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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Цього тижня ми відзначаємо низку свят, до яких
так чи інакше причетні. Передусім, це День Збройних сил України. У лавах відродженої Української
армії знаходяться і наші вишгородські юнаки та дівчата. Хтось із них зараз — на лінії вогню, а хтось
несе службу на інших напрямках. І кожному з них я
бажаю відваги і стійкості, незламного високого бойового духу. Адже армія — це наша надія і опора.
У ці дні світова спільнота відзначала й Міжнародний день волонтера. Для нас, українців, волонтер — особливе слово, бо завдяки цим безкорисливим людям було одягнуто, нагодовано, екіпіровано
нашу нову армію у найважчий її період. Здоров’я
вам, волонтери, щедрот і Божого благословіння на
добрі справи.
7 грудня в Україні — День місцевого самоврядування. Місцеві органи влади знаходяться найближче до людей, до їх проблем і турбот. Децентралізація
влади надає нам можливість реалізувати на місцях
наші найамбітніші проекти, реально зайнятися соціальним захистом людей.
Я від душі поздоровляю з цим святом працівників місцевої влади, депутатів
міської ради, яким належить втілювати у життя міські програми соціально-економічного розвитку. Творчої вам наснаги, щастя і радості.
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Шановна громадо Вишгородського району,
прийміть найщиріші вітання з нагоди державного
свята — Дня місцевого самоврядування!
Це свято об’єднує людей, які присвятили своє життя розвитку громад, лідерів громадської думки, небайдужих та сміливих громадян.
Наша якісна робота — це підтвердження активної участі широких
мас населення в управлінні державою, це щоденні кроки на шляху
до побудови громадянського суспільства та дієвий інструмент вирішення як регіональних, так і загальнодержавних завдань, адже хто,
окрім нас, знає всі потреби своїх виборців!
Нехай розуміння і підтримка земляків завжди надають вам впевненості долати перешкоди і досягати бажаних результатів у найскладніших ситуаціях.
Від усього серця бажаю міцного здоров’я, наснаги, витримки,
оптимізму. Нехай професійність та досвід, сумлінне виконання професійних обов’язків сприяють розбудові й розвитку ваших територіальних громад, відродженню міст, селищ і сіл, зміцненню авторитету
нашої держави в європейській спільноті. Миру, затишку, благополуччя!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Увага!
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«Надія» має стати реальністю
Пряма мова
Джерело: офіційна сторінка народного
депутата Ярослава МОСКАЛЕНКА у Фейсбук
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

3 грудня провів нараду у Вишгородському районі щодо вирішення питання
забезпечення приміщенням спеціальної
школи «Надія». Ця проблема назріла не
зараз, вона існувала з моменту створення «Надії» – не мало, не багато – чверть
століття. Вдумайтесь, довгих 25 років усе
лише на рівні обговорень. Вважаю, що мусимо ставити крапку в цій історії реальними діями і якнайшвидше.
Саме з цією метою, щоб озвучити конкретні пропозиції, я ініціював зустріч за участі
керівництва району, міста, депутатів райради,
представників КОДА та ЗМІ. Діалог відбувся
конструктивний. Як результат – чіткі завдання місцевій владі: земельна ділянка, проект.
Так, ми будуватимемо нове приміщення для
учнів спеціальної школи «Надія».
Чому на сьогоднішній день прийнято саме
таке рішення? Насамперед тому, що у Вишгородському районі невблаганна статистика
щороку показує збільшення кількості діток,
які потребують особливих умов навчання. Це
діти-інваліди з фізичними вадами розвитку.
Боляче і прикро про це говорити, але факт
залишається фактом.
У новому проекті школи ми хочемо реалізувати всі батьківські побажання, створити
найкращі умови для розвитку особливих ді-

ток. Ці родини повинні розуміти, що ми не стоїмо осторонь їхніх життєвих випробовувань.
Нова, якісна, правильно спроектована і
адаптована під окрему категорію дітей щкола
– це реальність.
Сьогодні держава готова підставити своє
плече особливим дітям нашого району. За
моїм клопотанням на соціально-економічний
розвиток Вишгородського району на 2019 рік
із державного бюджету буде виділено щонайменше 20 млн грн. Я вважаю, що ці кошти
необхідно використати на будівництво повноцінної спеціальної школи. Звісно, необхідно
продумати варіанти співфінансування (хоча б
у межах 10-20 %).
Нині відбувся старт проекту — школа
«Надія». Часу у нас – зима. А справа за малим: у межах Вишгорода визначити земельну
ділянку під будівництво і терміново розпочати
розробку проекту та експертної документації. Якщо ці два кроки місцева влада зробить
оперативно, то вже у травні зможемо отримати перші кошти на проект.
Будівництво стане показником ефективності командної роботи всіх, хто сьогодні
приймав спільне рішення за круглим столом.
Кожне наше слово повинне перерости в чіткий алгоритм дій, щоб за кілька років ми
урочисто відкрили двері нової районної спеціальної школи для дітей із особливими потребами. «Надія» повинна стати реальністю.
Цей проект я беру на особистий контроль і
інформуватиму про його реалізацію.

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
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Суспільство

Вишгород

Шановні працівники органів місцевого
самоврядування! Очільники об’єднаних
територіальних громад, мери міст та селищ,
сільські голови, голови і депутати рад!

Шановні працівники і ветерани
органів місцевого самоврядування
та депутати всіх рівнів!

Щиро вітаю вас із Днем місцевого самоврядування!
Для нашої країни це свято має особливе значення, адже самоврядність є
основою основ національного розвитку,
фундаментом української республіки.
Пройшовши шлях від стародавнього віча
та козацьких рад, українці завжди пильно
берегли своє право на самоврядування.
Сьогодення вимагає від нас не меншої відповідальності і відданості своїй
справі.
Нам з вами довелося жити і працювати
у нелегкий час, і ви як ніхто це відчуваєте.
Адже саме ви наближені до людей, знаєте їхні потреби — як на рівні свого села,
своєї громади, так і на рівні району та області і всієї держави. Ніхто краще вас не
зможе забезпечити достойне життя своїм
співгромадянам. А влада, представники
уряду та народні депутати можуть лише
допомогти вам у цьому, вірно виконуючи

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування!
Він підкреслює велику значимість важливого інституту
демократичного суспільства, адже без місцевого самоврядування неможливо уявити демократичну незалежну державу.
Це свято об’єднує людей із активною життєвою позицією,
лідерів територіальних громад, чудових організаторів, які в наш нелегкий час, не
дивлячись на труднощі, переймаються нагальними потребами громадян.
Бажаю усім вам миру, міцного здоров’я, щастя, добра, нових звершень. Нехай
цей святковий день додасть впевненості, сил та натхнення для подальшої праці на
благо громад, для розвитку нашого району та задля зміцнення авторитету нашої
держави у всьому демократичному світі.
З повагою
Роман БУКОВСЬКИЙ, депутат Київської обласної ради

ваші настанови та
завдання.
Самоврядування — це влада
громадян там, де
вони живуть, працюють, де мешкають
їхні родини, де ростуть їхні діти. Мені
приємно в ваших очах бачити віру і любов до своєї землі, бажання працювати
на її добробут, бути справжніми господарями. Бажаю вам здоров’я і сили,
миру і любові. Щиро вдячний долі за
можливість працювати з вами, разом
будувати вільне і справедливе суспільство. Запевняю вас у підтримці всіх ваших починань на благо рідного краю.
Зі святом вас — Днем місцевого самоврядування!
З повагою,
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»

Шановні захисники України!
Вітємо з Днем Збройних сил України та висловлюємо щиро подяку
за сумлінне і мужнє виконання військового обов’язку та захист Вітчизни. Щиро бажаємо міцного здоров’я, професійного зростання, бойової
удачі, незламної сили волі та віри у власні сили! Миру всім нам!
Ми вдячні всім, хто захищає нашу рідну землю від ворожих військ,
хто став на захист Вітчизни за першим її покликом та завжди будемо
пам’ятати відважних воїнів, наших земляків, які віддали свої життя за
незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави.
Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям Слава!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради

Шановні українські бійці й офіцери!
Шановні волонтери — помічники нашої армії!
Міжнародний день
волонтера та День
Збройних сил України
— знаменні для українців свята, що йдуть у
календарі поруч, тому
що тісно пов’язані між
собою.
Наші земляки, українські воїни — це сучасна
еліта нашої країни, котрі
стоять на сторожі кордонів, захищають територіальну цілісність держави
від агресора. Всі вони
гідні нагород, слів доземної вдячності,
нашої поваги і водночас підтримки. Поряд з ними ті, чия активна громадянська
позиція, чуйність та невтомна праця додають віри у те, що у нашого народу є
майбутнє, — волонтери. Вони увесь цей
час всіляко підтримували та продовжують підтримувати українських воїнів.
Сьогодні нам необхідно зробити все

До уваги боржників!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»
Основне джерело надходження коштів Вишгородського МКП «Водоканал»
— від населення міста. Тож безперебійна
робота підприємства залежить від своєчасної та повної оплати спожитих послуг.
Колектив Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» щиро
вдячний споживачам, які добросовісно виконують свої обов’язки та своєчасно сплачують за отримані послуги водопостачання та
водовідведення. Сподіваємось на подальшу
співпрацю та розуміння важливості щомісячних розрахунків.
Але, на жаль, є споживачі, які чомусь вирішили, що оплата комунальних послуг може
здійснюватись виключно за їхнім бажанням
або не здійснюватись взагалі. Зазвичай це
одні й ті самі люди — постійні боржники,
прізвища та адреси яких комунальники зна-

можливе, щоб і надалі
зміцнювати патріотичний
дух і постійно підвищувати обороноздатність
нашої держави. Нехай
ніколи наші родини не
отримують
страшних
звісток про загибель рідних, а світла пам’ять про
тих, хто при виконанні
своїх обов’язків із захисту країни сплатив найдорожчу ціну, — життя,
назавжди залишиться в
нашій пам’яті!
Бажаємо українським військовослужбовцям та волонтерам міцного здоров’я,
надійного родинного тилу, злагоди, віри
у силу власної держави, щастя та добра!
З повагою,
Геннадій ДЕМІНСЬКИЙ,
ГО «Спілка учасників АТО
і бойових дій Вишгородщини»,
член партії «Батьківщина»

Шановні військовослужбовці
Вишгородщини, ветерани!
Щиро вітаю вас із Днем Збройних
сил України!
У нелегкий для країни час ви героїчно захищаєте рідну землю, зберігаючи
вірність військовому обов’язку та віддано служите українському народові, гідно
продовжуючи традиції своїх дідів та прадідів. Ваша служба — це гарантія мирного життя, суверенітету і незалежності
нашої держави!
Дорогі військовослужбовці Вишгородщини! Ми пишаємося вами, адже
ваш внесок у розбудову боєздатності
Збройних сил України — неоціненний.
Українська армія пройшла крізь нелегкі випробування і змогла відновитися в
умовах війни. Це здобуток та заслуга
мільйонів українців, які у нелегкий для
країни час щоденно розбудовують армію, вміло воюючи на передовій, добросовісно виконуючи свою роботу у різних
сферах та підтримуючи військовослужбовців.
Тож прийміть найщиріші вітання з на-

Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

З Днем Збройних сил України!
Шановні
військовослужбовці
Вишгородщини,
захисники України! Дорогі ветерани!
Щиро вітаю вас
із Днем Збройних
сил України! У цей
славний день ми з
усією країною вітаємо мужніх воїнів, які героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність рідної
землі, служать справі зміцнення обороноздатності України та роблять величезний внесок у безпеку всієї Європи.
Сьогодні увесь світ констатує, що у запеклих боях на Сході України народилась зовсім
інша армія. На її долю випали складні часи,

За воду необхідно платити
ють напам’ять.
Так, станом на 01.11.2018 р. загальна
заборгованість населення м. Вишгорода за
спожиті послуги водопостачання та водовідведення сягає 4 млн 217,0 тис. грн.
Деякі споживачі накопичили рекордні
борги: 642 абоненти мають борг від 1 до 5
тис. грн; 72 абоненти від 5 до 10 тис. грн; 55
абонентів мають борг від 10 тис. грн і більше.
Аби не потрапити до «чорного» списку
боржників, необхідно здійснювати оплату
за отримані послуги до останнього робочого
дня місяця.
Про те, що у вас утворилась заборгованість, вас попередить червоний колір «Попередження про заборгованість за надані
послуги». Якщо це не стало поштовхом до
оплати, чекайте в гості представників Вишгородського МКП «Водоканал». Під підпис або
в поштову скриньку ви отримаєте попередження про те, що чекає на вас у разі неспла-

годи цього знакового для кожного
українця
свята!
Висловлюю сердечну подяку кожному, хто проявив
героїзм,
справжній український
бойовий дух під час захисту свободи та
територіальної цілісності нашої держави. На вашій сміливості, відданості та
небайдужості тримається надія всього
нашого народу на мирне небо. Нехай
вам завжди буде кого захищати, але не
буде від кого. Міцного вам здоров’я, добробуту та родинного затишку!
Висловлюю щирі співчуття рідним і
близьким загиблих героїв. Нам ніколи
не забути їхніх героїчних подвигів в ім’я
України! Світла пам’ять і низький уклін.
Слава Україні!

ти заборгованості.
Коли ж обставини боргування вагомі —
відразу прямуйте до відділу обліку Вишгородського МКП «Водоканал» для укладання
договору реструктуризації. Ми завжди йдемо назустріч споживачеві, пропонуючи розтермінування суми боргу, пояснюючи можливість та процедуру отримання субсидій та
пільг.
За наявності значної заборгованості,
Вишгородське МКП «Водоканал» змушене
звертатися до суду та стягувати борги в судовому порядку. Наразі юридичним відділом
підприємства готується більше 30 заяв до
суду про видачу судових наказів з подальшою передачею до Державної виконавчої
служби для примусового стягнення заборгованості. Боржнику це може загрожувати арештом майна, обмеженням виїзду за кордон,
припиненням отримання субсидії, а в окремих випадках — і продажем житла з аукці-

апогеєм яких стала атака в Азово-Керченській акваторії на кораблі українських ВМС.
Такі агресивні дії Російської Федерації стали
причиною запровадження воєнного стану в
частині областей України, щоб законодавчо
захистити українських воїнів.
Щиро дякую всім нашим землякам, які
проявили самопожертву та героїзм, задля
збереження миру на нашій землі. Переконаний, що завдяки вашій відвазі українська армія стала національною гордістю.
Зичу вам та вашим родинам міцного
здоров’я, благополуччя та мирного неба. Вічна пам’ять воїнам, які віддали своє життя за
нашу землю, за спокій нашого народу та майбутнє наших дітей.
Слава Україні!
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської РДА
ону. Доведеться також додатково заплатити
судовий збір, інфляційні та три відсотки річних. У деяких випадках сума додаткових судових витрат значно більша за суму боргу.
Тому адміністрація Вишгородського МКП
«Водоканал» закликає боржників негайно
погасити борги або укласти договір реструктуризації з нашим підприємством.
Звертаємо увагу споживачів і на зміни
нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Відповідальність споживача
за непогашену заборгованість стане більш
жорсткою: нарахування пені за кожний день
її прострочення, обмеження та припинення
надання послуги водопостачання та водовідведення в цілому. Відповідно до ст. 8 зазначеного Закону, постачальники комунальних
послуг отримають право припиняти надання
комунальної послуги у разі її несплати або
оплати не в повному обсязі.
Від своєчасної та повної оплати спожитих
послуг залежить надійність функціонування
системи водопостачання та водовідведення
нашого міста.

