці — одне з основних положень нашої програми «Принципи
поваги».
— Яких доходів, на Вашу
думку, гідні українці?
— Зарплати в Україні повинні
відповідати рівню доходів у країнах Східної Європи. Зараз середні зарплати в Польщі, Словаччині
та Угорщині складають 660-750
євро на місяць. Тому в Україні
наші найближчі цільові показники — забезпечити протягом трьох
років рівень зарплати в 20-25 тис.
грн і пенсії — в 10-15 тис. грн.
Прикладів того, як у порівняно короткі терміни країни досягали реального зростання зарплат,
у світовій економіці достатньо.
Наприклад, у низці країн Східної
Європи мінімальна зарплата за
останні 10 років реально зросла
в 2-3 рази. Середньорічний приріст при цьому протягом 20082018 рр. становив від 4 % у Че-

Редакційна пошта

хії і Польщі до 9-12 % в Болгарії
і Румунії. Для такого швидкого
зростання добробуту українських громадян необхідна реалізація нової економічної політики
і повне перезавантаження влади
в країні. Тільки в цьому випадку
економіка країни зможе розвиватися темпами не менше 10-15
% за рік.
Партія «Основа» ставить перед собою завдання забезпечити
до 2030 року ВВП країни на рівні
710-750 млрд доларів, що дозволить Україні увійти в топ-30 найбільш розвинених економік світу.
— Які ще заходи дозволять
повернути повагу до чесної
праці в Україні?
— Необхідно знизити податкове навантаження на працю в
нашій країні з 41,5 % до 25 %,
тобто єдиний соціальний внесок
— до 15 % і податок на доходи фізосіб — до 10 %. Крім того, ПДВ

Спасибі за дієву допомогу

На зборах ветеранів, які відбулися 19
листопада, була озвучена інформація,
що планується одержання гігієнічних пакетів для важкохворих. Ми відразу звернулися про потребу в них до ради ветеранів міста і отримали позитивну відповідь,
а за кілька днів — і те, що було обіцяно.
Нам та іншим двадцятьом родинам приємно, що є добродії, які не словами, а ділом
допомагають людям. Щиро дякуємо Благо-

КОДА інформує

Р

За матеріалами
сайту КОДА

дійному фонду «Святої Ольги», а також народному депутату України Ярославу Москаленку, міському голові Олексію Момоту,
які підтримують фонд у їхній благородній
справі допомоги незахищеним категоріям
громадян.
Хай береже вас Господь.
З повагою,
родини Овакімян, Міщенко,
Насєдкіних, Олефір, Павленко

Олександр Терещук без попередження відвідав
соціальні об’єкти у Переяславі-Хмельницькому
та, інклюзивності установ та навчальних
закладів. Як виявилось, найгострішими
проблемами району є стихійні сміттєзвалища та забруднення навколишнього
середовища через роботу норкової ферми. Для ініціативної групи з питань роботи Переяслав-Хмельницької ТЕЦ Олександром Терещуком призначено окрему
консультацію.
Особливу увагу очільник області при-

Очільник Київської області Олександр Терещук без попередження
відвідав Центральну районну лікарню,
центр соціального захисту населення
та проблемну недобудову в Переяславі-Хмельницькому.
Під час свого візиту голова Київської
адміністрації поспілкувався із громадськістю щодо якості надання медичних
послуг. Окрім того, Олександр Терещук
особисто перевірив якість роботи медичного персоналу, стан приміщень та
їхню доступність для осіб із обмеженими
можливостями, наявність ліків у аптеці,
яка знаходиться території районної лікарні. Також голова КОДА проінспектував недобудоване приміщення центру
соціального захисту пенсіонерів та інвалідів.

повинен бути знижений з 20 %
до 15 %, а податок на прибуток
варто замінити податком на виведений капітал. Ми впевнені, що
такі заходи позитивно вплинуть
на розвиток виробництва в країні, пожвавлять економічне зростання і призведуть до збільшення
зарплат у людей праці.
— Яка кінцева мета вашої
програми поваги?
— Реалізація в повному обсязі програми «Принципи поваги»
дозволить забезпечити всебічний розвиток країни. Ми в партії
«Основа» вважаємо, що головна
цінність для країни і держави —
це людина. Окрім планів щодо
забезпечення гідних зарплат, ми
беремо на себе також серйозні
зобов›язання у соціальній сфері,
щодо захисту прав і свобод громадян, щодо підтримки молодих
сімей. Наша партія поверне повагу кожному.

Після відвідування соціальних установ очільник Київщини провів відкриту
виїзну нараду щодо вирішення проблемних питань району. На зустрічі були
присутні керівники усіх структурних підрозділів обласної адміністрації та представники районної громади.
Олександр Терещук висловив своє
обурення якістю обслуговування в лікарні та відсутністю безкоштовного інсуліну,
який має надаватися згідно з державними програмами.
Окрім цього, в ході зустрічі підіймались питання щодо ремонту, забезпечення місцевого ліцею-інтернату «Патріот» макетами зброї для вишколів із
національно-патріотичного виховання,
підтримки вразливих верств населення
належними пільгами, декомунізації міс-

