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Усі позитивні
надбання
примножимо разом
Мер звітує громаді

Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
2017-ий рік минув під знаком прийняття компромісних рішень і закріплення позитивних тенденцій
розвитку міста. Ми ставили за мету максимально
реалізувати інтереси нашої громади. Що було зроблено — ви бачите на вулицях, у дитячих садках, на
дитячих і спортивних майданчиках!
Варто зазначити, що міська рада, її виконавчий
комітет та всі структурні підрозділи працювали стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за
пріоритетними напрямками.
Для того, аби все працювало як єдиний механізм, треба було, в першу чергу, забезпечити виконання міського
бюджету, бо він — основа, від якої залежить благополуччя міста. Завдяки проведенню ефективної бюджетної
політики нам вдалося перевиконати планові надходження до міської казни на 1 622 997,91 грн, що дало змогу
спрямувати додатковий фінансовий ресурс на вирішення
першочергових проблем.
Серед основних здобутків та результатів нашої діяльності у 2017 році був початок будівництва нового дитячого садочка по вул. Шкільній. У наступному році на продовження його будівництва заплановано виділити кошти у
сумі 20 000 000 грн.
Також було розпочато будівництво нових корпусів у
дитячих садках «Ластівка» і «Чебурашка». Більше того,
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за цей період ми отримали позитивну експертизу на
проект будівництва додаткового навчального корпусу
школи «Сузір’я». Тому для нас нинішній 2018 рік — це
не лише пуск дошкільних об’єктів, але і рік прориву по
нових школах, які не будувалися у Вишгороді більше 30
років.
СФЕРА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Проведені наступні роботи:
Ремонт шиферних покрівель будинків на вул. Хмельницького, 3 (405 м/п водостічної системи, коньок, парапет); Симоненка, 5 (вся покрівля), Симоненка, 7 (вся покрівля з водостічною системою), Симоненка, 3 частково;
пр. Мазепи, 3 (вся покрівля); Грушевського, 7 частково.
Проведено ремонт рулонних покрівель будинків по
вул. Шкільній, 7 (240 м2); Симоненка, 4-а (800 м2); Шолуденка, 5 (173 м2 балконних козирків); Грушевського, 8
(890 м2); пр. Мазепи, 1, 5 (примикання, коньок, парапет,
снігоутримуюча огорожа); поточний ремонт покрівель та
зливостоків у будинках по вул. Київській, 4, 9, 12; Шолуденка, 3, 5, 6, 6-г, 7, 8; Симоненка, 2, 7; Кургузова, 11-а;
Грушевського, 5, 6, 7; пр. Мазепи, 5, 7, 13/9; Дніпровській,
2, 9,11; Хмельницького, 1, 3, 4, 5, 7.
Також проведено ремонт покрівлі у дитячих закладах
міста — ДНЗ «Ластівка», ДНЗ «Сонечко», а також у школі
«Сузір’я», ЦТ «Джерело». У ДНЗ «Золотий ключик» проведено заміну вікон на металопластикові.
Проведено ремонт каналізаційних мереж у будинках
на вул. Київській, 5, 8, 11, 20; Шолуденка, 3, 5, 6, 6-г, 8;
Симоненка, 2, 4-а; Кургузова, 3-б, 4, 6, 11, 11-а; Грушевського, 4, 5; пр. Мазепи, 6, 12, 13/9; Дніпровській, 1, 2, 3,
3-а, 4, 9; Луговій, 3; Набережній, 2; Шкільній, 7.
Проведено ремонт мереж холодного водопостачання
в будинках по вул. Симоненка, 7; Хмельницького, 2, 4, 5;
Набережній, 2; Кургузова, 4, 6; Шолуденка, 8; Грушевського, 1, 5; Київській, 20.
Виконано поточний ремонт мереж опалення в будинках на вул. Хмельницького, 4, 6; Шолуденка, 8; пр.
Шевченка, 5.
Також виконано заміну запірної арматури (вентилі,
крани) на сантехнічних загально-будинкових мережах на
вул. Київській, 8, 18, Набережній, 8, 12, пр. Мазепи, 6, вул.
Луговій, 3, Симоненка, 4-а, 5, Кургузова, 4, вул. Дніпровській, 9, Шолуденка, 7, Гриненко, 1-а, пр. Шевченка, 5.
Відремонтовано ганки та встановлено перила за
адресами: Симоненка, 1 (під. № 4), Шкільна, 7 (під. № 2),
Кургузова, 11-а (під. № 4, № 5, № 6); Київська, 4 (під. №
1); Грушевського, 3, пр. Шевченка, 7 (під. №1, №2); перевірено на міцність та відбито стару облицювальну плитку
на фасаді будинків по вул. Шолуденка, 6 та пр. Шевченка, 7; зроблено поточний ремонт козирків над ганками та
вхідних груп у будинках по вул. Дніпровській, 7, Київській,
18 (п. № 3, № 4), Хмельницького, 1, 3, 6; Симоненка, 3;
Дніпровській, 1, Дніпровській, 2 (п. № 1, № 3, № 4), Дніпровській, 4, пр. Шевченка, 6.
У всіх будинках виконано поточний ремонт (ревізію) внутрішньобудинкових електромереж (поверхових
електрощитків); поточний ремонт під’їздів у будинках
по пр. Мазепи, 2, 3, 5, пр. Шевченка, 9, вул. Грушевського, 5. Проводиться ремонт у під’їзді № 1 буд. по
вул. Гриненко, 1-а.
Далі — на стор. 4

