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

Вони врятували світ
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС — це час, коли ми з почуттям глибокої вдячності і поваги
вклоняємося тим, хто приборкував ядерну стихію. Ми вшановуємо пам’ять про тих, кого вже
немає поряд, і дякуємо всім, хто
продовжує свій життєвий шлях.
Ліквідатори врятували світ.
І це не велемовні слова, не пафос, а реальність. Якби не їхні
героїчні зусилля, мужність, проявлена в екстремальних обставинах, самопожертва — навряд
чи ми б сьогодні милувалися світом.
Серед тисяч ліквідаторів — і сотні представників нашого міста.
Вони були на вістрі подій із першого дня і самовідданою працею довели, що вишгородці варті найкращих слів.
Зичу вам, шановні ліквідатори, міцного здоров’я, радості, щастя,
родинного затишку і матеріальних статків! Нехай над вами завжди
буде чисте, не мічене атомом небо!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Увага!
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Добра і шани — героям Чорнобиля!
За плином часу і подіями
сьогодення техногенна трагедія на ЧАЕС все більше віддаляється на скрижалі історії.
Але гіркий присмак чорнобильського полину попри час
залишається на вустах ліквідаторів аварії.
Це був той самий фронт на
Півночі України з невидимим і
підступним ворогом, ім’я якому – радіація. Навіть після
приборкання ядерного монстра ліквідатори продовжують нести втрати. Такою є ціна самопожертви у тій війні.

У День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на
ЧАЕС хочеться від душі побажати усім героям Чорнобиля міцного здоров’я і довголіття, реального соціального захисту, підтримки від усіх рівнів влади, шани у
суспільстві за звитягу у трагічні для України дні. Божої
ласки, суцільного добра, матеріальних статків, любові і
радості, шановні герої!
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова громадської благодійної
організації ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС, осіб з інвалідністю
із числа ветеранів війни, АТО, ООС «Сокіл»
у м. Вишгороді та Вишгородському районі

Платний День донора

Оплата за здану кров – 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Тел: 097-392-59-32,
Мирослава Володимирівна

20 грудня ц. р. з 09:00 до 12:00 у КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» —
платний День донора.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Вшанували героїв

Днями, разом із депутатами
місцевих рад від моєї фракції та
активними мешканцями Вишгородського району поклали
квіти до банерів, встановлених
на честь вишгородців-захисників України, воїнів АТО, героїв
Небесної Сотні, які загинули за
незалежність і територіальну
цілісність України. Їх було встановлено на центральній площі
Вишгорода до дня Збройних сил
України.
Сьогодні війна забирає життя
найкращих наших воїнів, патріотів,
найкращих синів України. Це непоправна втрата для нашої держави.
Ми мусимо кожного дня пам’ятати
Героїв, які поклали душу й тіло за
нашу свободу. Маємо пам’ятати, якою високою ціною
ми заплатили за мир на нашій землі.
Висловлюємо глибоку повагу нашим воїнам,
вшанувавши їх хвилиною мовчання. Висловлюємо

співчуття їхнім родинам.
Дякуємо організаціям АТО Вишгородського району, співтовариству родин загиблих захисників, волонтерів і всім небайдужим містянам, за сприяння яких
були встановлені ці банери.

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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14 грудня Україна вшановує
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
Дорогі друзі!
Протягом третини століття з часу
найбільшої в історії
людства техногенної катастрофи ми
так і не змогли повністю подолати її
наслідки. Особливо вони відчутні в районах,
які знаходяться в безпосередній близькості до зони відчуження, де досі живуть люди,
які ліквідовували аварію ціною власного
здоров’я.
Після Чорнобильської катастрофи Україна
стала першою в історії людства державою, в
якій офіційно було визнано небезпечною та
непридатною для проживання територію у тисячі квадратних кілометрів. Сьогодні зона відчуження і відселення на Поліссі дорівнює площі, наприклад, десяти таких країн, як Андорра.

Офіційно

Ми не можемо повернутися назад у часі
й уникнути того, що відбулося. Але ми можемо докласти максимальних зусиль для відбудови, покращення економічної та екологічної
ситуації, відновлення здоров’я постраждалих
осіб, а головне — попередження виникнення
будь-яких техногенних катастроф у майбутньому.
У цей день вшануймо мужність тих ліквідаторів, які живуть поряд з нами. І схилімо
голови перед героїзмом усіх, хто загинув у цій
боротьбі. Вони навічно залишаться у пам’яті
українського народу.
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
голова підкомітету Верховної Ради
України з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи

Суспільство

Вишгород

Щорічно 14 грудня Україна
вшановує учасників ліквідації
наслідків однієї з найбільших аварій
на атомних електростанціях —
аварії на Чорнобильській АЕС
Багато жителів нашого району стали ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи, заплативши за порятунок світу найдорожчим, — своїм здоров’ям. Багато з них,
на жаль, передчасно пішли з життя, практично всі хворіють і потребують належного медичного та соціального забезпечення.
Ми низько схиляємо голови перед ліквідаторами Чорнобильської катастрофи, сердечно дякуємо за мужність і відвагу, за виконаний громадянський обов’язок, за порятоване
вашими зусиллями людство. Кожен із ліквідаторів Чорнобиля — справжній герой, який
повинен повсякчас відчувати шану і повагу
з боку суспільства. Турбота про ліквідаторів,

героїв — рятівників
людства має консолідувати суспільство, усі його політичні сили і належати до
найважливіших загальнодержавних завдань.
Від імені Вишгородської районної ради,
депутатського корпусу та від себе особисто
у цей день звертаюсь зі словами вдячності до
кожного ліквідатора наслідків страшної катастрофи на ЧАЕС.
Нехай ніколи не повториться шлях Чорнобильської катастрофи, а пам’ять про ті події
навчить нас цінувати мир, спокій та безпеку!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Про скликання чергової ХLVIІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження № 170
від 6 грудня 2018 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати ХLVIІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 21 грудня 2018 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про затвердження міських програм розвитку на 2019 рік.
2. Про Вишгородський міський бюджет на
2019 рік.
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.02.2017 р. №
21/11 Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода.
4. Про встановлення розміру надбавки за
вислугу років.
5. Про створення комунальної організації
(установи, закладу) «Вишгородський міський
центр дозвілля для людей поважного віку» та
затвердження його статуту.
6. Про реформування друкованого засобу
масової інформації газети «Вишгород» та КП
«Редакція газети «Вишгород».
7. Про передачу основних засобів.
8. Про прийняття у комунальну власність
об›єктів інженерної інфраструктури.
9. Про внесення змін до Детального плану
території по вул. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 га.
10. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/21 від 30.08.2017
року (ОСББ «Берізки»).
11. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 41/35 від 03.07.2018
року (Шерстньовій Н.А., Виннику В.А., Шерстньовій А.О., Винник – Голубєву О.М., Винник
Н.М.).
12. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 7/24 від 26.02.2016 р.
«Про продовження (поновлення) дії договору
оренди з ФОП Маркуца П.Т.».
13. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Бінат
ЛТД».
14. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки щодо ставки орендної плати
КМП фірма «Рось».
15. Про надання дозволу на розробку
проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється.
16. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (ФОП Попов Ю.П.).
17. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ».
20. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки (ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙАГРОХІМ»).

21. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ФОП Покатило О.В.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Обслуговуючому кооперативу «Гаражно-будівельному кооперативу «Військовик».
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Наконечному В.Н.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антіпову І.О.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Абрамовій Н.Є.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Бочкарьову
С.Г.
28. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) гр. Боршняніній Л.М.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Булавчик О.І.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Булло І.Ю.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Волику Д.В., Півню І.В.).
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Главацькій Л.В.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребень В.І.
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Денисюку Д.М.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Жуковичу А.В.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Дмитренку В.О., Глущенку О.П., Ігнатьєвій О.С.,
Пекарському О.В., Чумаченку О.А., Щербині
В.В., Ярковому О.О.).
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Куцу І.М., Курочкіну В.А., Пунді М.Ю.).
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Донченко М.В., Головчанській І.В., Лавровій
Н.В., Несіну О.В., Семенову В.П.).
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Данилову Б.В., Дубровець М.П.).
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленку Є.В.
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корчонкіну І.С.