Соціум

Вишгород
Дорогі співвітчизники!
Шановні захисники
Української держави!
Щиро вітаю вас із Днем Збройних сил
України!
Український народ високо цінує ратну
працю воїнів, які у складних умовах сьогодення мужньо боронять українську землю,
забезпечуючи захист суверенітету нашої
держави. Служба в лавах Української армії
для вас не тільки конституційний та громадянський обов’язок, це не просто професія,

З днем місцевого
самоврядування!
Шановні голови і депутати місцевих рад,
працівники органів місцевого самоврядування Вишгородського району! Щиро вітаю вас із
професійним святом!
День місцевого самоврядування – це чудова нагода ще раз нагадати, яка велика відповідальність лежить на плечах тих, хто обраний представляти інтереси наших мешканців
у радах усіх рівнів.
Переконаний, що успішне майбутнє громад неможливе без розбудови повноцінного

це – частина долі та особливий характер,
який завжди уособлюватиме мужність та
стійкість, силу духу та відданість Батьківщині.
Тож дозвольте у цей день побажати вам,
воїни та ветерани Збройних сил України, вашим рідним і близьким міцного козацького
здоров’я, миру, злагоди і щасливої долі, успіхів у військовій справі. Нехай не вичерпується
ваша сила та енергія для перемог, а родинне
щастя і повага співвітчизників будуть надійним тилом та допомогою в службі.
З повагою,
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»

та відповідального місцевого самоврядування європейського зразка. Від нас багато чого
залежить, адже саме нам випала доля, кожному на своєму місці, працювати у відповідальний період державотворення, щоб перетворити рідну Україну в успішну європейську
державу, про яку мріяли Герої Небесної Сотні
й за яку платять дорогу ціну наші бійці на Сході України.
Висловлюю щиру подяку команді місцевого самоврядування Вишгородщини за
продуктивну співпрацю та бажаю нових здобутків у нелегкій та відповідальній роботі на
благо нашої громади!
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської РДА

Шановні працівники органів місцевого
самоврядування, колеги!
Місцеве самоврядування в Україні має глибокі й міцні історичні традиції. Майбутнє держави та наших громад неможливе без розвитку місцевого самоврядування.
Тож, бажаю керівникам, депутатам місцевих рад, працівникам місцевого самоврядування, усім, хто дбає про добробут і розквіт Вишгородщини, здоров’я і творчої
наснаги, благополуччя та затишку в родинах, мужності, наполегливості і нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці на благо нашої громади та всього народу
України.
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради

Рада регіонального розвитку Київщини – в дії
КОДА інформує

Р

Управління інформації КОДА
У приміщенні НУБіП під головуванням очільника Київської області відбулося засідання ради регіонального
розвитку. В заході взяли участь представники всіх структурних підрозділів
Київської ОДА, голови районних державних адміністрацій та об’єднаних
територіальних громад.
Обговорювали шляхи розв’язання
проблемних питань у реалізації реформ
в області, а також визначали пріоритетні
завдання для місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. «Важливо,
щоб перспективний план не став черговим «прожектом». У найближчі три роки
мусимо створити нову соціальну інфраструктуру і забезпечити нову якість життя», – наголосив Олександр Терещук у
своїй промові.
Окрім того, на засіданні ради регіонального розвитку підіймались питання децентралізації, створення ОТГ у
Київській області, а також результатів
реформ, започаткованих Президентом
України в попередні роки.
Як наголосив Олександр Терещук, серед реформ, які активно впроваджуються в Україні, особливе місце належить
проведенню децентралізації, реформам
в освітній та медичній галузях. Ці реформи покликані наблизити владу до людей,
врахувати інтереси громад щодо перспектив їх розвитку, полегшити доступ
до медичних, освітніх та адміністративних послуг, а також вирішити існуючі місцеві проблеми.
«Незважаючи на окремі позитивні
результати впровадження реформ, переважна більшість населення поки що не
відчуває покращення, оскільки реформи
носять далекосяжний стратегічний ха-

рактер, і значний позитивний ефект від
їх реалізації може проявитися не відразу,
а за рік, за два або навіть більше», – підкреслив Олександр Терещук.
Основними пріоритетними напрямами розвитку Київщини на найближчий
час було визначено:
• завершення реформи децентралізації;
• забезпечення прав дітей та підтримка сімей;
• створення нового освітнього простору;
• реформа сфери охорони здоров’я;
• забезпечення соціального захисту
малозахищених верств населення, а також учасників АТО та їх сімей;
• створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу та залучення інвестицій;
• модернізація дорожньо-транспортної інфраструктури;
• покращення екологічного стану області, створення ефективної системи
утилізації твердих побутових відходів.
З метою реалізації цих пріоритетів та
бачення горизонтів реформ, що здійснюються, учасникам наради було поставлено задачу розробити перспективний план
розвитку Київської області на 2019-2021
роки, який базуватиметься на відповідних планах об’єднаних територіальних
громад.
«Ми повинні почути кожного вчителя, лікаря, інженера, аби звучав голос
того, хто потребує соціальної допомоги,
як і того, хто надає та створює бюджет
для відповідного регіону, області, села
чи селища. Водночас нам важливо почути і підприємців, які в цей нелегкий час
справно платять податки, допомагають
волонтерам, українському воїну та зацікавлені, аби в нашій області був порядок,
був захист прав і свобод громадянина,
верховенства права», – підкреслив очільник області.
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Шановні воїни, ветерани війни
і Збройних сил, волонтери!
Цього тижня в Україні відзначають одразу дві визначні дати — Міжнародний
День волонтера та День Збройних сил
України.
З перших днів війни на Сході України я
часто їздив до зони АТО як волонтер. Неодноразово потрапляючи під обстріли, я
чудово розумію, наскільки героїчний внесок кожного, хто захищає нашу державу
від агресора. Також не з чуток мені відомо, що відчувають родини українських
захисників та волонтерів, адже мій батько
також захищає нашу державу на Сході
України. Висловлюю щиру вдячність усім,
хто щоденно, ризикуючи життям, крок за
кроком виборює мир для нашої країни.

Висловлюю
щиру
вдячність
українським воїнам-захисникам та
волонтерам за відчайдушність, героїзм та відвагу, яку
вони демонструють, ЩОДНЯ РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ.
Щастя, мирного неба, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та
волонтери!
З повагою,
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

Лист у номер

У міській раді ветеранів: благодійники і волонтери
передають візки родичам інвалідів

Спасибі за
підтримку

Напередодні Міжнародного дня людей із особливими потребами радник міського голови,
президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев у рамках акції «Не відкладай подавати нужденному, не відказуй тому, хто благає про допомогу» передав міській
ветеранській організації інвалідні візки.
Ми їх потребували і отримали. Тож щиро дякуємо В. Малишеву і тим людям, які підтримують Фонд у його благородній справі.
Ганна СМОЛЯРЕНКО, Григорій НЕСТЕРОВ
– Алевтина КОМЛЕВА, Володимир СУЛЕЙКО, учасники ВВВ, інваліди

У КОДА

Р

Буде створено ініціативну групу
з питань реабілітації учасників АТО

Управління інформації КОДА
Олександр Терещук провів робочу
нараду з учасниками АТО, родинами
загиблих та поранених бійців і представниками громадських організацій,
де йшлося про соціальні проблеми
учасників бойових дій, які захищали
незалежність та суверенітет України
на Сході.
Зокрема, активісти звернулись до
очільника Київщини з проханням взяти під опіку обласної адміністрації дітей учасників АТО, які втратили обох
батьків, а також дітей-інвалідів першої
групи. Підіймались питання про надання землі та покращення житлових умов
військовослужбовцям і родинам загиблих, забезпечення пільгового проїзду
в транспорті та медично-психологічної
реабілітації бійців.
Так,
представники
громадських
об’єднань звернулись до очільника об-