ділив питанням державного фінансування та контролю над розподілом бюджетних коштів. «Кошти держава виділяє, і
вони є в достатній кількості. Проте необхідно контролювати, як вони використовуються. А тих, хто краде, судити треба і
саджати!» – наголосив голова КОДА.
Нагадаємо, що виїзні наради за участі громадськості проводитимуться головою ОДА на регулярній основі.
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Коли єднаємось — тоді перемагаємо
Точка зору
Рівно рік тому,
разом із міським головою Олексієм Момотом та депутатом
Олександром Баланюком ми взяли участь у
презентації військового бронекатера, який
має назву «Вишгород». Це був один із
катерів, які прибули на військово-морську базу на Одещині. Пам’ятаємо відчуття гордості, яке переповнювало нас.
Разом із бронекатером «Вишгород»
тоді презентували й катер під назвою
«Нікополь», який 25 листопада цього
року опинився в епіцентрі сумнозвісних
подій. Тому ми не могли байдуже передивлятися кадри тарану українського
буксира «Яни Капу», який відбувався під
нецензурну лайку росіян.
В ті хвилини переповнював гнів від
злочинних дій окупантів, тим паче, коли дізналися, що одним із захоплених у полон
військових є курсант Академії військово-

морських сил імені П. С. Нахімова, який у
2014 році, незважаючи на шалений тиск і
погрози, співав Державний Гімн України
під час підняття на території навчального
закладу прапора країни-агресора.
Як відомо, 28 листопада 2018 року у
10 областях України було введено воєнний стан на термін 30 днів. Лише зараз, а
не 2014-го, коли в Криму з’явилися перші
«зелені чоловічки», а на Донбасі розпочалися запеклі бої та сотнями гинули наші
захисники. Чи зможе за цей час Президент
змінити хід подій неоголошеної війни? Навряд. Адже обіцянок Гарант давав чимало.
Та, на жаль, вони так і залишилися порожніми обіцянками.
Боляче спостерігати за тим судилищем,
яке в даний час відбувається над нашими
моряками. Але історія доводить: коли українська нація єднається, ми завжди виходимо переможцями. Переконаний, що іншого
шляху у нас немає. І зрештою всі патріоти
Української Держави будуть на свободі.
Заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

Інформація – не спосіб для маніпуляцій

Київщина
Аби забезпечити
безперебійний рух під час негоди
Р

Управління інформації КОДА
28 листопада за участі голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука, керівника
Державного агентства автомобільних
доріг України Славоміра Новака відбулося штабне тренування з органами
управління територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту Київської області щодо забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту на дорогах
державного значення області під час
осінньо-зимового періоду 2018-2019
років та обмеження в’їзду автомобільного транспорту з основних автомагістралей у місто Київ.
Тренування відбулися на відрізках
автошляху Київ – Одеса, що проходить
у Васильківському (41 км), Білоцерківському (94 км) та Ставищенському районах (143 км) Київської області.
Було оглянуто готовність Васильківської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ на за-

значеному автошляху, здійснено огляд
техніки підприємств, її готовність до виконання робіт із розчищення траси Київ
– Одеса та доріг місцевого значення, проінспектовано техніку управління патрульної поліції, що буде залучена до ліквідації
НС у разі погіршення погодних умов.
«Потрібно забезпечити порядок на
дорогах області. Маємо всі діяти організовано та злагоджено, проблеми вирішувати на місці, залучити всі необхідні
ресурси», – наголосив голова КОДА.
Під час тренувань обговорили питання організації роботи регіонального та
місцевих оперативних штабів при отриманні штормового попередження щодо
погіршення погодних умов, забезпечення безперебійного руху автотранспорту
на автодорогах державного значення у
межах області, організації роботи автомобільних служб в умовах сильного снігопаду та утворення транспортних заторів, обмеження руху автотранспорту на
дорогах державного значення на території області.

30 листопада у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, відзначають Всесвітній день інформації.
Із швидкісним розвитком інформаційних технологій інформація стала дуже потужним механізмом впливу. З одного боку
— з’явилося безліч можливостей для спілкування та розвитку
особистості, а з іншого – вона стала підґрунтям для маніпуляцій
та дискредитації. З’явилося навіть поняття «інформаційна зброя». В результаті
інформаційних атак перекручуються факти, зміщуються акценти, а наслідком
нерідко стають зламані людські долі.
Особливо активно такі технології застосовуються у період передвиборчої боротьби, коли деякі люди забувають про порядність, честь і гідність та вдаються до
відвертої дезінформації, оббріхують своїх опонентів, нехтуючи межами людяності.
Тому хочу привітати зі святом та нагадати вкрай актуальну народну мудрість
про те, що людей потрібно оцінювати, в першу чергу, за їх вчинками та роботою.
Лише це є мірилом справжньої людської сутності.
З повагою, Сергій ЖАДАН, депутат Вишгородської міської ради

Енкаустика або восковий живопис
У «Дивосвіті»
Оксана ФІЛЕНКО, заступник
директора Центру творчості
«Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, керівник Школи
журналістики ЦТ «Дивосвіт»

23 листопада у Вишгородському
районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» відбувся майстер-клас для
педагогів «Техніка енкаустики або
восковий живопис».
Енкаустика — це техніка малювання,
в якій сполучною речовиною для фарб
є віск. Вона виникла ще у Стародавній
Греції й була дуже популярною, адже
воскові картини – візуально реалістичні
і водночас фантазійні, крім того – найбільш довговічні. У сучасному декоративно-вжитковому мистецтві ця техніка