18 лютого о 14:00 на пл. ім. Строкова
(м. Вишгород, біля РБК «Енергетик»)
вишгородців та гостей міста очікує справжнє свято весни:

— театралізовано-розважальна програма;
— спортивні змагання;
— ярмарок майстрів Hand Made;
— частування;
— подарунки;
— проводи зими та зустріч весни.
Усі бажаючі зможуть поласувати традиційними
млинцями, випити гарячого чаю та приєднатися до
традицій святкування!
Станьте частиною яскравої історії рідного міста!
Чекаємо на Вас!

Біль та безсмертя
Афганістану
Читайте на сайті

16 лютого в музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» – презентація виставки
та урочистості з нагоди 29-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану
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Школа і сучасні освітні трансформації
Семінар
Віра ГОПАНЧУК,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
2 лютого у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» відбувся
І Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Наукова парадигма формування та розвитку професійної компетентності керівників
сучасних закладів освіти».
До навчального закладу з усіх
куточків України з’їхалися наукові
консультанти, експерти наукового
спрямування, доктори, професори,
кандидати педагогічних наук, аспіранти, магістранти, стажисти-дослідники,
керівники освітніх установ різних ступенів, методисти, спеціалісти районних методичних кабінетів, а також
керівники закладів освіти Вишгородського району.
Тетяна Волотовська, директор
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» відкрила семінар, ознайомила присутніх зі специфікою діяльності
навчального закладу, наголосила на
тому, що спрямовує роботу колективу
таким чином, аби школа відповідала
усім вимогам сучасного освітнього
процесу.
Гостей привітали голова Вишго-

родської РДА Вячеслав Савенок та
начальник відділу освіти Тетяна Фороща.
Напрямами роботи семінару були
сучасні тенденції розвитку творчого
потенціалу керівників закладів освіти,
формування та розвиток організаційної культури керівників закладів освіти, позиціонування позитивного іміджу
педагога в контексті конкурентоспроможності закладів освіти на ринку
освітніх послуг та ін.
По закінченню теоретичної частини семінару школа «Сузір’я» презентувала практичний аспект діяльності навчального закладу, де доповідачами
були заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Садовнікова та заступник з виховної роботи
Тамара Павлусенко. Учасникам семінару було представлено досвід роботи педагогічного колективу «Сузір’я» з
розвитку навчального закладу.
Учасники семінару побували на
чудовому святковому концертному
заході, приуроченому відкриттю в
школі Декади іноземних мов. Концертна програма велася двома мовами:
українською та німецькою. У своєму
театралізованому виступі учні відтворили історію України – від Шевченка
до сучасності.
Детальніше чит. на сайті