42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левчуку О.Д.
43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лещинській Л.В.
44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олексійчук М.Ф.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісній І.П.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пуньку С.В.
47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паламарчуку Я.М.
48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ростовській Т.В.
49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Слободянюку О.М.
50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Соловйову К.П.
51. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Струковій Г.Д.
52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Трохимчуку О.М.
53. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткач Л.В.
54. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко М.М.
55. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тарадей А.С.
56. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Татарой О.А.
57. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фроловій Т.В.
58. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Школьній В.М.
59. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
Вишгородської міської ради.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, ТОВ
ЕКОПРОЕКТ – 2000».
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, ПАТ
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС».
62. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ «ПРОФІТ ЕНЕРГО».
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Артющенко Л.Д.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється, гр. Бендюженка С.В.

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Гафарову С.В., Глущенко Р.У., Желтову Є.І., Меркуловій Н.В.,
Прокопчуку М.А., Пригуновій Л.І., Прокопенко
М.С., Рябушенку М.М., Самойленко К.А., Тихоміровій Л.М.).
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється, гр. Денисенка Ю.С
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Жогіна Є.В.
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Красоті О.К.
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Нехворовській В.М.
70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Павленку А.А.
71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Паладійчук Н.М.
72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пітенку В.О.
73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рожковському Г.В.
74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сердюку О.М.
75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Смілянцю А.Ю.
76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ткаченко В.П.
77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ткачук Л.М.
78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ткачук М.І.
79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чупрієнко Е.А.
80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чеботаєву В.В.
81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чередниченку С.В.
82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шайді А.В.
83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Ю
Сен Бун (площею 0,0500 га).
84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Ю
Сен Бун (площею 0,0491 га).
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород

КОДА інформує

Р

15 грудня

2018 року

3

Новини Київщини

Запрацює комісія із
упорядкування водних об’єктів
Прес-служба КОДА
Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук
провів розширену апаратну нараду за
участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та керівництва регіональних відділів державних
відомств.
Під час наради начальник Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра Микола Урупа доповів про стан
передачі та надходження до бюджету коштів за надання в оренду водних об’єктів
у Київській області. Він нагадав, що з 1
липня 2013 року вступили в дію зміни до
Водного та Земельного кодексів України,
які докорінно змінили процедуру надання
водних об’єктів в оренду. Було визначено, що надання водних об’єктів в оренду
в межах населених пунктів належить до
компетенції органів місцевого самоврядування, за межами населених пунктів
– до компетенції обласних державних
адміністрацій. Однак, з липня 2013 року
на Київщині не було укладено жодного
нового договору оренди з проведенням
процедури земельних торгів, а також не

приведено до вимог чинного законодавства жодного існуючого договору.
У ході обговорення Олександр Терещук наголосив, що надання в оренду
водних об’єктів – це один із напрямків
поповнення бюджету. «У нас сьогодні
багато питань – соціальних і медичних. У
нас є питання спорту та освіти, і ми маємо їх вирішувати. Для цього необхідно
наповнювати бюджет районів. Тому потрібно активізувати роботу, розробити
алгоритм дій по наведенню порядку здачі
в оренду водних об’єктів в області», – підкреслив Олександр Терещук.
Очільник облдержадміністрації дав
доручення створити міжвідомчу комісію
щодо упорядкування водних об’єктів за
межами населених пунктів. До складу
комісії мають бути включені представники департаменту екології та природних
ресурсів, департаменту фінансів, департаменту містобудування та архітектури
облдержадміністрації,
представники
Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра, Державного
агентства рибного господарства, Національної поліції та Державної екологічної
інспекції.

На Київщині обмежено рух вантажного транспорту
У зв’язку з погіршенням погодних умов, згідно з рішенням обласного оперативного штабу з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та небезпечних подій вводиться
обмеження в’їзду в м. Київ та Київську область вантажних
транспортних засобів.
Рекомендуємо утриматись від поїздок автомобільними
шляхами Київщини на період складних погодних умов.

Перевізників, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, просимо із розумінням поставитись до вимог патрульної поліції щодо обмеження руху на окремих ділянках
доріг та заздалегідь розміщувати транспортні засоби на спеціально облаштованих паркувальних майданчиках, що розташовані вздовж доріг загального значення.
Будьте уважні та обережні!

Спільний план дій під час негоди Активізація німецькоукраїнських відносин

Голова КОДА обговорив з керівниками структурних підрозділів та
головами РДА стан готовності доріг
під час погіршення погодних умов на
Київщині, а також превентивні заходи для запобігання наслідкам негоди.
«Особисто контролюватиму готовність доріг. Вимагаю, щоб голови районів об’єктивно звітували щодо проведення робіт та були принципові у
вирішенні цього питання. До кожного
села, селища та кожного невеличкого
населеного пункту повинні бути проїзні
дороги. Адже, коли буде негода, саме
нам потрібно буде відповідати перед
людьми. Зокрема, звертаюсь до правоохоронців: ми не можемо допустити

колапсу, який був у минулому році», —
заявив Олександр Терещук.
Окрім питання утримання доріг Київщини у проїзному стані, голова облдержадміністрації приділив особливу
увагу забезпеченню теплом незахищених категорій населення та соціальних
об’єктів. «Температура падатиме, тож
маємо контролювати, щоб у лікарнях,
інтернатах, будинках милосердя, де
проживають літні люди, було тепло.
Будьте готові вчасно розвернути пункти обігріву в районах. Перевірятиму їх
наявність і прошу голів райадміністрацій також взяти це питання на особистий контроль», – наголосив очільник
області.

11 грудня під керівництвом заступника голови Київської облдержадміністрації Дмитра Назаренка відбулася робоча зустріч з головою
правління
Німецько-Української
промислово-торговельної палати п.
Александером Маркусом та представниками ФРН.
Участь в обговоренні взяли голова правління та власник Verlagsgruppe
Passau GmbH Д-р Аксель Карл Фрідріх
Дікманн, представник ПАТ «УІФК-Агро» Дітріх Трайс, прокурист НімецькоУкраїнської
промислово-торгівельної
палати Сергій Лісниченко, представник
ПАТ «УІФК-Агро» Анастасія Оленцевич, перекладач Микола Мчедлешвілі,

а також виконуюча обов’язки директора
департаменту економічного розвитку і
торгівлі КОДА Наталія Погребна та в. о.
директора департаменту агропромислового розвитку Костянтин Довгаль.
У ході зустрічі присутні розглянули
питання щодо залучення іноземних інвестицій з метою підвищення частки
високотехнологічних виробництв. Зокрема, підняли питання, пов’язані з поточною та майбутньою діяльністю інвесторів на території Київської області.
За результатами обговорень було
досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю та активізацію співробітництва в частині розвитку німецькоукраїнських економічних відносин.
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Підсумки року

Новий етап у житті Київщини футбольної
Київська обласна федерація футболу (КОФФ)
урочисто підбила підсумки року, що минає
Ольга АВРАМЕНКО
Захід, який недаремно провели у Всесвітній день футболу, зібрав гравців, тренерів, меценатів, організаторів, почесних
гостей та багатьох інших учасників, причетних до футболу Київщини. Атмосфера свята відчувалась завдяки нагородам і
привітанням, а також — позитивним емоціям від зустрічей та спілкування.
На правах господаря відкрив вечір голова КОФФ Ярослав Москаленко. Він привітав
гостей та розповів про основні досягнення
2018 року.
«Кращої національної ідеї для українців,
ніж футбол, не знайдеш. Футбол — це більше,

Виставки

ніж гра. Це наше з вами життя. Свій 21-й рік
реєстрації КОФФ ми почали з оздоровлення
нашого футбольного господарства. Хочу підкреслити, що ніколи за два десятиріччя наша
федерація не мала такої потужної підтримки
з боку держави», — зазначив він.
Адже саме за ініціативи керівництва
КОФФ Київська облдержадміністрація спільно з облрадою підтримали рішення співфінансування проектів будівництва семи футбольних полів на Київщині — коли частину коштів
надає область, другу частину забезпечує
місцева влада. В цьому році вдалося консолідувати понад 60 млн грн. Завдяки чому зараз
тривають роботи з будівництва запланованих великих футбольних полів у Борисполі,

Від криниці родоводу

Інна КОСЯНЧУК, прес-служба ВІКЗ
В Історичному музеї Вишгородського
історико-культурного заповідника відкрито унікальну виставку «Від криниці
родоводу», на якій представлено картини
заслуженого художника України Олександра Охапкіна у стилі сучасного народного
іконопису, а також вишиті рушники різних регіонів України з приватної колекції
громадського діяча, поетеси, голови ВГО
«Поступ жінок-мироносиць» Зої Ружин.
Ця виставка — справжнє свято українських культурних надбань у сучасному контексті. «…Нинішня Україна переживає велику
драму — війну на Сході. Саме тому їй дуже
важливо мати перед очима свої культурні
скарби, серед яких, зокрема, унікальні народні ікони Олександра Охапкіна та неповторна спадщина України – вишиті рушники,
з любов’ю зібрані Зоєю Ружин. Усе це надихає, нагадує про те, що ми — народ, котрий
творить, а не руйнує», – зауважила під час