отримала нове життя, адже воскова
крейда і звичайна праска роблять її доступною.
Діти у мистецьких студіях із задоволенням опановують енкаустику — тож
і педагоги цікавляться цим жанром. З
керівниками студій «Дивосвіту» поділилася своїм досвідом учитель Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. Анастасія Ольховик.
Незвична техніка живопису викликала живий інтерес, адже чудово розвиває фантазію та уяву, відчуття кольору,
будить емоції. Та й хто б міг подумати,
що можна навчитися малювати таким
дивним способом — праскою! Своїми
враженнями протягом майстер-класу ділилися усі педагоги й вирішили
обов’язково вдосконалювати уміння й
навички і опановувати восковий живопис зі своїми вихованцями.
Більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

Гайд-парк

Вишгород

Ювілей

Особлива школа
для особливих дітей

Співпраця на теренах духовності
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Благодійність

Доброчинність, меценатство завжди були ознакою зрілості громадянського суспільства. І вічна біблійна істина «Та не стане злиденною
рука, яка подає», служить для багатьох вишгородців дороговказом на
добрі і шляхетні справи.
Так сталося, що з часом у недільній школі при церкві Бориса і Гліба виникла потреба у додаткових партах для занять. Було зрозуміло, що власних
коштів на новий шкільний інвентар вочевидь не вистачить, тому й було вирішено звернутися за допомогою до благодійників.
— Якось одного дня пролунав дзвінок, — розповів директор Вишгородської рекламної агенції «Big City Lights» Віталій Кравчук. — Телефонувала
керівник школи матінка Марія. Вона пояснила суть питання і попрохала за
можливості допомогти. Звісно, що на подібне звернення неможливо було
не відреагувати. Дитяча тема — це щось особливе для кожного з нас. Я
бачу, як ретельно переймається цими турботами міський голова Олексій
Момот, ряд наших підприємців, тому без вагань і сумніву погодився допомогти.
Незабаром В. Кравчук зустрівся з керівником школи, обговорив обсяги
допомоги, узгодив фінансові питання і проблема зрушила з місця. Минуло
зовсім небагато часу, як на зв’язок вийшла матінка Марія з приємною новиною: парти вже у школі, запрошуємо на оглядини. Дійсно, вісім новеньких,
сучасних парт помітно вирізнялися серед інших. Ось вона, співпраця наяву.
Ця локальна подія віддзеркалює нашу українську рису — почуття глибокої людяності, прагнення творити благі діла. І наш Вишгород задніх у цьому
процесі не пасе. Це завершений факт.

Проект

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – архів ТО «Світлиця»,
спеціально для «Вишгорода»

Цими днями читальну залу Вишгородської центральної районної бібліотеки
прикрашала виставка місцевих майстрів
декоративно-вжиткового мистецтва «Моя
затишна домівка».
Роботи милували око кожного відвідувача, більшість із яких залишили теплі слова у
книзі відгуків: «Така краса додає настрою і аж
самій хочеться вишивати…», «Отримали велике задоволення. Справді, дуже затишний
дім!», «Ці витвори майстровитих рук переконують, що народна творчість ніколи не вийде
з моди!», «Від деяких картин неможливо відірвати погляд! Як яскраво наші майстри вміють показати красу, витонченість і шарм!»,
«Спасибі майстрам за талант і смак!».
І справді, виставка хоча й не була такою
великою, як зазвичай у актовій залі Вишгородської районної лікарні, але вийшла затишною і теплою. Насамперед притягували
погляд яскраве панно Наталі Пономаренко
«Коли ми кохаємо» і подушки ручної роботи
в різних техніках Вікторії Ілейко, Галини Базяк, Галини Дмитренко. І, звісно ж, роботи

Вишгородські майстрині — творці виставки

вже давно іменитих майстринь Лідії Дубини,
Валентини Савицької, Олени Кобзар, Тамари Усачової, Ольги Шаль та її чоловіка Анатолія, Олени Карлової, Людмили Коренюк,
Тамари Лящук і, звісно ж, незмінної їхньої
натхненниці і організатора виставок Світлани
Жовтобрюх, яка очолює творче об’єднання
«Світлиця».
«Виставка нині знайшла новий дім, де кожен може оглянути її навіть у вихідні, – каже
Світлана Іванівна. – Майстрині не лише продовжують творити, а й навчають усіх охочих
різним видам творчості – раз на два тижні, у
четвер. Наступний майстер-клас – 6 грудня о
17:00 у приміщенні районної бібліотеки (вул.
Н. Шолуденка, 8).
Прикро, що в місті немає виставкової
зали, в той час, як багато майстрів готові
створювати красу і тішити нею широкий загал вишгородців і гостей міста».
Наступна виставка місцевих майстрів
«Новорічне диво», яка неодмінно додасть
святкового настрою, експонуватиметься у
Вишгородській центральній районній бібліотеці з 2 до 15 грудня. Тут будуть раді усім
охочим.
Більше фото див.
на сайті газети «Вишгород»
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Щиро вітаємо Вас із днем
народження!
Однопартійці пишаються Вами та відчувають гордість за те, що йдуть разом
з Вами до перемоги під стягами ВО «Батьківщина».
У цей святковий день бажаємо Вам сил та наснаги,
адже попереду важка боротьба, в якій вирішується подальша доля українського народу. Саме на Вас покладені зараз сподівання мільйонів українців, лише Ваша боротьба не
дає їм втратити віру та надію.
Вишгородська районна партійна організація
ВО «Батьківщина» зичить Вам міцного здоров’я,
сили та наснаги.
І ми, разом з громадою, під Вашим державним
керівництвом докладемо зусиль та виведемо місто Вишгород та Вишгородський район на якісно
новий соціально-економічний рівень!