ласті з пропозицією створення обласного лікувально-реабілітаційного центру
для учасників АТО та їхніх сімей. Олександр Терещук надав доручення щодо
утворення ініціативної групи з цього питання.
«В Україні триває війна, ми фактично перебуваємо у воєнному стані, тому
соціальний захист наших воїнів – один
із пріоритетів у моїй роботі. Я відкритий
для вас і сприятиму вирішенню всіх болючих питань», – наголосив голова Київської державної адміністрації.
У ході засідання відзнакою Президента України «За гуманітарну участь
в антитерористичній операції» урочисто
нагороджено волонтерів Київської області, які добровільно забезпечували
проведення антитерористичної операції
в Донецькій та Луганській областях, зокрема тих, хто здійснював волонтерську
діяльність, перебуваючи безпосередньо
в зоні бойових дій.
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«Хрущовкам» — посилену увагу

Справи депутатські

Олена ЛІСОГОР,
депутат міської ради
На схилі року, коли завершився сезон ремонтних робіт, буде
доречно підсумувати обсяги зробленого, зокрема на моєму виборчому окрузі № 14.
Розпочну з будинку № 10 по прту Мазепи. Як відомо, там люди організували ОСББ. Ризик був великий,
адже будинок не новий, «хрущовка» споруджена ще у 1965 році.
Звідси і маса проблем. Раніше в ньому вдалося замінити вікна у
під’їздах. У цьому році – реконструювали покрівлю та встановили
труби водовідведення.
На сьогодні найбільшою проблемою є застаріла система
енергопостачання в будинку. Вона не витримує навантаження.
Жителі збирають кошти на її капітальний ремонт, але їх — замало. Ми вже два роки звертаємося до влади за допомогою і
сподіваємося, що врешті-решт її отримаємо.
А ще конче необхідно зробити мощення навколо будинку,
щоб вода не потрапляла під фундамент. Ремонту вимагає прибудинкова територія, необхідно також полагодити вхідні групи до
під’їздів, козирки над ними.
Радує те, що тут живуть небайдужі до своєї домівки люди,
тямущі керівники об’єднання. Коли біля будинку комунальники
проводили озеленення, мешканці вносили свої пропозиції, допомагали, і як результат — всі залишилися задоволеними.
Дружні й активні жителі будинку № 7 по пр-ту Мазепи з
любов’ю доглядають свою спільну домівку. За рахунок бюджетних коштів там замінили старі вікна, зробили частковий ремонт
покрівлі. Зараз триває ремонт під’їзду, але обсяги дуже великі,
тому темп — невисокий. Було придбано 17 економних світильників у коридори, є надія, що козирок над вхідною групою теж буде
відремонтовано. Але найбільша проблема будинку — старенький ліфт. До речі, це перший ліфт у Вишгороді. Йому вже 49 років, це — музейний експонат. Тому треба шукати кошти на новий
сучасний ліфт. І люди вірять, що влада знайде таку можливість.
В першу чергу, ліфт потрібен стареньким, бо коли він ламається,
пенсіонери навіть не в змозі вийти на вулицю. А ламається він
частіше, ніж працює.
Так склалося, що всі багатоповерхівки на моєму окрузі побудовані в 1960-х роках. Проживають у них наші ветерані праці
— переважно незаможні люди з мізерною пенсією. Тому, на моє
глибоке переконання, міська влада має тримати на особливому
контролі ремонт застарілого житла.
Я вдячна мешканцям будинку № 6 по вул. Б. Хмельницько-

го за їх активність і небайдужість. Коли розроблявся проект реконструкції прибудинкової території, вони брали активну участь.
Були враховані їхні побажання і пропозиції — у цьому році у дворі
укріплено каменем підпірну стіну, трохи нижче — реставровано
іншу стінку, навколо будинку відновлено мощення, замінено вікна у під’їздах. Але проблем ще вистачає, адже треба відремонтувати під’їзди, а головне — електромережі. А ще люди мріють
про шатрову покрівлю над будинком. Тоді на довгі роки можна
забути про капежі зі стелі.
По вул. Б. Хмельницького, 2 було реконструйовано прибудинкову територію, частково відремонтовано покрівлю. Були деякі
проблеми з опаленням, але їх усунули. Звісно, добре було б упорядкувати під’їзди і завершити ремонт покрівлі.
По вул. Хмельницького, 1 вже готовий проект на реконструкцію прибудинкової території і ремонт під’їздів. Хочеться, щоб комунальники звертали більше уваги на козирки над під’їздами в
усіх старих будинках.
По вул. Хмельницького, 3 у цьому сезоні якихось масштабних робіт не проводилося. Раніше тут замінили вікна у під’їздах,
частково упорядкували двір — збільшили кількість місць паркування. Провели і кронування дерев, яке на окрузі варто продовжити і в наступному році.
У вищезгаданих реалізованих проектах брали участь десятки людей: активних мешканців будинків, будівельники, комунальники, тому я від душі хочу подякувати усім на добросовісну
працю. Добрі слова хочу адресувати нашим підприємцям, які наповнюють міський бюджет, колегам-депутатам, які з розумінням
ставляться до проблем мого округу з найстарішим у місті житлом. Подібна співпраця влади і громади — це запорука того, що
не існує таких проблем, які б ми разом не подолали, аби зробити
наш Вишгород ще красивішим і комфортнішим.

Вишгород
Міжнародне співробітництво

Україна — Франція,
Вишгород — Санс
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
Днями у столиці було проведено Другу Асамблею міст-побратимів, організатором якої виступило
Посольство Франції в Україні та Асоціація «Україна-Франція». У заході взяли участь Ізабель Дюмон,
Посол Франції в Україні, Павло Ротар, віце-голова
Асоціації «Україна-Франція», представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства
освіти і науки України, Французької секції Ради європейських муніципалітетів та регіонів, Асоціації
міст України та українських міст, які розвивають
дружні зв’язки з французькими побратимами.
Місто Вишгород представляли перший заступник
міського голови Марина Мельник, я, як заступник міського голови, та спеціаліст організаційного відділу Вишгородської міської ради Катерина Боднарчук.
У ході круглого столу було обговорено французький
досвід економічного розвитку на місцевому рівні, а також стан справ щодо співробітництва в галузі зміцнення
місцевого самоврядування між Україною та Францією.
Зокрема, вдалося поспілкуватися з представниками
французької сторони — координатором Альянсу Франсез в Україні Кларіс Броссар та радником із питань
культури та співробітництва, директором французького
інституту в Україні Наталі Берас.
Вишгород та французьке місто Санс поєднують
давні дружні стосунки, які, на жаль, на деякий час в
силу об’єктивних причин були у стані паузи та втратили
динаміку. За цей час змінилося керівництво як у Сансі,
так і у Вишгороді. Тепер з’явилася слушна нагода відновити давні приятельські відносини між нашими містами
та вивести їх на новий рівень. Адже ми — єдина європейська спільнота.
Взагалі в рамках Року французької мови з вересня
2018 до серпня 2019 року Україна спільно з партнерами
із франкомовних країн здійснять кілька сотень проектів та заходів, присвячених французькій мові, які відбудуться по всій країні і представлятимуть галузі культури, освіти, спорту та економіки. Ці заходи набуватимуть
найрізноманітніших форм: фестивалі, вистави, семінари, форуми, концерти, конференції, конкурси та безліч
інших заходів.