відкриття виставки директор ВІКЗ, кандидат
історичних наук Влада Литовченко.
Виставка викликає щире захоплення своєю яскравістю, різнобарвністю і величним
українським духом. Вона експонуватиметься
до 30 грудня. Приходьте, у музеї (м. Вишгород, вул. Шкільна, 58) вас чекають!
Графік роботи виставки: понеділокп’ятниця з 10:00 до 17:00. Тел. для довідок і
замовлення екскурсій: 093 457 30 72.
Детальніше –
на сайті газети «Вишгород»

«Те саме Трипілля…»
6 грудня у Музеї давньоруського гончарства ВІКЗ Київський обласний археологічний музей презентував виставку «Те
саме Трипілля…», яка стала завершальним заходом унікального науково-просвітницького проекту «Київщина археологічна» (його ініціатор — ВІКЗ).
До заповідника завітали співробітники об-

ласного археологічного музею, Інституту археології НАНУ, учні 7-А класу Вишгородської ЗОШ
№ 1 з класним керівником М. Гегельською.
Також відбувся науково-методичний круглий стіл з тематики археологічних досліджень Київщини.
Детальніше
– на сайті газети «Вишгород»

Святкуймо дружно від Андрія аж до Маланки й Василя!
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ,
член НСПУ
У шапці понад самі очі,
В одній із найтемніших свит
Молодший брат чаклунки-ночі
Грудневий вечір-ворожбит
Заходив темрявою в хату
І біля дідуха сідав:
— Анумо, хлопці і дівчата,
Берімось до веселих справ!
Та щоб було все, як годиться,
Отак, як в давнину було!
Щоб наші славні вечорниці
Гриміли на усе село!
Запалюйте свічки й лампадки.

Ліра

А я розв’язую свій міх —
Тут і щедрівки, і колядки,
Тут сто розваг і сто утіх.
Тут все для нашого гуляння —
І замовляння чарівні,
І ворожіння, і гадання,
І жарти, й загадки, й пісні…
І завітає з Колядою
Добро і щастя в рідний край.
І прийде тихою ходою
Вночі до діток Миколай.
Нехай збуваються всі мрії,
Хай радість душу звеселя —
Святкуймо дружно від Андрія
Аж до Маланки й Василя!

Славутичі, Іванкові, Пірново, Вишгороді, Бородянці і Ставище. Ярослав Москаленко запевненив, що цим федерація не обмежиться,
адже є багато охочих і спроможних громад
доєднатися до програми співфінансування.
Також він акцентував увагу на інших
успішних ініціативах, проведених КОФФ протягом року. Це — запровадження практики
«Один гравець — одна команда», надання
регіональним осередкам оргтехніки і проведення навчального семінару за участю фахівців ФФУ для того, щоб з наступного року
всі регіони Київщини працювали в єдиній інформаційно-статистичній базі ФФУ; виконання на високому рівні змагального плану і досягнення команд; перше введення програми
щодо компенсації перевезень гравців і оплати
судівства для чемпіонату області серед дітей
— для цього щороку з обласного бюджету виділяється 2 млн грн, програма розрахована до
2022 року; рекордна навіть для України кількість команд у дитячо-юнацькій футбольній
лізі — 176 команд змагаються у п’яти категоріях. Тож дійсно, не на словах, а на практиці
Київщина виховує майбутніх «зірок» футболу.
До привітань долучився президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який
зазначив, що Київщина здобула більше, ніж
просто сім нових полів: «Київщина здобула
більше завдяки новому керівництву, новому
стратегічному плану з розбудови футбольної
інфраструктури Київської області».
«Ярослав Миколайович — людина, яка
вписує своє ім’я в історію футболу Київської
області. Не тільки через футбольний клуб «Діназ», який всі знають і поважають, а й через
інфраструктурні проекти і ті завдання, яких
ще не було за 20-річну історію у Київській області. Це тільки початок. Саме завдяки новим
командам, новим стадіонам, новим майданчикам, дітям, які прийдуть у футбольні секції,
наша країна обов’язково виграє майбутній
Мундіаль. Я в це вірю. Але цього не може
бути без вас — футбольні тренери, функціонери, меценати, футболісти. Футбольна
країна, якою є наша держава, обов’язково в
майбутньому дасть ту радість, емоцію щастя,
на яку ми чекаємо від нашого українського
футболу. І саме початок цієї майбутньої пе-

Куємо міць держави

День патріотів
у «Сузір’ї»
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя змагань,
голова Вишгородського ФСТ «Україна»,
адмірал-командор Українського козацтва
Спортивна зала Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» у День Збройних сил України була заповнена учасниками змагань із традиційного козацького
багатоборства і уболівальниками. До змагань «Козацькі звитяги» - 2018 вишикувались збірні 11-их та 10-их класів.
В. о. директора школи Людмила Федоряченко урочистою промовою відкрила традиційне змагальне дійство. Група учнів поклала квіти до меморіальної дошки, що увічнює
пам’ять про випускника школи, героя війни,
який загинув на Сході України, Єрмакова Євгена. Я виголосив напутнє слово і дав старт
лицарським герцям.
У програмі змагань — естафета, мікро
пінг-понг, козацька переправа через воду,

Дорога України

Протягом сторіччя –
до волі
Степанія СІДЛЯР,
координатор школи вихідного дня з
поглибленим вивченням української мови
У рамках Дня Збройних сил України на
запрошення депутата міської ради Валерія Виговського урок патріотизму з відтворення визначних подій української історії
провів у районній бібліотеці історик, краєзнавець, дослідник Роман Коваль.
У своїй розповіді він зазначив, що російська інтервенція 2014 року протверезила багатьох. Мільйони українців побачили
справжнє обличчя народу, який століттями з
параноїдальною наполегливістю намагався
представити себе братом, та ще й дбайливим.

Вишгород
ремоги базується зараз у Київський області»,
— підкреслив керманич ФФУ.
Він наголосив, що як колишній очільник
Дніпропетровської ОФФ повністю розуміє навантаження на обласну федерацію і тому обіцяв підтримувати усі стратегії Київщини.
«Вірю, що у наступному році КОФФ
вперше буде мати свій дім. І наскільки мені
відомо — це буде яскравою можливістю для
футбольної сім’ї збиратися і працювати над
майбутніми програмами. Завдяки новому
дому ми дамо новий поштовх українському
футболу. Дуже розраховую на це», — висловив побажання Андрій Павелко.
Головною родзинкою вечора було нагородження кращих із кращих. Кубки, відзнаки,
грамоти, статуетки і медалі майже безперервно знаходили своїх власників. Періодично цей процес зупинявся на музичну паузу
— запальній співачці Вірі Кекелії та її бенду
підспівували і підтанцьовували всі.
Серед перших номінантів назвали арбітрів КОФФ (серед яких, до речі, була представниця прекрасної статі Крістіна Козорог),
спостерігачів і асистентів арбітражу, ветеранів футболу, тренерів, мецената, ДЮСШ і
технічне забезпечення. Кращою футбольною
ареною Київщини обрали стадіон «Зміна» (м.
Біла Церква). Нагороди отримували також за
внесок у розвиток пляжного футболу та жіночого футболу Київщини.
Кубками і медалями нагородили призерів
обласного чемпіонату Київщини — бронза
дісталася ФК «Патріот» (Баришівський район), срібло у ФК «Діназ» (м. Вишгород), а золото отримав ФК «Любомир» (смт Ставище).
Спеціальними та іменними призами Київська обласна федерація відзначила окремих
футболістів, команди та тренерів. Чемпіоном
і абсолютним рекордсменом області став
ФК «Авангард» (с. Бзів). А у футбольному
рейтингу регіонів перше місце посіла Києво-Святошинська районна федерація, друге
— Баришівська районна федерація і третє —
Білоцерківська.
Ось таким видався футбольний 2018 рік
для Київської області. Сподіваємося, що наступний буде не менш успішним, з реалізованими планами та новими перемогами.
арка (бойове плазування), біг у кайданках,
фішки (маркування рубежів), одягання захисного протирадіаційного костюму на швидкість, метання козацької довбні, підтягування
на перекладині в положенні «вис» та перетягування спортивного мотуза.
Зала нагороджувала спортовців аплодисментами, посмішками, схвальними вигуками,
а іноді й позитивним козацьким реготом.
Переможцем у вправі підтягування на перекладині в положенні «вис» став Іван Пархоменко (29 разів), за ним Денис Ляшков та
Максим Олійник (всі – десятикласники). У
змаганні капітанів команд переміг Владислав
Чалій (11-й клас). Загальну перемогу здобула
команда 11-их класів, друге місце — команда
10-х класів.
«Козацькі звитяги» проведені під керівництвом Людмили Федоряченко за участі
заступників директора Тамари Павлусенко,
Наталії Садовникової та вчителів Наталії
Свінчак, Василя Кондратенка та Володимира
Кабачинського. Вперед, сини і дочки Вітчизни! Наш історичний маяк – держава запорізьких козаків!
Переможці та призери, активні учасники
та організатори змагань нагороджені дипломами, грамотами і подяками. У фіналі — колективний пиріг!