Трохим ІВАНОВ, Сергій ЖАДАН,
Артем ТЮТЮННИК, Юрій ПОПОВ

Другий рік поспіль у навчальних закладах
міста реалізується проект «Школа права для дітей». Останні зустрічі проходили у Вишгородській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1. Зі шко-

«Моя затишна домівка»

2018 року

Вітаємо!
Шановна
Юліє Володимирівно!

Школа права для дітей

Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради,
депутат Вишгородської міської ради

Виставки

(Початок на стор. 1)
Коли я вперше опинилась наодинці із особливою
дитиною, зовсім не знала, як себе поводити, про що
розмовляти, чого чекати у відповідь. Але ті страхи
швидко розвіялися, адже мене — незнайому людину
— щиро обійняло і пригорнулося, ніби до рідної, семирічне хлоп’я. І хоча на вигляд йому не більше п’яти
років, і мова не зовсім зрозуміла — така щирість
обеззброїла… І так із ними майже завжди.
На перший погляд, може скластись враження,
ніби ці діти живуть в іншому світі. Але вони просто
інші – це діти, яким потрібно трохи більше уваги,
любові і тепла.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ:
«Надія» — особливий навчальний заклад на
теренах міста і району. Я завжди з трепетом ставлюсь до вихованців цієї школи, адже вони потребують значно більше уваги, аніж інші діти.
Щиро дякую педагогічному колективу та батькам. Ви заслуговуєте захоплення та поваги. Нехай
діти радують вас своїми кроками вперед.
…Дитина з обмеженими можливостями — для
когось це звучить як вирок. Але тільки не для дітей
цієї школи. Вони навчаються, співають, танцюють,
чудово малюють і відвідують басейн. Все це завдяки педагогам і батькам, які приділяють велику
увагу їхній соціалізації. Абсолютно впевнений, що
з такою підтримкою у них в житті все вийде.
З нагоди ювілею закладу щиро вітаю педагогів і
батьків! Міцного вам здоров’я, натхнення, родинного затишку. Сподіваюся, що незабаром здійсниться наша спільна мрія, і школа «Надія» отримає
нове комфортне приміщення, щоби реабілітація та
навчальний процес були ще ефективнішими.

1 грудня

лярами ми обговорювали права учнів та вчителів,
зокрема — на навчання, вільне спілкування, на
взаємоповагу, захист, розвиток та на відпочинок.
Говорили і про обов’язки: бути чемними, поважати батьків допомагати їм та один одному. Розумні,
активні, діти завжди уважно слухають, ставлять
запитання, впевнено відповідають, надихають нас
та дають надію на краще майбутнє України!

Бібліотека
як простір
для життя

Храм науки
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор

Кожну значиму подію у житті держави,
нашого міста і району фіксує Вишгородська центральна районна бібліотека, точніше – її працівники. Методично, виважено
і водночас з непідробною цікавістю й увагою до найменших деталей вони щодня
роблять свою справу. Аби бібліотека була
не лише приміщенням, де зберігаються
книги, а забезпечувала інформаційні, науково-дослідні, освітні, культурні та інші
потреби користувачів.
Тут не лише виставляють книги за тематикою, збирають актуальну інформацію
зі ЗМІ, складають тематичні бібліографічні покажчики, проводять цікаві презентації
й уроки, надають можливість працювати з
комп’ютерами (людям поважного віку допомагають у цьому), а й створюють комфортні
умови для кожного читача. Приміром, поки
мама чи бабуся вибирає потрібну книгу або
працює в читальній залі, дитина може провести час у куточку сімейного читання, де є
дитяча література та іграшки.
Тут безліч книг місцевих авторів – наших
славних вишгородців і жителів району, в яких
їхні прозові й римовані думки і почуття, історія нашої держави і рідного краю.
У дні, коли ми згадуємо жертв Голо-

домору, директор Вишгородської районної
централізованої бібліотечної системи Марина Березинець, провідний бібліограф Леся
Санковська, бібліограф Валентина Зайченко
(НА ФОТО) підготували тематичну виставку
«Голодомор 1932-33 рр. «Невиплакані сльози України». Окрім документальних книг про
жахливі події тих років, тут є упорядковані
працівниками бібліографічні списки літератури «Скорботна пам’ять тридцять третього»
(до 85-х роковин Голодомору на Вишгородщині) та «Пам’ять спомином душу тривожить» (Голодомор у творах митців Вишгородщини).
У юнацькому відділі – постійно діюча виставка «Вони стояли за майбутнє» – пам’яті
Героїв Небесної Сотні й АТО – матеріали
про Революцію Гідності, вишгородських Героїв Небесної Сотні, бібліографічний огляд
літератури «Вклоняємось силі нескорених»,
інформаційний список літератури про волонтерський рух на Вишгородщині, публікації
місцевих поетів, письменників, журналістів
про події на Сході України. Є також інформація для учасників АТО та членів їх сімей, що
стосується їхніх пільг і прав.
Але робота бібліотекарів не обмежується
й вищезазначеним. Адже до них приходять
як до людей, які завжди вислухають, підбадьорять, при нагоді й чаєм пригостять. А таке
спілкування завжди дорогого варте.
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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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 , 3 ГР У Д НЯ 2018 Р ОКУ
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, 11:15, 12:20
«Одруження наослiп»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 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 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 18:10 «Спецкор»
08:50 «ДжеДАI»
09:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
13:30 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
15:00 Х/с «Вуличний