Тема дитсадків ще не закрита
Хотілось би повернутись до теми ситуації з дитячими садочками. Отже, як
я повідомляв раніше, у дошкільних навчальних закладах було проведено капітальний ремонт груп, навісів, овочесховищ, замінені паркани. Окрім цього, як
і було заплановано міською радою, триває будівництво двох додаткових корпусів у ДНЗ «Ластівка» і «Чебурашка», а також розпочато будівництво нового
дитсадка по вул. Шкільній.
Також ще раз хочу нагадати, що Вишгородська міська рада повністю фінансує
ці заклади для придбання миючих засобів, медикаментів, забезпечення медичних
кабінетів. Щодо харчування хочу зауважити, що на сьогоднішній день 60 % коштів
на харчування виділяється міською радою і 40 % сплачують батьки. Також усі садочки повністю оснащені промисловими товарами, іграшками, щоб дітям там було
комфортно.
Зроблено багато, але остаточно тема садочків ще не закрита. Про подальші дії та будівництво корпусів
і нового ДНЗ буду і надалі інформувати.
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

Звітування перед громадою продовжується
Тетяна БРАЖНІКОВА, депутат Вишгородської міської ради
Мій звіт, як депутата, про роботу на окрузі у 2017 році продовжується. Вкотре хочу подякувати громаді за підтримку, громадську активність, пропозиції
та поради. Наступні чергові звітно-планові зустрічі відбудуться:
у неділю, 11 лютого, о 12:00 біля будинку 3 на вул. Луговій;
у неділю, 18 лютого, о 12:00 біля будинку 1-а на вул. на Гриненко.
На виїзних депутатських приймальнях обговоримо зроблене на окрузі у минулому році та розставимо пріоритети сьогодення і разом заплануємо, що зробити
насамперед, з чого почати, що найважливіше.
Нагадую, що приймальня депутатів нашої фракції і моя, зокрема, працює за
адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11, офіс 16. Тел. для попередньої домовленості про зустріч: 067-423-74-58.
Будь ласка, звертайтесь!

Прес-служба Київської обласної організації політичної партії
«Українське об’єднання патріотів — УКРОП»
«Українське об’єднання патріотів» першим з-поміж політичних партій в Україні розпочинає публічну процедуру президентських праймеріз. Кандидата на пост глави держави від УКРОПу буде визначено в результаті внутрішньопартійного голосування. Про
це на прес-конференції за підсумками засідання політради заявив її голова, народний
депутат Тарас Батенко.

ПОЛІТбюро
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): База виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України.
Поштова і електронна адреса: 02093, м. Київ,
вул. Бориспільська, 40-а.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): територія військової частини 3027
Національної гвардії України по вул. Кульчицького,
буд. 10-а, буд. 10-б у м. Вишгороді Київської обл.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): Будівництво двох 35-квартирних житлових будинків на території військової частини 3027 НГУ в м. Вишгороді
Київської обл. Передбачено дві черги будівництва.
Згідно з постановою КМУ № 808 від 28.08.2013 р.
— належить до об’єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив — відсутній (орієнтовно за об’єктамианалогами, належність до об’єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку, наявність траскордонного впливу).
Технічні і технологічні дані: для індивідуального
опалення і для гарячого водопостачання квартир
передбачено 70 парапетних двоконтурних газових
котлів типу Protherm. Номінальна теплова потужність
одного котла — 12 кВт. Термін експлуатації – необмежений (види та обсяги продукції; що виробляється, термін експлуатації).
4. Соціально-економічна необхідність планованої
діяльності: будівництво соціального житла для військовослужбовців та членів їх сімей.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

Вишгород

УКРОП обере свого кандидата
в президенти України на праймеріз
Також на засіданні було ухвалене рішення про запуск процедури виборів голови партії. Очільника політсили буде обрано під час
14-го з’їзду 3 березня. Тоді ж буде затверджене положення про обрання кандидата на
вибори президента України від УКРОПу.
«Українське об’єднання патріотів» як зріла політична партія, опозиційна до влади,
максимально використовуватиме процедуру
праймеріз. Ми вимагаємо глибинних змін у
країні та в системі влади», — зазначив Тарас
Батенко.
Упродовж місяця охочі позмагатися за
пост глави держави зможуть надсилати свої
заяви для участі у праймеріз на адресу секретаріату партії.
Зареєстровані кандидати матимуть п’ять
місяців на проведення агітації. Голосування
за них розпочнеться вже восени на Загальних зборах чи Конференціях обласних, республіканської в АР Крим та міських у Києві
та Севастополі організацій УКРОПу. За результатами цих виборів на партійному з’їзді