Другий із семи комплектів штучного покриття
передано для футбольного поля Вишгорода
«Київщина спортивна»

Р

Прес-служба управління фізичної
культури і спорту КОДА
У рамках виконання Київської обласної програми розвитку фізичної
культури і спорту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки та оголошення
тендерних закупівель Управлінням
фізичної культури і спорту Київської
ОДА закуплено сім комплектів штучного покриття для облаштування

було придбано в рамках публічної закупівлі спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів на виконання
обласної програми «Київщина спортивна». Минулого місяця аналогічний комплект було доставлено в с. Пірнове Вишгородського району.
Підписання Акта прийому-передачі
основних засобів, а саме передачі одного комплекту спортивного обладнання
та технологічних комплектуючих, відбулося в приміщенні КП «Управління з
стадіону «Енергетик».
До речі, в липні цього року під час
пленарного засідання Вишгородської
міської ради, в якому брав участь Сергій
Тимофєєв, учасниками наради, місцевими мешканцями було озвучене прохання побудувати в місті новий футбольний
стадіон. Прохання задовольнили, обласна програма розвитку фізичної культури
і спорту «Київщина спортивна» діє.
Фінансування закупівлі спортивного
обладнання відбулося коштом обласного бюджету, а встановлюватиметься
за рахунок місцевих бюджетів. Завдяки
децентралізації, спільним зусиллям ор-

повнорозмірних футбольних полів
(110х70 м), які буде безоплатно передано до населених пунктів Київської
області.
У КОДА спеціально створено «Комісію з визначення пріоритетних місць розташування сучасних спортивних споруд
у населених пунктах Київської області»,
до якої увійшли державні службовці,
представники громадськості та депутатського корпусу Київської обласної ради.
4 грудня до Вишгорода доставлено
другий із семи комплектів штучного покриття розміром 110 на 70 метрів, який

розвитку фізичної культури та спорту
Вишгородської міської ради» Сергієм
Тимофєєвим, начальником управління фізичної культури і спорту КОДА,
та Олександром Баланюком, директором КП «УФКС» Вишгородської міської
ради. У підписанні взяли участь члени
спеціально створеної комісії управління
з розвитку фізичної культури та спорту.
Перед підписанням повного комплекту документів Тимофєєвим та Баланюком було оглянуто передане спортивне обладнання. Нове футбольне поле
планується облаштувати на території

ганів державної влади та ефективності
використання коштів платників податків
і стала можливою реалізація таких проектів.
Виконання Програми відбувається за
підтримки депутатів Київської обласної
ради, за сприяння Київської облдержадміністрації, голови Київської обласної
федерації футболу Ярослава Москаленка та на виконання Указу Президента
України Петра Порошенка про Національну стратегію з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025
року «Рухова активність — здоровий
спосіб життя — здорова нація».

Вишгород

Живемо ЗДОРОВО

8 грудня

2018 року

5

Гран-прі світової першості
Софія МЕЛЬНИК,
хореограф-балетмейстер

Знай наших!

ФОТО – архів «Клерико»

Вкотре свою скарбницю нагород поповнив
Вишгородський танцювальний колектив «Клерико». 1-го грудня майже у повному складі він узяв
участь у Міжнародному фестивалі «LIFE in DANCE»
та світовій першості з шоу дисциплін, які проводить
Асоціація сучасного та естрадного танцю України.
Загалом, на фестивалі було понад 40 колективів
із України та Молдови. «Клерико» змагався із чотирма танцювальними номерами у різних номінаціях та
вікових групах: «Танцювальне шоу» — «Вуличний
оркестр», «Час чаювати», «Сучасний естрадний та-

Ювілей
Конкурси

Перемоги джерелят

нець» з композицією «Таємниця піратського скарбу»
та «Один день із життя мух». До речі, молодша група
«Клерико» саме тут дебютувала на сцені у форматі
змагань, тому діти неймовірно хвилювались перед виступом.
Вишгородський колектив під керівництвом Ольги
Пінчук вперше виступив на цьому фестивалі й одразу
запам’ятався суддям та організаторам своєю неординарністю та відточеною майстерністю. Як винагорода
за важку працю дітей і керівників — всі перші місця у
номінаціях та Гран-прі змагань — найбільший кубок із
тих, що є у немалій колекції колективу!
«Клерико» обіцяє до кінця року ще потішити своїх
прихильників виступами на концертах і конкурсах.
Ми танцюємо для вас!

«Надія» відзначила день народження

Вікторія ШМИГОРА
30 листопада Вишгородська спеціальна школа
«Надія» відзначила свій 25-й день народження. Із
нагоди ювілею відбулись урочистості в актовій залі
міського Центру творчості «Джерело». Свято проходило у теплій родинній атмосфері за участі учнів,
батьків, випускників, вчителів школи, керівників інших навчальних закладів міста та району, представників влади та меценатів.
Було багато щирих вітань, квітів та подарунків.
Зокрема, від голови Вишгородської РДА Вячеслава
Савенка та голови Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка вручили сертифікат на фонематичний кабінет для школи, від народного депутата України
Ярослава Москаленка — сертифікат на мультимедійний
комплекс, який у той же день було встановлено в навчальному закладі, та кольоровий принтер і ламінатор
від Вишгородського міського голови Олексія Момота.

У всіх словах вітань прослідковувався спільний лейтмотив, що це не просто школа, а велика сім’я, і педагоги, які тут працюють, зуміли стати для діток добрими
порадниками та наставниками.
Директор школи Володимир Дука звернувся з щирими вітальними словами до педагогічного колективу, вихованців школи та їхніх батьків. А в святковій залі були
присутні і екс-директори та вчителі-ветерани, які хоча
й не працюють у школі, проте переймаються життям
«Надії». Святковий концерт гостям подарували студія
українського народного танцю «Вишеград», вихованці
вокального ансамблю «Співаночка», колектив сучасного танцю «Pas De Dance», соліст Ян Єрсак-Касенич ЦТ
«Джерело», учні студії танцю «Step By Step», християнський дитячий хор «Перлина», випускник «Надії» 2016
р. Армен Мартиросян, учениця дитячої музичної школи
Камілла Хохолюк, а вихованці школи-ювілярки підготували відеопривітання.
Захід залишив позитивні емоції в душі кожного.

Влас. інф.
Із Міжнародного творчого фестивалю-конкурсу «Єдина Країна», який
нещодавно відбувся у Києві, колектив сучасного танцю «Pas de danse»
(керівник – Катерина Барладян) міського ЦТ «Джерело» (НА ФОТО) повернувся з перемогою. Зі своїми танцювальними композиціями у конкурсі
«Сучасна хореографія» дівчата вибороли I-е та II-е місця. А маленькі «Домісольки» Ганни Покровської у вокальному конкурсі посіли почесне 2-ге
місце. Солісти колективу Марта Горбаченко, Поліна Герасименко вибороли
1-ші місця, Уляна Герасименко та Александрія Рамалія – 2-гі.
Вітаємо!

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад: спеціаліста І категорії
та спеціаліста ІІ категорії фінансово-бухгалтерського відділу
Вимоги: освіта вища, економічна (спеціаліст, магістр); знання ПК (Word, Exel), програми
1 С – підприємство; вільне володіння українською мовою; досвід роботи в державних установах – не менше 3-ох років, досвід роботи за
фахом – не менше 5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають до конкурсної комісії наступні документи: заяву встановленого зразка; заповнену
особову картку (форма П2-ДС) з відповідними
додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки розміром 3х4 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації
тощо; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію, яка заповнюється та подається

особисто суб’єктом декларування на веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі
Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати
складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у
конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення повідомлення за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх, тел. (04596) 54-554.

Теніс

Турнір пам’яті Небесної Сотні

Валерій СИДОРЧУК, тренер
21 листопада ц. р. у спортивній залі ЗОШ № 18 м. Києва
відбувся дитячий турнір із настільного тенісу, присвячений
5-й річниці пам’яті героїв Небесної Сотні.
У змаганнях взяли участь
тенісисти столиці, нашого міста
і району. Традиційно, змагання
розпочалися з виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих
Героїв Майдану.
Турнір проводився по коловій
системі. Кожна зустріч складалася з 3-х сетів, до двох перемог
одного із суперників. Вишгород-

ці виступали у віковій категорії
наймолодших учасників — юнаків та дівчат 2009-2010 рр. н.
Переможцем став киянин
Данило Нікітішин. Срібло виборола вишгородчанка Кіра Марченко, бронзову нагороду здобув Ілля Трєскін.
Призери відзначені дипломами і тенісними призами. Всі
учасники отримали тенісні м’ячі
і солодкі подарунки.
Спонсорами змагань виступили селянсько-фермерське
господарство «ЛАН» (голова
Валентин Титаренко) та супермаркет «Білла-Україна» (генеральний директор ПІІ Оксана
Мандзюк).
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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 , 1 0 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»
13:10 «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»
20:45 Мелодрама «За
правом любовi»
21:45 «Мiняю жiнку 14»
23:30 Комедiя
«Обережно! Предки в
хатi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:10, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:50 «ДжеДАI»
10:30 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:30 Х/ф «Харлей