боєць»
18:30 17 тур ЧУ з
футболу «Динамо»
-»Чорноморець»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:40, 23:25 Т/с
«Кiстки-2»
22:30 Т/с «Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00,
21:00Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:20 Чудова гра
15:55 Д/ц «Цiкаво.com»
16:25 Лайфхак
українською
16:55 По обiдi шоу
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Разом
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
21:45 Шахтарська змiна
22:15 Розважальна
програма з М. Щуром

22:50 Складна розмова
23:20 Перша шпальта
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:40, 15:25 Все буде
добре!
08:45, 19:00, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»

09:45 Зваженi та щасливi
12:50 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Хата на тата
НТН
7:00 Х/ф «Важка вода»
08:40, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:20 Х/ф «Зникнення
свiдка»
11:00 Т/с «Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
19:30 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:39 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:40 М/ф «Барток
Неперевершений»
10:00 М/ф «Кiт у чоботях»
11:40 Х/ф «Земля тролiв»
13:50 Х/ф «Угода з

дияволом»
15:50 Х/ф «Учень
чарiвника»
17:50, 02:00 Таємний
агент
19:00 Ревiзор
22:05 Страстi за
ревiзором
00:10 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
08:05, 14:00 Правда
життя
09:00 Дикi острови
10:00, 17:50 Шалена
подорож
10:55 Скептик
11:55 Брама часу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Великi
танковi битви
16:00, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:45 Битва
цивiлiзацiй
00:30 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Наполеон»

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»
16:00 Х/ф «Необдуманий
крок»
18:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Мультляндiя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:45 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»
11:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
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 «Джейн Ейр»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:15, 12:25 Т/с «Плата за
порятунок»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Загублене
мiсто Z»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф

«Каратель»
16:40 Х/ф «Мiцний
горiшок: Хороший день,
щоб померти»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова
00:55 Х/ф «Ворог мiй»
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»
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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»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 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»
10:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 Вiдеобiмба
13:10 Х/ф «Кiкбоксер»

15:05 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Кiстки-3»
23:20 Т/с «Кiстки-2»
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»
16:55 UA: Фольк
18:00 Iнформацiйна
година
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»

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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
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
09:45 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
7:10, 15:25 Все буде
добре!
09:10, 19:00, 00:00 Т/с

«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:15, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Сумка
iнкасатора»
10:40, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:50, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 07:59 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

17:05, 19:00 Варьяти
21:00 Пацанки. Нове
життя
23:30 Х/ф «Дзвiнки»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 14:00 Правда
життя
09:10 Дикi острови
10:10, 17:50 Шалена
подорож
11:05 Скептик
12:05 Брама часу
13:00, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Великi
танковi битви
16:00, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:55, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:45 Битва
цивiлiзацiй
00:35 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «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»
16:00 Х/ф «Полум’я»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
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, 22:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «Iнтуїцiя»
12:35 Х/ф «Ти не ти»
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 «Уцiлiлий»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10 Антизомбi
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Перший удар»
14:50, 16:20, 21:25 Т/с

«Пес»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:50 Х/ф «Костянтин»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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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»
13:15 «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, 22:55 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
00:05 Т/с «Життя i доля»
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»

15:25 Х/ф «Захисник»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 00:05 Т/с
«Кiстки-3»
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 «Смачнi iсторiї»
13:10 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
14:30 52 вiкенди
15:15 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка 20
км, чоловiки
17:10 Д/ц «Незвичайнi
культури»
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 «Погляд
зсередини»

22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:25 Букоголiки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
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»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Братик i
сестричка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
08:55, 19:00, 23:55 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:00, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Один за всiх
НТН
6:35 Х/ф «Вбивство у
зимовiй Ялтi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Корупцiя»
10:35, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 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
23:30 Х/ф «Омен»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00, 14:00 Правда

життя
09:00 Дикi острови
10:00, 17:45 Шалена
подорож
10:55 Скептик
11:55 Брама часу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:35 Великi
танковi битви
16:00, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:45 Битва
цивiлiзацiй
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Школа
права»
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»
16:00 Х/ф «Вогняна

квiтка»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
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, 22:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Х/ф
«Закохайся в мене, якщо
наважишся»
13:00 Х/ф «Це не я, це
- вiн!»
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 «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Громадянська
оборона
11:55, 13:20 Х/ф «Ворог
мiй»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»

17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»
23:45 Х/ф «Секретнi
матерiали: Боротьба за
майбутнє»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
08:15 Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Полiграф
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 6 Г Р У Д НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:25, 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-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»

12:50 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «Iмперiя акул»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
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 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка 15
км, жiнки
17:10 Д/ц «Незвичайнi
культури»
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

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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»

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

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

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3

НТН
7:00 Х/ф «Совiсть»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Страх висоти»
10:40, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»

СТБ
6:50 Все буде добре!
08:55, 18:55, 00:00 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:55 МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 01:20 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Пацанки. Нове
життя

23:30 Х/ф «Корабельпривид»
МЕГА
07:45, 13:55 Правда
життя
08:55 Дика природа
Африки
09:55, 17:50 Шалена
подорож
10:55 Скептик
11:50 Брама часу
12:45, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:55, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:45 Битва
цивiлiзацiй
00:30 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «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»
16:00 Х/ф «Рабиня»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:30 «На часi»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
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»
10:15 Х/ф «Велика
маленька Я»
12:30 Х/ф «Бум»
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 «Романс про
закоханих»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф
«Секретнi матерiали:
Боротьба за майбутнє»
12:45, 15:45 Факти. День