— Те що, зараз коять росіяни на моєму
рідному Донбасі (Роман Коваль народився у
м. Горлівці Донецької обл.), нагадує «подвиги» їхніх дідів і прадідів у 1917-1920 рр. Це війна на знищення, спустошення, упокорення,
нещадна і боротьбу, — зазначив Р. Коваль.
Краєзнавець розлого розповів про визвольну боротьбу 1917-21 рр., підпільну боротьбу ОУН у 1920-30 рр., звитягу УПА у роки
війни та повоєнний час, про дисидентський
рух та здобуття незалежності України.
Після лекції з патріотичною художньою
програмою виступив гурт «Любисток» із с.
Демидова (керівник Ярослав Яремчук). Пісню
«Стрілецька могила» зала слухала стоячи…
Цей захід засвідчив, яку велику просвітницьку справу для громади і для шкіл Вишгорода проводить меценат, депутат міської
ради Валерій Виговський. Учні міських шкіл
одержали від Валерія Павловича історичну
літературу, котру зможуть використовувати
під час навчання.
Детальніше —
на сайті газети «Вишгород»

Наше місто

Вишгород

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Коли сталася ця страшна техногенна катастрофа, до якої ніхто не був
готовий, саме ліквідатори стали першими, хто кинувся на приборкання радіаційної стихії, ризикуючи власним здоров’ям і життям.
Щиро дякую за ваш неоціненний подвиг, героїзм і мужність.
Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я, щастя, миру та родинного затишку!
Артем ТЮТЮННИК, депутат Вишгородської міської ради

Лист у номер

Подарунок під ялинку

Олександр ГОЛОВАНЬ, Маргарита
ОЛАБІНА, Андрій КОВАЛЬЧУК, Анатолій
і Людмила ІВЧЕНКИ, Ігор ОДИНОКІН та
інші мешканці будинку
ФОТО – Валентина ГОЛОВАНЬ,
спеціально для «Вишгорода»

Ми, мешканці будинку № 2 по проспекту Мазепи, що в центрі міста, щиро вдячні
міській раді за європейський ремонт наших під’їздів.
Було вже страшно виходити на вулицю,
адже зверху сипалось на голову, цегла на стінах облупилася, на козирках подекуди росли
бур’яни і деревця, у кладовках накопичилося

Було...

чимало сміття.
Тепер же все докорінно змінилося. Хоча
ремонт ще триває, нам приємно заходити до
під’їздів: стіни і підлогу на вході оздобили неслизькою плиткою, в кладовках встановили
нові двері, над кожним під’їздом поновили
козирки, облаштували злив.
Звичайно, це недешево. І все ж, добре,
що міська рада віднайшла кошти для такої
потрібної справи, що стало для нас чудовим
новорічним подарунком. Хто б що не говорив,
хто б що б не писав у своїх газетках і соцмережах, насправді ми бачимо, як на краще
змінюється місто. Дякуємо Олексію Момоту і
його команді.

Тема

15 грудня

2018 року
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На захисті прав людей

Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради
10 грудня Україна відзначила вкрай
важливу дату — Міжнародний день прав
людини. Саме цього дня 1948 р. у Парижі
на пленарному засіданні ООН було затверджено Загальну декларацію прав людини.
З того часу боротьба за свої права у більшості сфер суспільного життя не тільки не
збавляє обертів, а навпаки — нарощує темпи.
Особливо це стосується незахищених верств
населення. Зокрема, людей похилого віку.
Літні люди у повсякденному житті нерідко
зіштовхуються з упередженим ставленням до
них у суспільстві, з дискримінацією на робочому місці, утисканням прав у транспорті, у
медичних закладах. Доведені до зубожіння,
вони змушені буквально виживати, не маючи
можливості на якісне медичне обслуговування та коштів на хороші ліки. Держава ставить
їх у принизливі умови та змушує відчувати соціальну безпорадність.
Замість того, аби відчувати захист та підтримку, люди похилого віку змушені щодня
виборювати своє право на гідне життя. Право
на те, щоб їх почули, з ними рахувалися.

Скидаючи з рахунків
досягнення попередніх поколінь, молодь інколи забуває, що сучасні винаходи
та устаткування ґрунтуються на їхніх розробках.
Отже захист людей похилого віку — це законна
плата та винагорода за
їхню працю, результати
якої використовуються і зараз. Та, на жаль,
поки що ця плата є абсолютно неадекватною
та несправедливою. А будь-який утиск цих
людей — злочин перед суспільством.
Не можна забувати про потенціал літніх
людей — величезний досвід та бажання бути
корисними. Тому вони не повинні залишатися
за бортом суспільного життя.
Тож, цей день — чергове нагадування про
те, що кожен із нас, насамперед, має піклуватися про дотримання прав наших ближніх та
щодня ставати на їхній захист.
Дотримуючись принципів справедливості,
поваги до близьких та займаючи активну громадянську позицію, ми зможемо побудувати
щасливе майбутнє не лише для самих себе, а
й для прийдешніх поколінь.

...стало

Спасибі
за подаровану надію
Сьогодні не кожен здатний сприймати
чужі проблеми, як свої. І все ж, такі люди є.
Завдяки участі небайдужих наша донечка
Даринка пройшла кваліфіковане діагностичне обстеження і лікування в спеціалізованій клініці Республіки Білорусь.
За це наша сім’я щиро вдячна друзям,
близьким, сусідам, колегам, міському голові
О. В. Момоту, депутатам Вишгородської ра-

йонної та міської рад – О. О. Приходьку, В.
В. Яковенку, М. М. Кравченку, В. Ю. Лісогору,
Б. М. Руденку, О. І. Семенову, підприємцю М.
І. Ковалю, Катюжанському сільському голові
Л. І. Заводській та керівникам Вишгородської
РО Товариства Червоного Хреста України,
БФ «Берегиня» і КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «Клерико». Спасибі за
ваше розуміння та матеріальну підтримку, за
подаровану надію на краще.
Нехай доброта і щедрість повернуться до
вас сторицею.
З повагою,
родина Левченків

Живемо здорово

Йога — практика + філософія життя
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
Йога — це дещо більше, ніж просто
практика або вправи. Її вважають здоровим способом життя, який лікує, піклується про організм і зміцнює тіло та розум!

Захист інвалідів — одне з головних завдань Фонду
Охорона праці

Р

Сергій ПІСКУН, начальник Вишгородського
відділення управління ВД ФССУ у Київській області
Міжнародний день людей з інвалідністю щорічно в
Україні і у світі відзначають 3 грудня. Це привід задуматись
над тим, що кожен із нас може опинитися у цій категорії.
Одним із найважливіших напрямів роботи Вишгородського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Київській області є турбота про тих людей, які внаслідок отриманих на виробництві травм чи професійних захворювань стали інвалідами.
Система загальнообов›язкового державного соціального
страхування надає широкий спектр страхових виплат та медико-соціальних послуг, а саме: щомісячну грошову допомогу в
разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; одноразові виплати; санаторно-курортне лікування, забезпечення
технічними засобами реабілітації, автомобілями, додатковим
харчуванням, протезуванням, лікарськими засобами, лікуванням у лікувально-профілактичних закладах, проведенням виплат на постійний, сторонній, медичний та побутовий догляди
тощо.
Сьогодні у Вишгородському відділенні на обліку перебуває
109 інвалідів праці, з них 5 — інваліди І групи, 18 — II групи та
86 — III групи.
За 11 місяців 2018 року Вишгородським відділенням виплачено потерпілим на виробництві майже 6,297 млн грн.
Потерпілим, які стали особами з інвалідністю, періодично,
але не рідше одного разу на три роки, а особам з інвалідністю
I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається
путівка для санаторно-курортного лікування.
Нагадуємо, що з травня минулого року ФССУ було впроваджено новий механізм забезпечення санаторно-курортним
лікуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою правління Фонду від 24.05.2017 р. № 33 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги
санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання». Відповідно до нового механізму, особи з інвалідністю мають право вільного вибору санаторно-курортного
закладу відповідного профілю лікування.