Девiдсон i ковбой
Мальборо»
16:10 Х/ф «Самоволка»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:10 Телепродаж
14:30 :РадiоДень
15:00, 21:00 Новини
15:20 Чудова гра
15:50 Д/ц «Цiкаво.com»
16:20 Лайфхак
українською
16:55 По обiдi шоу
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Разом
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:00 Т/с «Монро»
21:45 Шахтарська змiна
22:55 Складна розмова
23:25 Перша шпальта
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
23:30 Х/ф «Потяг до
Пусана»
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 Х/ф «Герцог»
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

Агенти»
08:20 Х/ф «Табiр iде в
небо»
10:20, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:50
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»

СТБ
6:45 Все буде добре!
08:50, 19:00, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:50 Зваженi та щасливi
12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Хата на тата

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
08:45 Х/ф «Дiти шпигунiв:
Гра кiнчена»
10:30 Х/ф «Аквамарин»
12:30 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. ч.1»
14:50 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. ч.2»
17:30 Таємний агент
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
ревiзором
00:00 Пост шоу. Таємний
агент

НТН
7:45, 18:20 «Свiдок.

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса

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»

добре!
09:10, 19:00, 23:55 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:10, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх

08:05, 14:05 Правда
життя
09:05 Дика природа
Африки
10:05, 17:45 Шалена
подорож
11:00 Скептик
12:00 Брама часу
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:00 Великi танковi
битви
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:40 Гучна справа
20:45 Битва цивiлiзацiй
23:35 Повiтрянi воїни
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 «Жертва
заради кохання»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Заборонена
iсторiя»
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 Х/ф «Один день»
11:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 Х/ф «Секс за
обмiном»
ІНТЕР

6:15, 22:05 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
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 Х/ф
«Жандарм iз Сен-Тропе»
13:50 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Арфа для
коханої»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Антизомбi
11:15, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
16:30 Х/ф «Команда «А»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
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
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 1 1 ГР У Д НЯ 2018 Р ОК У
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, 11:10, 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»
20:45 Мелодрама «За
правом любовi»
21:45, 23:45 «Iнспектор.
Мiста»
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»
12:55 Х/ф «Володар

морiв: На краю свiту»
15:25 Х/ф «Я прийшов з
миром»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12:30 Д/ц «Смаки
культур»
13:40 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»
20:00 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 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
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...»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Пустотливе
вороня»
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
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:05, 15:25 Все буде

НТН
8:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Алмази для
Марiї»
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, 21:50
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
06:59, 07:55 Kids Time
08:00 Київ вдень та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»

09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Варьяти
21:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
22:00 Т/с «Чаклунки»
23:00 Х/ф «Ловець снiв»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:15, 14:00 Правда
життя
09:25 Дика природа
Африки
10:25, 17:55 Шалена
подорож
11:20 У пошуках iнновацiй
12:20 Брама часу
13:05, 19:40 Речовий
доказ
15:10, 23:35 Повiтрянi
воїни
16:05, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
17:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:45, 20:50 Битва
цивiлiзацiй
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «Заборонена
iсторiя»

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 «Коли ми
зустрiлися»
18:30 «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, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження.
Америка»
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, 12:25 Т/с «Таїсiя»
13:00 Х/ф «Жандарм
одружується»
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 «Лекцiя для
домогосподарок»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Прорвемось!
12:20, 13:25 Х/ф «Нацiя

прибульцiв»
12:45, 15:45 Факти. День
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 «Час вiдплати»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 1 2 ГР У Д НЯ 2018 Р ОК У
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»
13:15 «Мiняю жiнку 7»
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»
20:45 «За правом любовi»
21:45, 22:55 «Свiт
навиворiт 10: Бразилiя»
00:05 Трилер «Порочнi
iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:50 «Помста
природи»
08:25 Т/с «Мушкетери-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»

10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Санктум»
15:25 Х/ф «Морська
пригода»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:40 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Своя земля
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:00 Т/с «Монро»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «CSI: маямi»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»

18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Король
Дроздобород»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:50 Все буде добре!
08:55, 19:00, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
09:55, 20:00, 22:35
МастерШеф
13:00 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
НТН
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Роби - раз!»
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, 21:50
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00, 01:00 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
09:50, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Екси
21:00 Т/с «Будиночок на
щастя»

23:00 Х/ф «Тiло
Дженнифер»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 14:05 Правда
життя
09:05 Дика природа
Африки
10:05, 17:45 Шалена
подорож
10:55 У пошуках iнновацiй
12:00 Брама часу
12:55, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Повiтрянi
воїни
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
18:40, 20:45 Гучна справа
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «Заборонена
iсторiя»
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, 02:30 «Київ
музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф «Калiя»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
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, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
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»
10:15, 12:25 Т/с «Таїсiя»
13:10 Х/ф «Велике
весiлля»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «Калина
червона»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:30, 13:20 Х/ф
«Швидкiсний вогонь»
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
22:40 «На трьох»
23:40 Х/ф «Рейд.
Спокута»
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, 00:000 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, 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
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»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Мелодрама «За
правом любовi»
21:45 «Грошi»
22:30 «Право на владу»
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, 04:20 «Облом.UA.»
15:20 Х/ф «Слiдопит»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:40 Д/ц «Свiт дикої
природи»
15:10, 01:20 Бiатлон.
Кубок свiту. II етап.
Спринт, 7.5 км. Жiнки
16:40 Лайфхак
українською
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 #ВУКРАЇНI
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:00 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»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангелiна»
23:20 Контролер
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 Х/ф «Столику,
накрийся»
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
6:55 Все буде добре!
09:00, 19:00, 00:00 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
10:00 МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi
НТН
7:00 Х/ф «Цвiтiння
кульбаби»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зупинився
потяг»
10:45, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:50
«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, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Т/с «Будиночок на

щастя»
23:00 Х/ф «Сховище»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 13:55 Правда
життя
08:55 Дика природа
Африки
09:55, 17:45 Шалена
подорож
10:50 У пошуках iнновацiй
11:50 Брама часу
12:45, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Повiтрянi
воїни
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:55 Планета Земля
18:40 Битва цивiлiзацiй
20:50 Гучна справа
22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
00:30 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
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 «Сумна iсторiя»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
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, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
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»
10:20 Х/ф «Пiк-Пiк»
12:30 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
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 «Дорога в
пекло»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:10, 13:20 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»

12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач-бiдняк
22:40 «На трьох»
23:40 Х/ф «Рейд-2»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
20:00 #Лiнiя
оборони
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, 11:15, 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»
22:20 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
23:05 «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 «Швидкий i
жорстокий»

17:15 «Цiлком таємно»
19:25 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
21:20 Х/ф «Школа
бойових мистецтв-2»
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC FIGHT
NIGHT У АВСТРАЛIЇ:
ЖУНIОР ДОС САНТОС
ПРОТИ ТАЇ ТУЇВАСА»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 12:45, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
10:55 Лайфхак
українською
11:15, 13:00, 03:30
Скелетон. Кубок свiту
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт, 10
км. Чоловiки
16:55 Енеїда
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Перший на селi
19:30 Д/с «Життя з
левами»
20:00 Т/с «Монро»

22:00 Перша шпальта
23:00 Д/ц «Незвичайнi
культури»
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
11:00 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с «Людина
без серця»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с «Веселка
в небi»
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» з М.
Ганапольським
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:25 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Дiвчата проти хлопцiв»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:15 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
19:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Перевiзник»
22:45 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера»
00:30 Теорiя зради
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»

07:05, 19:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
08:05 Хата на тата
13:15 Т/с «Було у батька
два сини»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
6:35 Х/ф «Циганка Аза»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без права на
провал»
10:30, 19:30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55, 16:50, 21:50
«Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Бюро легенд»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Київ вдень та вночi
07:05, 21:40 Т/с
«Чаклунки»
08:05 Ревiзор
10:45 Страстi за

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

ревiзором
13:10 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:15, 19:00 Топ-модель
22:30 Екси
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:45, 14:00 Правда
життя
08:55 Дика природа
Африки
09:25 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:00, 17:45 Шалена
подорож
10:55 У пошуках iнновацiй
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Повiтрянi
воїни
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50 Iдеї, що
перевернули свiт
18:40 Битва цивiлiзацiй
20:50 Гучна справа
22:45 Планета Земля
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заборонена iсторiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00

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, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.

Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
6:15, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15 Х/ф «Тримай у полi
зору»
12:30 Х/ф «Дикун»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Леонiд Биков.
«Будемо жити!»
23:55 Х/ф «Час грiхiв»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач-бiдняк
12:10, 13:20 Х/ф

«Подорож до центру
Землi»
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
20:15 Антизомбi
21:25 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
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТ А , 15 ГР У Д НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 «ТСН»
07:00 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:40 «Їмо за 100»
11:20, 23:30 «Свiтське
життя»
12:25 Мелодрама
«Артистка»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:30 «Жiночий квартал»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 ДжеДАI 2018
10:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
16:40 Х/ф «Слiдопит»
18:30 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
20:20 Х/ф «Бен-Гур»
22:50 Х/ф «Акулячий
торнадо: Четверте
пробудження»

00:35 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:00 Лайфхак
українською
10:15 Д/ц «Цiкаво.com»
12:00, 15:05, 22:30 Д/ц
«Неповторна природа»
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 15 км.
Жiнки
13:20 Х/ф «Iсус. Бог i
Людина»
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 20 км.
Чоловiки
16:50 По обiдi шоу
18:25 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Ангелiна»
17:10, 20:00 Т/с
«Дружина за обмiном»
22:00 Т/с «Зозуля»
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»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
13:15 Х/ф «Король
сноуборду»
15:00 Панянка-селянка
17:15 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера»
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
6:45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
07:45 Караоке на Майданi
08:50 Все буде смачно!
09:50 Битва екстрасенсiв
11:50 Т/с «Два полюси
любовi»
16:05 Хата на тата
19:00 Х-Фактор
23:45 Цiєї митi рiк потому

НТН
7:30 Х/ф «Тегеран-43»
10:20 Х/ф «Без строку
давнини»
12:00 Т/с «Коломбо»
15:45 «Речовий доказ»
16:55 «Легенди карного
розшуку»
18:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:45 Х/ф «Iп Ман»
22:00 «Мiжнародний
турнiр зi змiшаних
бойових мистецтв WWFC
13»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Заробiтчани
13:00 Варьяти
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Шрек
назавжди»
18:45 Х/ф «Iлюзiя обману»
21:00 Х/ф «Iлюзiя обману
2»
23:30 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ

07:25, 00:00 Мiстична
Україна
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
10:05 Гучна справа
11:00 Повiтрянi воїни
12:40, 21:00 Всесвiт
всерединi нас
14:40 Iдеї, що
перевернули свiт
16:30 Дика природа
Африки
23:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Україна - моя
родина»
16:20 «Вiкно в Європу
Михайла Поплавського»
17:00 «Дика прогулянка»
17:30 «Служба порятунку»
18:00 Х/ф «Анвар»
20:30 «Життєвi iсторiї»

21:00, 23:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25 Х/ф «М’ясник»
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»
12:30 М/ф «Жирафа»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
19:00 Х/ф «Траса 60»
21:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:10 Х/ф «Раптово
вагiтна»
ІНТЕР
6:55 «Чекай мене.
Україна»
08:45 «Слово

Предстоятеля»
08:50 Х/ф «Зайчик»
10:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12:30 Х/ф «Ати-батм,
йшли солдати...»
14:10 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
16:10 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
18:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Мiсце зустрiчi»
22:10 Мюзикл «За двома
зайцями»
00:15 Х/ф «Грошi для
дочки»
ICTV
7:25 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи-2
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
14:20 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф
«Трансформери»

22:00 Х/ф
«Трансформери-2:
Помста полеглих»
00:55 Х/ф «Рейд.
Спокута»
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
10:25 П’ятий поверх
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:10 Вiдкрита церква
13:35 Навчайся з нами
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
23:15 Фiнансовий
тиждень

НЕДIЛЯ , 16 ГР У Д НЯ 2 018 Р ОК У
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 «Свiт
навиворiт 2: Iндiя»
13:05, 14:00 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:00 Комедiя «Великий»
17:10 Бойовик
«Шанхайський полудень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Мелодрама
«Полюби мене такою»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
12:45 «Шаленi перегони»
13:45 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
15:30 Х/ф «Школа
бойових мистецтв-2»
17:25 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»

Сумуємо

19:10 Х/ф «Бюро
людяностi»
21:00 Х/ф «Перше
вбивство»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC FIGHT
NIGHT У АВСТРАЛIЇ:
ЖУНIОР ДОС САНТОС
ПРОТИ ТАЇ ТУЇВАСА»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Казка «Панi
Завiрюха»
12:10, 21:55 Бiатлон.
Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х6 км. Жiнки
13:50 #ВУКРАЇНI
14:20 Перший на селi
14:55 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
16:35 UA: Фольк
17:50 Д/ц «Мегаполiси»
18:25 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с
«Найекстремальнiший»

21:25 Розважальна
програма з М. Щуром
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Дружина за
обмiном»
13:00 Т/с «Веселка в
небi»
17:00, 21:00 Т/с «Рiк
собаки»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Двi митi
кохання»
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»
11:15 «LIVE»
13:00 «Закрита зона»
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»

16:15 Ток-шоу «18 плюс»
18:00 Ток-шоу «Ехо
України»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:00 4 весiлля
17:15 Х/ф «Перевiзник»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Новiтнiй
заповiт»
СТБ
6:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08:45 Все буде смачно!
10:50 Караоке на Майданi
11:50 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв

21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор
НТН
7:25 Т/с «Коломбо»
11:10 Х/ф «Засуджений»
12:50 Х/ф «Тривожна
недiля»
14:30 Х/ф «Сангам»
18:00 Х/ф «Невловимi
месники»
19:30 Х/ф «Знову
невловимi»
22:15 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
00:20 «Мiжнародний
турнiр зi змiшаних
бойових мистецтв WWFC
13»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:34 Kids Time
06:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:35 Х/ф «Аквамарин»
09:40 М/ф «Шрек
назавжди»
11:30 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
13:45 Х/ф «Iлюзiя обману»
16:00 Х/ф «Iлюзiя обману

2»
18:40 Х/ф «Робот Чаппi»
21:00 Х/ф «Трон. Спадок»
23:30 Х/ф «По той бiк
дверей»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:25, 00:00 Мiстична
Україна
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
09:50 Фантастичнi iсторiї
10:40, 11:30 Повiтрянi
воїни
12:20, 21:00 Всесвiт
всерединi нас
14:20 Планета Земля
16:10 Дика природа
Африки
16:40 Африканськi рiчки:
дари дощiв
23:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»

Наш дім осиротів без тебе

29 листопада після важкої хвороби на
83-му році пішов в інший світ дорогий чоловік, батько, дідусь, полковник у відставці
КУТАФ’ЄВ В’ячеслав Сергійович. Перестало
битися добре серце, у котрому вистачало тепла для нас усіх.
Дуже важко втрачати рідну світлу людину,
яку ми безмежно любимо і яка любила нас. Мудрий, врівноважений, щирий і добросердечний,
він був відданий обраній справі і завжди дбав
про тих, хто поруч.
Понад шістдесят років нашого подружнього
життя – то народження дітей і онуків, яких навчив мудрості й відповідальності, безліч точок на
карті, де довелося служити Вітчизні, реалізація
родинних проектів і нечасті дні перепочинку…
Наш дім осиротів без тебе. На душі — біль, печаль і сум...
Царство Небесне тобі, наш рідний. Світла пам’ять про
тебе завжди житиме в наших серцях.
…Хто знав В’ячеслава Сергійовича, пом’яніть його добрим словом і тихою молитвою.
Люблячі і сумуючі
дружина, сини, невістки, онуки, рідні, сусіди