14:55, 16:20, 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»
23:50 Х/ф «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити»
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
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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П’ЯТНИЦЯ, 7 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:25, 12:20
«Одруження наослiп»
13:15 «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»
20:25 «Лiга смiху 2018»
22:25 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова 2018»
23:10 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Загублений свiт»
12:50 Вiдеобiмба
15:30 Х/ф «40 днiв та
ночей»

17:15 «Цiлком таємно»
19:25 Х/ф «Людина
президента»
21:20 Х/ф «Людина
президента-2»
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
206»
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»
11:55 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:35 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт, 10
км, чоловiки
18:00 Iнформацiйна
година
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:05 Т/с «Монро»
22:00 Перша шпальта
23:00 Лайфхак

українською
23:20 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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Любов
пiд мiкроскопом»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с «Ноти
любовi»
23:20 По слiдах
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»

можна помилувати»
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

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:25 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Зачарованi»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
22:45 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»
00:30 Теорiя зради

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Преферанс по
п’ятницях»
10:45, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:55, 21:30
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Ревiзор
09:30 Страстi за
ревiзором
11:30, 21:40 Пацанки.
Нове життя
16:20, 19:00 Топ-модель
00:10 Екси

СТБ
7:25 Хата на тата
13:00 Т/с «Одружити не

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:50, 08:20, 14:00
Правда життя
09:00 Дика природа
Африки
10:05, 17:45 Шалена
подорож
11:00 Скептик
11:55 Брама часу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Великi
танковi битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:45 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:45 Битва
цивiлiзацiй
00:30 Мiстична Україна

15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф «Повороти
долi»
18:30, 23:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 15:00, 20:20, 22:45,
23:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
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»
10:20 Х/ф «Як
одружитися i залишитися
холостяком»
12:30 Х/ф «Бум 2»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Багач-бiдняк
12:05, 13:20 Х/ф
«Секретнi матерiали:
Хочу вiрити»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
17:45 Т/с

«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Дизель-шоу
22:50 Спецпроект
«Королева гумору»
00:00 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТА, 8 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:40 «Їмо за 100»
11:20, 23:30 «Свiтське
життя 2018»
12:25 Х/ф «Iнший»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:30 «Вечiрнiй квартал
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 Прем’єра! ДжеДАI
2018
10:00 «Загублений свiт»
14:10 Х/ф «Людина
президента»
16:05 Х/ф «Людина
президента-2»
17:55 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»

19:50 Х/ф «Самоволка»
21:55 Х/ф «Я прийшов з
миром»
23:45 Х/ф «Кiлер
мимоволi»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30, 11:15 Скелетон.
Кубок свiту
10:55 Лайфхак
українською
12:35, 22:30 Д/ц
«Неповторна природа»
13:20 Х/ф «Iсус. Бог i
Людина»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт, 7,5
км, жiнки
16:50 По обiдi шоу
18:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
23:00 Свiтло
00:00 Телепродаж Тюсо

23:00 «ВАТА-шоу»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
08:50, 15:20 Т/с
«Ангелiна»
17:00, 20:00 Т/с
«Вiдкрите вiкно»
22:00 Т/с «Анютине
щастя»
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»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:10 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13:20 Х/ф «Герцог»
15:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»
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
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
07:55 Караоке на Майданi
09:00 Все буде смачно!
10:00 Битва екстрасенсiв
12:05 Т/с «Було у батька
два сини»
16:05 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
00:00 Цiєї митi рiк потому

НТН
6:15 Х/ф «Чорний
трикутник»
10:10 Х/ф «Морський
характер»
12:05 Т/с «Коломбо»
15:40 «Речовий доказ»
16:55 «Легенди карного
розшуку»
18:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Одиночне
плавання»
21:20 Х/ф «Оселя зла - 3:
вимирання»
23:15 Х/ф «Екстрасенс 2: лабiринти розуму»
НОВИЙ КАНАЛ
0:15 Заробiтчани
12:10 Варьяти
14:15 Хто зверху?
16:15 М/ф «Шрек 3»
18:05 Х/ф «Голоднi iгри»
21:00 Х/ф «Голоднi iгри.
У вогнi»
00:00 Х/ф «Будинок
воскових фiгур»
МЕГА

6:00 Бандитський Київ
07:25 Мiстична Україна
08:15, 18:30 У пошуках
iстини
09:55 Великi танковi
битви
11:40 Битва цивiлiзацiй
12:40, 21:00 Як працюють
мiста
14:40 Iдеї, що
перевернули свiт
16:30 Дикi острови
17:30 Дика природа
Африки
00:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
7:05 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Бiометрика»
17:00 «Дика прогулянка»
17:30 «Служба порятунку»

18:00 Х/ф «Англiєць в
Iндiї»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Мистецтво
мандрiв»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай Лапу»
08:45 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:25 «Ух ти show»
12:25 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
19:10 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
21:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 Х/ф «Секс за
обмiном»

ІНТЕР
08:30 «Слово
Предстоятеля»
08:40 Х/ф «Висота»
10:30 Х/ф «Якщо йдеш,
то йди»
12:10 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
14:10 Х/ф «Жандарм iз
Сан-Тропе»
16:10 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
18:10 Х/ф «Жандарм
одружується»
20:00 «Подробицi»
20:30 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок»
22:20 Х/ф «Арфа для
коханої»
ICTV
7:35 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи-2
10:50 Особливостi
нацiональної роботи-4
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»