Крім цього, за рахунок коштів Фонду здійснюється компенсація вартості проїзду потерпілих до санаторно-курортного закладу
та у зворотному напрямку. У разі необхідності супроводу особи з
інвалідністю до санаторно-курортного закладу (якщо така потреба
визначена висновком МСЕК) фінансуються також витрати на проживання, харчування та проїзд супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.
За період із січня по листопад 2018-го укладено 7 тристоронніх договорів про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на загальну суму 126,162 тис. грн.
Щодо забезпечення інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, то хочеться
повідомити, що розроблено проект постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання», яким передбачено новий вдосконалений порядок
забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання технічними та іншими засобами реабілітації та посилення соціального захисту потерпілих. За 11 місяців 2018 р. до відділення звернулися троє
потерпілих І, ІІ та ІІІ груп інвалідності, яких було забезпечено
ортопедичним взуттям згідно висновку МСЕК та ІПР.
У період з 26 по 30 листопада ц. р. за участю начальника
відділення С. В. Піскуна та головного спеціаліста по роботі з
потерпілими Т. М. Самійленко у приміщенні Вишгородського
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Київській області, за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, кім. 410, проведено «День відкритих дверей». Під час проведення особистого прийому працівниками відділення надано вичерпні відповіді на запитання, що
найбільше турбують потерпілих на виробництві.
Наш обов’язок — допомагати людям, які зазнали травм на
виробництві. Допомагати не лише матеріально, а насамперед
своєю турботою і чуйністю, добрим словом і конкретними діями, що ми і намагаємось робити.
Кожній людині з особливими потребами зичимо міцного
здоров›я, щастя, витримки, мужності, оптимізму, достатку в
оселях та віри у світле майбутнє.
У разі виникнення питань стосовно соціального захисту
інвалідів праці звертайтеся до Вишгородського відділення за
телефонами: (044) 579-22-11 та (04596) 22-595.

Дякуємо Наталії Рудько, Ользі Думанській, керівництву БК «Енергетик» за допомогу та співпрацю.
Йога чекає на всіх охочих щовівторка та
щочетверга о 13:00-14:00 у спортивній залі
БК «Енергетик»! Люди золотого віку — долучайтесь! Вхід вільний!

Добрі справи

У подарунок — пісня
Анатолій КОЗАК, голова міської
громадської організації офіцерів, полковник
Напередодні Дня Збройних сил України колектив
художньої самодіяльності міської громадської організації офіцерів – ансамбль «Вишгородські зорі» (керівник — Зінаїда Ступак) на запрошення керівника 6-го
гарнізонного Будинку офіцерів майора Руслана Мілка
відвідав зі святковим концертом військовослужбовців у смт Десна Чернігівської області, серед яких – багато наших земляків – юнаків із Вишгорода і району.
Для них у виконанні нашого ансамблю прозвучали
військово-патріотичні та ліричні пісні, задушевні українські народні мелодії художнього колективу «Любава».
Урочистості заходу додав дует естрадного танцю – вишгородці Михайло Довбенко та Софія Антохіна.
Тепла, задушевна атмосфера об’єднала глядачів і виконавців. Дружні оплески були нагородою за святковий
настрій і вміння поділитися талантом із аудиторією.
Керівнику ансамблю «Вишгородські зорі» за активну
позицію і поширення кращих традицій української духовності керівництво 6-го гарнізонного будинку офіцерів
вручило подяку.
Колектив ансамблю щиро дякує за наданий транспорт заступнику голови райдержадміністрації Тетяні Волотовській і сподівається, що з новорічно-різдвяними вітаннями незабаром відвідає наших військовослужбовців
у шпиталі смт Десна.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
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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, 11:25, 12:20
«Одруження наослiп»
13:15 «Мiняю жiнку -7»
14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:35 Т/с «Моє чуже
життя»
16:30 «Секретнi
матерiали»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
20:35 «ЧистоNEWS 2018»
20:45 Т/с «За правом
любовi»
21:45 «Мiняю жiнку - 14»
23:30 Х/ф «Шанхайський
полудень»
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:15, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35 Т/с «Стоматолог»
14:40 Х/ф «Бюро
людяностi»

16:20 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Кiстки-4»
23:20 Т/с «Кiстки-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Чудова гра
15:50 Д/ц «Цiкаво.com»
16:20 Лайфхак
українською
16:55 По обiдi шоу
18:20 Тема дня
19:00 Разом
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21:45 UA:Бiатлон. Студiя
22:15 Розважальна
програма з М. Щуром
22:45 Складна розмова
23:30 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.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Квiти дощу»
23:30 Х/ф «Бiлоснiжка й
Мисливець»
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
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
09:30 Х/ф «Король
сноуборду»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
19:00 Вечiрка 2
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
6:55 Все буде добре!
09:00, 19:00, 23:40 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
10:00 Зваженi та щасливi
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Хата на тата

Ревiзором
00:30 Пост шоу. Таємний
агент

НТН
08:25, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
09:00 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:55, 16:50 «Речовий
доказ»
21:05 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Перетинаючи
межу»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:15, 14:15 Правда
життя
09:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:20, 17:45 Шалена
подорож
11:15 У пошуках iнновацiй
12:15 Брама часу
13:10, 19:40 Речовий
доказ
15:10, 23:35 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:45, 22:40 Планета
Земля
18:40, 20:50 Фантастичнi
iсторiї

НОВИЙ КАНАЛ
6:20 Х/ф «Голос монстра»
08:30 Х/ф «Я вбиваю
велетнiв»
10:30 Х/ф «Затура»
12:30 Х/ф «Робот Чаппi»
15:00 Х/ф «Трон:
Спадщина»
17:40 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за

ТРК «КИїВ»
7:00 «Наполеон»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 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 «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»
09:50 Х/ф «Крадене
побачення»
11:40 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 «Раптово

вагiтна»
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 Х/ф
«Жандарм на вiдпочинку»
13:50 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Х/ф «За сiрниками»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Секретний фронт.
Дайджест
10:35, 13:15 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»
12:45, 15:45 Факти. День

15:00, 16:20 Х/ф
«Трансформери-3:
Темний бiк Мiсяця»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Обмани себе»
22:35 Свобода слова
00:50 Х/ф
«Чорнокнижник»
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
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
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:10, 12:20
«Одруження наослiп»
13:00 «Мiняю жiнку»
14:30 «Сiмейнi
мелодрами»
15:30 Т/с «Моє чуже
життя»
16:30 «Секретнi
матерiали»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
20:35 «ЧистоNEWS 2018»
20:45 Т/с «За правом
любовi»
21:45, 23:45 «Iнспектор.
Мiста»
2+2
6:00 Мульти.
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 Вiдеобiмба
13:10 Х/ф «Акулячий

торнадо: Четверте
пробудження»
14:55 Х/ф «Бен-Гур»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35 Т/с «Кiстки-4»
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»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 UA: Фольк
18:20 Тема дня
19:35 Д/с «Жива
природа»
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:45 Перша шпальта
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Квiти дощу»
23:20 Без панiки
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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
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 «Школа
монстрiв: Електрично»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
08:50, 19:00, 23:45 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
09:55, 20:00, 22:35
МастерШеф
12:55 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
НТН

8:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Небезпечнi
друзi»
10:55, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:45, 16:50 «Речовий
доказ»
21:10 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Перетинаючи
межу»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 01:00 Київ вдень
та вночi
09:00 Т/с «Кохання
напрокат»
10:00, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Варьяти
21:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «Мара»
МЕГА
08:20, 14:00 Правда

життя
09:25 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:25, 17:50 Шалена
подорож
11:20 Скептик
12:10 Брама часу.
Сексуальнi вiйни
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:35 Повiтрянi
воїни
16:00, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:55, 22:40 Планета
Земля
18:45, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25, 06:15
«Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 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 «Любов, любов,
любов»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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, 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»
10:25, 12:25 Х/ф
«Жандарм та
iнопланетяни»
12:50 Т/с «Вогнем i
мечем»
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 «Мiмiно»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Прорвемось!
11:10 Антизомбi
12:05, 13:15 Х/ф
«Випробування вогнем»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
16:40, 21:25 Т/с «Обмани
себе»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:25 Скетч-шоу «На
трьох»
23:40 Х/ф «Останнi
лицарi»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:50 Будiвельний
стандарт
08:25 Агрокраїна
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 9 ГР 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, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку -7»
14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:35 Т/с «Моє чуже
життя»
16:30 «Секретнi
матерiали»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
20:35 «ЧистоNEWS 2018»
20:45 Т/с «За правом
любовi»
21:45, 22:55 «Свiт
навиворiт 10: Бразилiя»
00:05 Драма «Белль»
2+2
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»
15:20 Х/ф «Перше
вбивство»