Пішов з життя наш колега, добрий
товариш, один із організаторів Вишгородського районного військового
комісаріату, полковник у відставці
КУТАФ’ЄВ В’ячеслав Сергійович.
Разом із ним ми створювали райвійськкомат і працювали багато років.
Весь цей час В’ячеслав Сергійович був
відповідальним і добросовісним, умів
орієнтуватись у складних ситуаціях і приймати правильне рішення. Його поважали в колективі, у місті і в районі.
Для нас він назавжди залишиться
відкритою та добросердечною людиною
із стійким духом, відданою справі служіння нашій державі.
Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати. Висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким. У цей
скорботний час поділяємо ваше горе.
Віктор Мартинов, перший райвійськком,
Іван Бурдак, Василь Рябець, Леонід Булло,
Марія Булло, Ольга Мяловська,
Валентина Безрукова, Марія Богач, друзі-ветерани

13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:35 «Дика прогулянка»
16:30 «Концерт Iрини
Федишин «Цвiте калина»
18:25 Х/ф «Незрiвнянний»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Джульєтта»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Якiсне життя»
00:05 «Служба порятунку»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Жирафа»
10:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:20 Х/ф «Траса 60»
14:35, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:15 Х/ф «Крадене
побачення»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 «Їже, я люблю
тебе!»

ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:10 Х/ф «Максим
Перепелиця»
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»
14:05 Х/ф «Все можливо»
16:00 Т/с «Вогнем i
мечем»
20:30 Х/ф «Вiй»
23:10 Х/ф «Якби я тебе
кохав...»
ICTV
08:25 Т/с «Вiддiл 44»
10:15 Х/ф «Випробування
вогнем»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф
«Трансформери»
15:45 Х/ф
«Трансформери-2:
Помста полеглих»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф
«Трансформери-3:
Темний бiк Мiсяця»
23:50 Х/ф «Вiйна свiтiв»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 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
12:10, 23:20 Невигаданi
iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:25 Фiнансовий
тиждень
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект

Продам гараж у м. Вишгороді. Тел: (067) 990-70-28
Зніму/куплю житло у господаря. Тел: (073) 505-80-80
Вважати недійсним втрачене пенсійне посвідчення, серія ААГ
№ 171415, видане Управлінням соціального захисту населення
ВРДА на ім’я Юіря Івановича ЧЕРНИША
Вважати недійсним загублене посвідчення учасника бойових дій,
серія УБД № 049296, видане Управлінням персоналу штабу в/ч
А1314 Міністерства оборони України 19 серпня 2016 р. на ім’я
Анатолія Володимировича ШАПОВАЛОВА
Вважати недійсними втрачені документи: свідоцтво про право
на спадщину № 1410 від 20.03.2003 р., зареєстроване в реєстрі
державним нотаріусом, та свідоцтво про право власності на 1/2
будинку за адресою: смт Димер, вул. Революції, 15 на ім’я Олександра Сергійовича ГУЗІЯ

Ні на кого не спираючись,
P. S.
стійкіше тримаєшся

8

8 грудня

Мозаїка

2018 року

ВІТАЄМО зі славним 70-річчям Івана Федоровича ЛІСНИКА — гідну
людину, хорошого сім’яна, надійного товариша, громадського активіста.
Прийміть, шановний ювіляре, наші найщиріші побажання міцного
здоров’я, щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх добрих справах.
Нехай у душі завжди панують злагода і мир, у
серці — добро, а у справах — мудрість і виваженість.
Нехай доля завжди буде прихильною до Вас,
даруючи радість буття, любов рідних та щирість
вірних і надійних друзів.
Хай будуть із Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Рідні, близькі та друзіі

11 грудня відзначає день народження наш дорогий
ий дiдусь
Микола Степанович ГАЛАГАН.
Сердечно ВІТАЄМО тебе, рідненький! Ти найкращий у свiтi!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, як слід хазяйнуйте.
Хай руки ніколи втоми не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають..
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям!
дям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
о,
Ласки від Бога, від людей – добра
На многії й щасливії літа!
З любов’ю,
онучки Даша, Веронiка і Алiна, а також др
дружина Галина,
доньки Олена i Ксюша, зять Антон, син Вiталiй,
талiй невiстка Альона

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

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

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

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

До уваги ветеранів
Увага!
Вишгорода

ФОТОмить

У Міжнародний день людей з обмеженими фізичними
можливостями у рамках робочого візиту до Вишгорода
народний депутат України Ярослав Москаленко відвідав
нещодавно відкритий у Вишгородській ЗОШ № 1 інклюзивно-ресурсний центр, де поспілкувався з педагогами та
батьками, оглянув класи і технічне оснащення ІРЦ та передав солодкі подарунки юним відвідувачам закладу.

З першим ювілеєм!
Шановні друзі! 4 грудня 2018 року
Вишгородська рекламна агенція «Big
City Lights» відзначила свою першу
круглу дату. Здається, минуло зовсім
мало часу, а вже 5 років поспіль ми поширюємо рекламний простір для рекламодавців з тим, щоб вишгородці
були проінформовані про цікаві події чи концерти у місті,
де знайти необхідні магазини, купити найкращу продукцію, дізнатися про відкриття нового дитячого закладу…
Наша рекламна агенція завжди рада допомагати

Вишгородська районна рада запрошує всіх
небайдужих долучитися до виготовлення маскувальних сіток для потреб бійців ООС.
Група «Сітка-Берегиня» має потребу в білій бавовняній тканині (чи виробах з неї, що були у використанні) та фізичній допомозі в різанні, плетінні
маскувальних сіток.
Адреса: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, внутрішнє подвір’я адмінбудівлі, гараж № 3, щодня, крім вихідних, з 17:00 до 19:00.

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

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

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

місту та його комунальним підприємствам, оперативно поширювати соціальну та корисну для містян інформацію, зокрема, й про благодійні заходи.
Дякую всім, хто з нами з початку нашої діяльності,
і тим, хто постійно приєднується і співпрацює з нашою
рекламною агенцією. Ми цінуємо кожного з вас. Тож
у наш перший ювілей бажаю всім нам процвітання,
нових перемог і творчого натхнення, любові, злагоди,
успіху. Нехай наші партнерські та дружні відносини й
надалі будуть такими ж міцними та плідними!
З повагою та вдячністю,
Віталій КРАВЧУК, директор рекламної агенції

Допоможемо рідній армії!

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових ковдр.

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач

Шановні пенсіонери, люди з особливими
потребами, ветерани війни!
Протягом трьох місяців у міській організації
ветеранів проходить реєстрація зазначених категорій мешканців міста. Прохання до тих, хто
не встиг зареєструватися, – особисто зверніться для реєстрації у приміщення міської ради
ветеранів за адресою: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 7 (підвальне приміщення).
Прийом відвідувачів — щовівторка із 11:00
до 16:00.
При собі необхідно мати паспорт /оригінал/,
пенсійне посвідчення і його копію, копію документа /для людей з особливими потребами/.
Тел для довідок: (04596) 54-251, 52-864.
Вишгородська міська організація ветеранів

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Тільки 9 грудня
з 09:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
до 60 000 грн/кг, від 30 см.
Також купуємо ордени,
медалі, годинники
в жовтому корпусі.
Адреса: м. Вишгород,
вул. М. Грушевського, 1.
Тел: (097) 283-85-74

Âèøãîðîä

Вишгород

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

ТЕРМІНОВО !!!
ПРОДАЄТЬСЯ

ПРИМІЩЕННЯ

61 кв. м.
м. Вишгород, вул. Гриненка

6000 грн., за 1 кв. м.
Тел: (063) 237-20-04,
(063) 237-20-05

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

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

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо працівників для

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

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних
несу ть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