15:20, 19:10 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Нiколи не повертайся»
22:40 Х/ф «Джек Рiчер»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
18:30 Полiгон
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
22:05 Док. проект
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 9 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11:05, 12:05, 13:00, 14:00
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя»
15:10 Х/ф «Обережно!
Предки в хатi»
17:25 Х/ф «Великий»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Артистка»
2+2
6:00, 00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
231»
08:00 Мультфiльми
10:00 «Помста природи»
10:55 «Загублений свiт»
11:50 «Шаленi перегони»
12:50 Х/ф «40 днiв та
ночей»
14:25 Х/ф «Санктум»
16:30 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»

19:10 Х/ф «Слiдопит»
21:10 Х/ф «Морська
пригода»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:45 Д/ц «Свiт дикої
природи»
12:20 Лайфхак
українською
12:40, 22:05 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Персьют, 12.5 км,
чоловiки
14:00 #ВУКРАЇНI
14:30 Перший на селi
15:40, 23:00 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Персьют, 10 км, жiнки
16:50 UA: Фольк
17:50 Д/ц «Мегаполiси»
18:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21:25 Розважальна

Пам’ятаємо

програма з М. Щуром
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Вiдкрите вiкно»
13:00 Т/с «Ноти любовi»
17:00, 21:00 Т/с «Людина
без серця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Роза
прощальних вiтрiв»
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»

19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 М/ф «Пустотливе
вороня»
13:00 4 весiлля
17:15 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
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
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:10 Все буде смачно!
10:10 Караоке на Майданi
11:15 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси

Він завжди буде в наших серцях

29 листопада минув рік, як пішов у вічність
наш дорогий і найкращий батько, дідусь, тесть
ГЛОБА Василь Якович.
Перестало битися його добре серце, у котрому вистачало тепла для всіх. Він залишив нас у розпачі… Дім
став пусткою, а життя втратило барви…
Немає таких слів, щоб висловити нашу печаль. Скільки не мине часу, він завжди буде в нашій пам’яті.
Нехай земля береже його вічний спокій, а Господь
дарує Царство Небесне. Хто знав Василя Яковича —
пом’яніть його добрим словом і святою молитвою.
Сумуючі дочка, онучки, зять

НТН
7:00 Т/с «Коломбо»
10:35 Х/ф «Доля людини»
12:25 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
14:15 Х/ф «Океан»
17:10 Х/ф «Оселя зла - 3:
вимирання»
19:00 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
20:45 Х/ф «Осiннiй
марафон»
22:40 Х/ф «Найкраща
пропозицiя»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:29 Kids Time
06:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:30 Х/ф «Дiти шпигунiв»
09:20 Х/ф «Дiти шпигунiв:
Кiнець гри»
11:00 М/ф «Шрек 3»
12:50 Х/ф «Голоднi iгри»
15:45 Х/ф «Голоднi iгри.
У вогнi»

18:30 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця. Ч. 1»
21:00 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця. Ч. 2»
23:50 Х/ф «Запит в друзi»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Великi танковi
битви
10:45 Повiтрянi воїни
11:35 Битва цивiлiзацiй
12:30, 21:00 Як працюють
мiста
14:30 Iдеї, що
перевернули свiт
16:20 Дика природа
Африки
00:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа

Пропоную роботу!
У новий молодий колектив,
у комфортний облаштований цех,
на постійну роботу потрібні:

— швея
— технолог виробництва
— бух. вироб., 1С.

Тел: (050)213-48-47,
(096) 805-30-10, Юлія

М. Поплавського»
15:40 «Дика прогулянка»
16:05 «Концерт Iво
Бобула «Про любов»
18:55 Х/ф «Мiллi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Хлопцi та
Гiйом, до столу!»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Якiсне життя»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
10:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:20 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:00 Х/ф «Один день»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:10 «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»
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
14:00 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок»
15:50 Т/с «Таїсiя»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Велике
весiлля»
22:15 Х/ф «Лекцiя для
домогосподарок»
00:20 «Речдок»
ICTV
7:00 Антизомбi
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
11:00, 13:00 Х/ф «Час
вiдплати»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Джек Рiчер»
16:15 Х/ф «Джек Рiчер-2:

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

Нiколи не повертайся»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Команда «А»
23:05 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
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
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
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
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:25 Компанiя героїв
18:20 Дзеркало iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Винна Карта

Зніму/куплю
житло
у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

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

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

В аптеку на постійне місце роботи потрібен ПРОВІЗОР
або ФАРМАЦЕВТ із закінченою освітою та досвідом роботи.

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА

Аптека знаходиться у лікарні за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, 32 (за 10 хвилин від м. Вишгорода).
Графік роботи — пн-пт з 8:00 до 17:00, суб., нед. — вихідні.
Заробітна плата – 13 000 грн.
Телефони: (044) 258-68-86, (093) 991-20-24

(04596) 5-27-25
ngvyshgorod@ukr.net

Графік роботи:
пн-пт – 8:00-17:00,
субота – 8:30-14:00,
нд — вихідний.
Тел: (067) 446-41-07

8

1 грудня

Першого грудня відзначає свій ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ хороша, щира, турботлива людина Лариса КРАДОЖОН!
Вітаю чуйну, доброзичливу жінку, яка ніколи не проходить
повз чужої біди.
Міцного здоров’я, світлої
радості й краси у Вашому
житті, шановна імениннице!
Спасибі за все добро, що
робите для людей.
З повагою,
Надія Іванівна