19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:15 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
14:30 52 вiкенди
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Концертна
програма «Коло мрiй»
18:30 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту-2018.
Пiвфiнал
20:30 Д/с «Життя з
левами»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
23:30 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.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Квiти дощу»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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 «Русалонька»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:40 Все буде добре!
08:45, 19:00, 23:45 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
09:45, 20:00, 22:35
МастерШеф
12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
НТН
06:55 Х/ф «Совiсть»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зникнення»
11:00, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:45, 16:50 «Речовий
доказ»
21:25 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Перетинаючи
межу»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:29 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:30 Київ вдень та вночi
08:29 Т/с «Кохання
напрокат»
09:30, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:30 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
17:00, 19:00 Екси

23:00 Х/ф «Закляття»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 14:05 Правда
життя
09:05 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:05 Шалена подорож
11:00 Скептик
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 Планета
Земля
17:45 Шалена подорож.
Австралiя. Дарвiн
18:40, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
00:25 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00, 23:20 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 22:00, 23:00
«СТН»
08:15, 00:05 «Школа
права»
09:15 «Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф ««Материнська
клятва»
18:30 «Свято головної
новорiчної ялинки
України»
22:25 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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, 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 «Марафон «Диво
починається»
10:25, 12:25 Х/ф
«Висадiть банк»
12:00, 17:40 Новини
12:50 Т/с «Вогнем i
мечем»
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 «У зонi
особливої уваги»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
12:05, 13:20 Х/ф «Останнi
лицарi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»

16:40, 21:25 Т/с «Обмани
себе»
17:45 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:25 Скетч-шоу «На
трьох»
23:40 Х/ф «Iмперiя вовкiв»
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
23:10 «За Чай.com»

Ч Е ТВ Е Р , 2 0 ГР 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, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку -7»
14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:35 Т/с «Моє чуже
життя»
16:30 «Секретнi
матерiали»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
20:35 «ЧистоNEWS 2018»
20:45 Т/с «За правом
любовi»
21:45 «Грошi 2018»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
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.»

15:05 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Промiнь живий
18:20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 10
км. Чоловiки
19:55 #ВУКРАЇНI
20:30 Д/с «Життя з
левами»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
23:30 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
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 «Квiти дощу»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Майамi»
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, 11:15 «Ми всi...»
10:15 Ранок. «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»

12:55 Битва екстрасенсiв
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Зваженi та
щасливi

«Чаклунки»
10:30 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
17:00, 19:00 Хто зверху?
23:10 Х/ф «Закляття 2»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 3

НТН
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15,
02:40 «Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:45, 16:50 «Речовий
доказ»
21:25 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Перетинаючи
межу»

СТБ
08:50, 19:00, 00:00 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
09:50 МастерШеф

НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Київ вдень та вночi
08:30 Т/с «Кохання
напрокат»
09:30, 22:10 Т/с

МЕГА
09:00 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:00, 17:45 Шалена
подорож
10:55 Скептик
11:50 Брама часу
12:45, 19:40 Речовий
доказ
15:05, 23:35 Повiтрянi
воїни
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:40 Планета
Земля
18:40, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
00:25 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, 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
««Всепереможне
кохання»
18:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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, 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
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Х/ф «Оскар»
12:25 Х/ф «Зразковi
родини»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:10, 13:20 Х/ф «Ягуар»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
16:35, 21:25 Т/с «Обмани

себе»
17:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач-бiдняк
22:30 Д/ф «Мiф»
23:50 Х/ф «Ордер на
смерть»
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
08:15 Я маю право
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
20:00 #Лiнiя оборони
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 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, 11:15, 12:20
«Одруження наослiп»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:35 Т/с «Моє чуже
життя»
16:30 «Секретнi
матерiали»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
Володарка»
20:25 «Лiга смiху 2018»
22:25 ««# ГУДНАЙТШОУ
Валерiя Жидкова 2018»
23:10 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мульти.
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 «Останнiй бiй»

17:15 «Цiлком таємно»
19:25 Т/с «Перевiзник-2»
23:25 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
№226»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смаки
культур»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
18:20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7.5
км. Жiнки
19:50 Перший на селi
20:30 Д/ц «Спiльноти
тварин»
21:55 Перша шпальта
22:30 Букоголiки
23:00 Лайфхак
українською

23:30 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.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика
13:25, 15:30 Т/с «Рiк
собаки»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 «Говорить Україна»
22:00, 00:00 Т/с «Коли
повертається минуле»
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 «Ехо України»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
16:15 Х/ф «Перевiзник»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Перевiзник
- 2»
22:40 Х/ф «Новорiчний
корпоратив»
00:40 Теорiя зради
СТБ
7:20, 19:00 Т/с Коли ми
вдома. Нова iсторiя
08:20 Хата на тата
13:00 Т/с Два полюси
любовi
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум
НТН
6:40 Х/ф «Вавилон ХХ»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Алмази для
Марiї»
10:30, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:50, 16:50 «Речовий
доказ»
21:30 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Перетинаючи
межу»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 21:40 Т/с
«Чаклунки»
07:40 Ревiзор
10:40 Страстi за
Ревiзором
13:10 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:20, 19:00 Топ-модель

22:40 Екси
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:50, 14:00 Правда
життя
09:00 Африканськi рiчки:
дари дощiв
10:00, 17:45 Шалена
подорож
10:55 У пошуках iнновацiй
11:55 Брама часу
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:05 Повiтрянi воїни
15:55, 21:45 Полювання
на рибу-монстра
16:50, 22:40 Планета
Земля
18:40, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
23:35 Таємнича свiтова
вiйна
ТРК «КИїВ»
7:00 «Мультляндiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 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
««Несправедливiсть»
18:30, 23:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
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
6:20, 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»
10:25, 12:25 Х/ф «З
речами на вилiт!»
12:50 Х/ф «Матусин
синок»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
10:35 Багач-бiдняк
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Ордер на
смерть»

15:00, 16:20 Т/с «Пес»
16:40 Т/с «Обмани себе»
17:45, 00:25 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
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
07:30 Драйв
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 , 22 ГР У Д НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15, 23:30 «Свiтське
життя 2018»
12:15 Мелодрама «Вирок
iдеальної пари»
16:30, 21:30 «Жiночий
Квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:35 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 Прем’єра! ДжеДАI
2018
11:00 «Загублений свiт»
15:05 Х/ф «Числова
радiостанцiя»
16:50 Х/ф «Останнiй бiй»
18:25 Х/ф «Спiймати i
вбити»
20:20 Х/ф «Вiддача»
22:15 Х/ф «Чужий проти

Хижака»
00:05 Х/ф «Атака на
титанiв»
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»
12:05 Сильна доля
13:00 Х/ф «Старий
добрий день подяки»
14:50 По обiдi шоу
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
17:50 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
18:45 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту-2018.
Фiнал
20:20 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту. Хайлайти
21:25 Промiнь живий
22:30 Д/ц «Гордiсть свiту»
22:55 Свiтло

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
09:10, 15:20 Т/с «Квiти
дощу»
17:10, 20:00 Т/с «Дiвчатка
мої»
22:00 Т/с «Салямi»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:15 Ток-шоу «Ехо
України»
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 «Репортер».
Новини
10:15, 22:00 «МЕМ»
11:15, 14:15 «LIVE»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00 Ток-шоу «Кримiнал»
19:00 «Репортер».
Новини
19:15 «ВАТА-шоу. Всi
свої»
20:00 Ток-шоу «THE

WEEK»
21:00 «Закрита зона»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:15 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
13:50 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
15:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Новорiчний
корпоратив»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
00:00 Країна У
СТБ
7:10 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
08:10 Караоке на Майданi
09:15 Все буде смачно!
10:10 Х/ф Молода
дружина
12:15 Т/с Рецепт кохання
16:15 Хата на тата
19:00 Х-Фактор. Фiнал

00:25 Цiєї митi рiк потому
НТН
7:10 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
10:15 Х/ф «Акцiя»
12:00 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
16:00 «Речовий доказ»
17:00 «Легенди карного
розшуку»
18:00 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Зимова
вишня»
21:20 Х/ф «Соломон
Кейн»
23:30 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Заробiтчани
13:10 Варьяти
15:10 Хто зверху?
17:10 М/ф «Angry Birds
у кiно»
19:05 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
21:00 Х/ф «Лицар дня»
23:20 Х/ф «Йолопирозбiйники»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 00:00 Мiстична
Україна
08:15, 18:40 Прихована
реальнiсть
09:45 Фантастичнi iсторiї
10:40 Повiтрянi воїни
11:40 Таємнича свiтова
вiйна
12:40, 21:00 Iсторiя свiту
14:40 Планета Земля
16:40 Африканськi рiчки:
дари дощiв
23:00 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
7:05 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт М.
Поплавського «Я у тебе
один»
16:50 «Бiометрика»
17:00 «Ситуацiя»
17:15 «Служба порятунку»
17:45 Х/ф «Давнє
прокляття»

20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Найкращий
тато у свiтi»
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»
12:15 Х/ф «Коли Санта
впав на Землю»
14:20 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
19:10 Х/ф «Король
повiтря»
21:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 Х/ф «Анжелiка маркiза янголiв»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
07:00 «Жди мене.