1 грудня відзначає свій ЮВІЛЕЙ учитель
української мови та літератури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Світлана Андріївна ДВІРКО.
Шановна імениннице!
Прийміть щирі вітання з нагоди знаменної
дати.
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
о,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай вірних друзів буде в ній багато,
Щаслива доля огорта крилом.
Колектив Вишгородської ЗОШ
ОШ І-ІІІ ступенів № 1

Запрошуємо
на роботу
— Вантижниківкомплектувальників
Компанія STV group — офіційний
дистриб’ютор TM Mondelez, Jacobs

— Експедиторів
— Водіїв (кат. В, С)
— Автослюсарів

т. (099) 320-90-44
(Тетяна)

Мозаїка

2018 року

Своїм працівникам ми гарантуємо:
- Стабільну заробітну плату
- Офіційне працевлаштування, соц.пакет
- 5-денний робочий тиждень, відпустку 24 к. дні
- Поетапне введення в посаду та навчання
- ДОСТАВКУ СЛУЖБОВИМ АВТОБУСОМ
Наша адреса:
Вишгородсикй р-н, с. Козаровичі, вул. Л. Українки 2

SOS

Вишгород

Допомогти Вадиму може кожен небайдужий
Кажуть, у 40 років життя тільки починається. Але для
мешканця Вишгорода Вадима Войцеховського на цей вік
випало важке випробування...
Більше десяти років тому страшна хвороба зруйнувала
його першу сім’ю, забравши дружину і матір дворічної донечки.
А нині, здавалося б, усе добре. Є і любляча дружина,
мама 13-річної Крістіни. Але тепер у зоні ризику – сам Вадим. Одну нирку йому вже видалили. На іншій теж виявили
пухлину, котру треба видалити терміново.
З першою операцією впорались, а от на другу грошей, на
жаль, немає. Тому родина звертається за допомогою до небайдужих людей. На операцію потрібно 60 000 грн.
Номер карти Приват банку: 5168742224513345 В. А. Войцеховский, тел: (095) 000-70-65, Вадим; тел: (050) 951-07-53,
Ольга (дружина).
Заздалегідь вдячні за допомогу і підтримку.

Іменинники грудня
Від щирого серця вітаємо з днем народження
ветеранів, які народилися в грудні: 1 — Наталя
Кельсієвна ТОМИЛОВА, 7 — Микола Федорович
ПИНДЮРА, 8 грудня — Валентина Сергіївна ЗОЛОТАРЕНКО, 11 — Валерій Миколайович ФІЛОНЕНКО, 14 грудня — Віра Сергіївна МУЗИЧЕНКО,
15 — Галина Григорівна АЛЕКСІЙЧИК, 16 — Світлана Михайлівна АВДЕЄВА, 20 — Микола Павлович БАРАНОВСЬКИЙ, 30 грудня — Анатолій Адамович ЦИГАНЧУК.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та
прихильності долі. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська
організація ветеранів

За 20 м від жвавої траси
Київ-Вишгород здається
приміщення (100 м2)
під аптеку, банк, кафе та ін.
Тел: (067) 740-93-30
Продається холодильник-вітрина
(б/в, 4-річний) у робочому стані.
Тел: (067) 740-93-30

Натуральна косметика за помірними цінами

На роботу потрібні!

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

(у зв’язку із розширенням фірми)

P. S.

Стійка психіка – це коли життя,
даючи вам копняка,
ламає собі ногу

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

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач

Голод 1932-1933

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

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

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.
Запрошуємо працівників для

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

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

Злочин без
терміну давності
Степанія СІДЛЯР,
координатор духовно-просвітницького
центру «Спадщина»
ФОТО – архів центру, спеціально для «Вишгорода»

З ініціативи і за сприяння депутата Вишгородської міської ради Валерія Виговського
учні школи вихідного дня, яка працює для всіх
охочих вчити і знати українську мову у приміщенні районної бібліотеки (м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 8), відвідали Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в
Україні».
У музеї учні міста дізналися про те, що до кінця 1920-х — початку 1930-х років українське село
мало уклад, сформований попередніми поколіннями. Більшість українських селян мали землю,
реманент, худобу, забезпечували себе харчами і
вміли робити різні інструменти, шити одяг, взуття.
Панувала психологія господаря.
Починаючи з 1929 р., селян-землеробів стали
заганяти в колгоспи, майстрів — в артілі. На межі
1920-1930 рр. відбулось орієнтовно 5000 повстань
за участі майже мільйона людей. Тоді Москва й
вирішила знищувати вільний дух українського селянства голодомором. Ледарі, нікчеми, суспільне
дно — стали владою, а шановані люди — найбільш гнаними.
7 серпня 1932 р. Москва ввела в дію постанову, яку в народі називали «законом про п’ять
колосків» — покаранням за найменші крадіжки з
колгоспу був розстріл із конфіскацією всього майна або позбавлення волі від 10 років із конфіскацією...
У червні 1933 р. в Україні помирало щодоби —
34 560 чол., щогодини — 1 440, щохвилини — 24
чол.
22 січня 1933 р. директива Йосипа Сталіна заборонила виїзд селян із охоплених голодом територій — України і Кубані — в інші місцевості.
Страшні обставини злочину та зумисна політика приховування його наслідків унеможливили
встановити точну цифру смертей українців…
Детальніше – на сайті газети «Вишгород»
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