Україна»
08:50 «Слово
Предстоятеля»
09:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
10:30 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
12:30 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
14:10 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
16:50 Х/ф «Суєта суєт»
18:40 «Мiсце зустрiчi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/п «Абсолютний
чемпiон»
21:30 «Великий бокс.
Денис Берiнчик - Росекi
Крiстобаль»
ICTV
6:00 Бiльше нiж правда
07:35 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу
10:45, 10:50 Особливостi
нацiональної роботи-2
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
15:00 Т/с «Обмани себе»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф

«Трансформери-4: Час
вимирання»
22:15 Х/ф «Iнферно»
00:40 Х/ф
«Чорнокнижник»
5 КАНАЛ
6:00 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
11:30 Феєрiя мандрiв
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України
16:10 Я маю право
17:10 Стоп корупцiї!
18:10 Машина часу
18:30 Полiгон
20:00 Рандеву
21:40 Вiкно в Америку
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ , 23 ГР У Д НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
06:45 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Свiт навиворiт:
Бразилiя»
11:05, 12:05, 12:55, 13:55,
14:50 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
15:50 Комедiя
«Службовий роман. Нашi
часи»
17:40 Комедiя «8 перших
побачень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Мелодрама
«Двигун внутрiшнього
згоряння»
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
11:55 «Шаленi перегони»

13:25 Т/с «Перевiзник-2»
17:20 Х/ф «Вiрус для
солдатiв»
19:10 Х/ф «Вцiлiла»
21:00 Х/ф «Знак пошани»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
№226»
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 «Ганс Рьоклє
i чорт»
11:05 Д/ц «Свiт дикої
природи»
12:40, 21:55 Бiатлон.
Кубок свiту. III етап. Масстар 15 км. Чоловiки
13:30, 17:35 Телепродаж
13:55 Лайфхак
українською
14:10 #ВУКРАЇНI
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-стар
12.5 км. Жiнки
16:10 UA:Бiатлон. Студiя
16:35 UA: Фольк
18:00 Т/с «Галерея

Вельвет»
22:55 Д/ц «Гордiсть свiту»
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
09:30 Т/с «Дiвчатка мої»
13:20 Т/с «Коли
повертається минуле»
17:10, 21:00 Т/с
«Принцеса-жаба»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Два квитки у
Венецiю»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:10, 13:10 Ток-шоу
«Кримiнал»
10:15 Ток-шоу «18 плюс»
11:15 «LIVE»
12:15, 18:00 Ток-шоу «Ехо
України»
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:15 Iнтерв’ю
17:10 «ВАТА-шоу. Всi

Вишгородське
МКП «Водоканал»
запрошує на роботу
працівників
за спеціальностями:
— слюсар КВП і А;
— слюсар аварійновідновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354
Запрошуємо на роботу:
— ОХОРОНЦІВ;
— РІЗНОРОБОЧИХ.
Деталі за тел: (050) 357-57-15

свої»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:05 М/ф «Енчантiмалс:
Рiдний дiм»
12:15 Вечiрка 2
17:15 Х/ф «Перевiзник
- 2»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
08:55 Все буде смачно!
11:00 Караоке на Майданi
12:00 МастерШеф
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор. Фiнал

НТН
6:30 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
10:30 Х/ф «Мiмiно»
12:15 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
14:00 Х/ф «Клятва
кохання»
17:05 Х/ф «Соломон
Кейн»
19:00 Х/ф «Баламут»
20:45 Х/ф «Невиправний
брехун»
22:15 Х/ф «Професор у
законi»
00:35 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Х/ф «Я вбиваю
велетнiв»
09:00 Х/ф «Затура»
11:00 М/ф «Angry Birds
у кiно»
12:50 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
14:30 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
16:20 Х/ф «Лицар дня»
18:50 Х/ф «Отже, вiйна»

21:00 Х/ф «За бортом»
23:20 Х/ф «Тисяча слiв»
МЕГА
07:30 Мiстична Україна
08:15, 18:40 Прихована
реальнiсть
09:45 Фантастичнi iсторiї
10:40 Таємнича свiтова
вiйна
12:40, 21:00 Iсторiя свiту
14:40 Планета Земля
16:40 Африканськi рiчки:
дари дощiв
23:00 У пошуках iнновацiй
00:00 Полювання на
рибу-монстра
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
08:50 «Бiометрика»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Приречений на
любов»
16:30 «Творчий вечiр
Олександра Злотника»

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
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право спадщини за законом, № 1407 від 20.03.2003 р., зареєстроване в реєстрі державним нотаріусом, на 1/2 будинку, за
адресою: смт Димер, вул. Революції, 15, на ім’я Олександра Сергійовича ГУЗІЯ

Віддам в дар 16 м2 пінобетону. Самовивіз.
Тел: (067) 955-36-88, Павло

18:00 Х/ф «Звiр»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Повернення
до Бургундiї»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Якiсне життя»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
08:40 М/ф «Барбi з
Лебединого озера»
10:10 Х/ф «12 Рiздвяних
собак 2»
12:10 Х/ф «Король
повiтря»
14:10, 21:15 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
19:10 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
22:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:20 «Їже, я люблю
тебе!»
ІНТЕР
07:10 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
14:00 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
16:10 Т/с «Побачити
океан»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Книжковий
клуб». Прем’єра
22:30 Х/ф «Осiннi
клопоти»
00:15 «Речдок»
ICTV
7:30 Антизомбi
09:25 Т/с «Вiддiл 44»
11:10, 13:00 Х/ф «Ягуар»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Вiйна свiтiв»
15:30 Х/ф
«Трансформери-4: Час
вимирання»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф

«Трансформери-5:
Останнiй лицар»
23:50 Х/ф «Ангели i
демони»
5 КАНАЛ
7:00, 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
07:50, 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
13:25 Дiалоги з
Патрiархом
16:25 Фiнансовий
тиждень
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:20 Стоп корупцiї!
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

Стабільне підприємство, що має виробничі потужності у м. Києві та м. Вишгороді, пропонує роботу:
техніка заправки картриджів (досвід — не
обов’язково). Пропонуємо: гідну заробітну плату,
безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, компенсацію проїзду, робочу форму одягу, безкоштовні обіди, перспективи кар’єрного росту;
водія-експедитора, бажано з досвідом роботи та
знанням м. Києва.
Запис на співбесіду з 10:00 до 17:00, крім вихідних, за тел: (067) 245-45-72, (04596) 2-33-29
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15 грудня

З нагоди ювілею сердечно вітаємо
Олександра Ілліча СЕРГІЄНКА!
Шановний імениннику!
Роки, коли ми працювали в школі під Вашим керівництвом, – найкращі! Ви вміли цінувати і зберігати педагогічні кадри. Вміли підказати, підтримати, прямо вказати на недоліки і допомогти їх виправити.
ипр
У
радості і в горі Ви були разом із колективом. Ми завжди
вжди з теплотою
теп
і
хвилюванням згадуємо ті роки. Любимо Вас,, пишаємося Вами, вдячні
долі, що привела нас у першу школу.
Ювілей – це сонячне свято.
Хай же серце працює завзято.
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Ювілей – це як зустріч з зорею,
Так завжди молодійте душею!
Тож зичимо в здоров’ї довгий вік прожити,
ти,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити.
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалось,
ь,
А мрії усі та плани збувались!
З повагою,
учителі-ветерани
учи

ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи
з підготовки установчих зборів щодо
створення Громадської ради при
Вишгородській районній державній
адміністрації
Установчі збори з формування нового складу Громадської ради
при Вишгородській райдержадміністрації відбудуться 28 січня 2019
року о 09:00 у малій залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл.
Шевченка 1, ІІ поверх).
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів: Бібіков І. В. —
ГО «Єдність нації» (за згодою); Бурикін Є. В. — ГО «Київщина-2018» (за
згодою); Денисенко І. А. — начальник відділу організаційно-аналітичного
забезпечення роботи голови, внутрішньої політики, преси та інформації
апарату Вишгородської РДА; Дулапчій В. І. — Вишгородська міська ГО
«Рідне місто» (за згодою); Коротка С. І. — Міжнародний благодійний фонд
«Народна рада» (за згодою); Правдива І. О. — Вишгородська РО Товариства Червоного Хреста України (за згодою); Руденко Н. В. — Всеукраїнська
ГО «Молода Країна» (за згодою).
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву (зразок – на
офіційному веб-сайті ВРДА у рубриці «Громадська рада»), підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, до якої додаються: рішення керівника інституту громадянського суспільства (якщо інше не передбачено його установчими документами) про
делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічна довідка делегованого; копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати його діяльності протягом останніх двох років.
Документи приймаються до 28 грудня 2018 р. включно (крім вихідних
та святкових днів) за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка 1, каб. № 57 (ІІ
поверх) з 08:00 до 17:00. Тел. для довідок: (04596) 22-029.

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ ПОТРІБНІ
ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО, А ТАКОЖ
МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота — неповний і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21

Натуральна косметика

за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої
аптеки).
У магазині представлена продукція
виробників косметики Вишгородського
р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного
науково-дослідницького
центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової
кислоти, кератину та колагену
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

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

Мозаїка

2018 року

Купуй органічне

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

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач

Справи ветеранські
Олена ХРИСТИЧ, волонтер
Міжнародний день волонтера
ми відзначали 5 грудня. Цим рухом у Вишгородській міській організації ветеранів і раді офіцерів
охоплено кілька десятків активних пенсіонерів. Тож організатор
волонтерського руху Людмила
Болдирева провела з ними семінар.
Цією благородною справою добровільно, на громадських засадах
займаються відповідальні, з активною життєвою позицією пенсіонери. Серед таких – Емма Одинокіна,
Світлана Авдєєва, Світлана Брагарник, Людмила Батишкіна та інші, які
опікуються самотніми, людьми з обмеженими можливостями.
На семінарі заслухали звіт про
виконану протягом року роботу,
перереєстрували волонтерів, ознайомили нових активістів зі статутом
волонтера та його обов’язками.
Також намітили план заходів на наступний рік. Зосередили увагу на
подальшій тісній співпраці з Бла-

Вишгород

Волонтери – люди відповідальні
годійним фондом «Святої Ольги»,
депутатами міської ради, міською
владою, організацією Товариства
Червоного Хреста, територіальним
центром соціального обслуговування.
Учасники семінару щиро дякували Володимиру Малишеву за
можливість поласувати солодощами, а поетесі-волонтеру Ользі Дяченко – за жартівливий вірш.

Дочекалась!
Ольга ДЯЧЕНКО
Як я чекала пенсіона!
Ото, здавалось, заживу!
Хоч і не матиму мільйона,
Але втримаюсь на плаву.
У шафі – пальта з дев’яностих,
Немодні, кажуть, та дарма –
Не дуже хто покличе в гості,
В театр іти – грошей нема.
І я не кличу на гостину.
Як дебет з кредитом звести?
Оце купила півхлібини,
Дай Бог не впасти, донести.

Є, кажуть, яблука дешеві,
Куплю на кутні штучки три.
Хвоста із риби – королеві,
Сто грам ірисок – дітворі.
Малі, малі, а крутять носом.
Їм телефон давай, смартфон.
Такі, бач, іграшки попросять,
Що гавкне бабин пенсіон.
Хотіла розкладать в конверти:
За воду, світло і за газ.
Ой, пенсіон! Ні жить, ні вмерти!
І на конверт нема якраз.
Нюхну хвоста із оселедця,
Нехай оскому набива.
Солодкий валідол – для серця!
Ура! Бабуля ще жива!

Про повірку лічильників холодної води
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

Детально

На виконання вимог ЗУ «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 р.
№ 2119 та відповідно до Постанови КМУ № 869 від
01.06.2011 р. з грудня 2017 р. для мешканців багатоповерхових будинків встановлено тарифи на послуги з
централізованого постачання холодної води та водовідведення, з яких вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням, монтажем-демонтажем та повіркою
індивідуальних засобів обліку холодної води. Тобто
споживач самостійно, за свої кошти виконує монтаждемонтаж і повірку лічильника.
Такі зміни в процедурі повірки лічильників викликали
чимало запитань у наших абонентів. Тому пояснюємо наступне.
1. Де проводити повірку лічильників?
Вишгородське МКП «Водоканал» не має своєї повірочної лабораторії, тому з питань проведення повірки
рекомендує звертатись у будь-яку уповноважену організацію (більшість мешканців звертається до ТОВ «Еталон
АСП» за тел. 044-221-02-09; 0800-750-903 (безкоштовна
телефонна лінія) або ж 097-469-22-82 (viber). ТОВ «Еталон АСП» проводить повірку без демонтажу лічильника).
У разі проведення повірки, Вишгородському МКП
«Водоканал» необхідно надати документ (свідоцтво/довідку), який би підтверджував результати повірки.
2. Для кого повірка лічильників стала і є платною?
З 22.01.2018 р. для мешканців багатоквартирних,
приватних будинків, бюджетних організацій, підприємств
обслуговування та повірка засобів обліку холодної води
стали платними. Всі роботи, пов’язані з періодичною повіркою, здійснюються за рахунок їх власників.
За умови заміни лічильника на новий, споживачу дозволяється зняти пломбу та провести заміну лічильника
самостійно. Після заміни споживач повідомляє відповідального представника Вишгородського МКП «Водоканал» – фахівця відділу обліку про необхідність проведення опломбування нового лічильника для його прийняття
на облік. Призначається дата опломбування, що виконується лише працівником «Водоканалу», який складає
відповідний акт. Тільки після того, як контролер записав
останні показники старого лічильника та опломбував новий, процедура є завершеною.
3. Як часто треба проводити повірку лічильників?
Як правило, для лічильників води міжповірочний інтервал встановлено терміном до 4-х років (він вказується у паспорті приладу). Виробник гарантує 10 років ста-
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більної роботи, після чого лічильник необхідно замінити.
Адже при тривалому користуванні в ньому накопичується
бруд та іржа, руйнується механізм.
Визначити, чи правильно працює лічильник, можуть
лише професіонали у спеціальній лабораторії. Повірку
можна виконати і без демонтажу — стаціонарно, за допомогою спеціальної мобільної установки (в такому випадку механізм не промивається від бруду).
Після повірки в паспорті лічильника ставиться відмітка або видається спеціальне свідоцтво, а на прилад
наноситься унікальне тавро.
Якщо прилад не відповідає метрологічним стандартам та підлягає заміні, це засвідчується довідкою про
його непридатність.
Відповідно до законодавства, повірку лічильників
треба провести не пізніше закінчення терміну міжповірочного інтервалу, встановленого для даного лічильника. Вишгородське МКП «Водоканал» не може проводити
розрахунки по лічильниках із простроченим терміном повірки.
4. Який термін робіт та оплата в період повірки
лічильників?
Строк повірки — 15-30 діб. Оплата за воду за цей
період проводиться за середнім споживанням протягом
трьох попередніх місяців. Після повірки та встановлення
лічильник знову пломбується контролером, про що складається акт. Показники лічильника, який не прийнято
до обліку, — не враховуються, а розрахунки за спожиту
воду проводяться за нормами споживання. Лічильник є
власністю споживача, тому він несе повну відповідальність за його утримання та експлуатацію.
5. Які правові наслідки не проведення повірки лічильників?
Абонентам, у яких термін повірки лічильників прострочений, нарахування за послуги буде проводитись у
відповідності до Нормативів питного водопостачання для
споживачів КП «Водоканал» ВМР, затверджених рішенням від 10.05.2018 № 135.
6. Як дізнатися про дату, до якої має бути повірений лічильник?
Міжповірочні інтервали відображені у паспорті лічильників (нові прилади) або у Свідоцтві про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.
Якщо абонент втратив паспорт/свідоцтво, дізнатись про дату повірки можна в «Особистому кабінеті»
споживача на сайті abonentinfo.com, зателефонувавши
до відділу обліку «Водоканалу» за тел: (04596) 23-602,
звернувшись за адресою м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а.
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