земельних: площа ділянки під забудову — 0,6567
га (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання);
сировинних: не потрібна (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання);
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):
газ природний — 287 тонн на рік; електроенергія
— 113505 кВт/год на рік;
джерела — існуючі місцеві електромережі та газопровід (види, обсяги, джерела);
водних: вода для господарсько-побутових потреб
— 42,4 м3/добу. Водопостачання — існуюча артезіанська свердловина (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення);
трудових — при будівництві працівники підрядної
організації.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й
експлуатації). Транспортні засоби та техніка підрядної організації — при будівництві. При експлуатації
— не потрібне.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат: вплив відсутній;
повітряне: при експлуатації будуть спостерігатися
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря таких як: діоксид азоту (301) — 0,91 т/рік; оксид
вуглецю (337) — 1,05 т/рік; вуглецю діоксид (11812)

восени буде обрано й висунуто єдиного кандидата від УКРОПу для участі у президентських виборах.
«УКРОП серйозно готується до цих виборів. Партія обере найдостойнішого претендента, якого підтримають усі українці. Ми
зробимо все для його перемоги», — підкреслив член президії УКРОПу, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.
Він також зазначив, що кандидатом у
президенти від УКРОПу повинна стати людина, яка має велику підтримку громадян і
не фігурує в жодних антирейтингах. На думку політика, суспільство вже змучилося від
тих самих облич, які творять українську політику останні двадцять років.
Зі свого боку народний депутат з «Українського об’єднання патріотів» Олександр
Шевченко наголосив: «Ми прийшли для
того, щоб змінити політичну систему України. Ті люди, які за 26 років нічого не зробили й не змінили, мають піти на політичну
пенсію».

— 735 т/рік; метан (410) — 0,014 т/рік; оксид діазоту (11815) — 0,0014 т/р; ртуть та її сполуки (183) —
0,0000014 т/рік. При будівництві тимчасові незначні
викиди при зварювальних, фарбувальних роботах та
від будівельного транспорту;
водне: вплив відсутній. Господарсько-побутові
стоки будуть відводитись у каналізаційну мережу
військової частини та житлового містечка з подальшим відведенням у каналізаційну мережу м. Вишгорода;
грунт: вплив відсутній;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:
вплив відсутній;
навколишнє соціальне середовище (населення):
вплив відсутній;
навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або
безпечного захоронення: ТПВ та будівельне сміття
буде вивозитися з території на полігон побутових
відходів на захоронення місцевими комунальними
службами.
11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з чинними державними будівельними вимогами України та ДБН
А.2.2.-1- 2003.
12. Участь громадськості: з матеріалами проекту
можна ознайомитись та подати пропозиції і зауваження за адресою Вишгородської міської ради: 07300,
Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.
Тел: (04596) 5-42-03 з 9:00 до 17:00.
E-mail: vyshgorod946@gmail.com

Людина

Вишгород

10 лютого

2018 року
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Герої сьогодення

«Чорний Тюльпан» в іловайському котлі

Володимир ТКАЧ
ФОТО — домашній архів Віктора ТКАЧУКА

Хто із солдатів-дембелів Обмеженого
контингенту радянських військ у Афганістані, перетинаючи річку П’яндж у напрямку Союзу, міг подумати, що через 30 років
їх знову наздожене війна? Що колишні
побратими, які під Кандагаром і Гератом
ділилися останньою цигаркою, ковтком
води, тепер будуть на Донбасі по різні сторони фронту в іпостасях сепарів і укропів.
У зоні АТО колишній сапер ОКРВА
Віктор Ткачук, голова Вишгородської районної організації ветеранів Афганістану,
був без міношукача і автомата. Але те,
чим він займався на Донбасі, заслуговує
на велику вдячність і повагу.
— На прохання Міністерства оборони
України Всеукраїнська громадська організація Союз «Народна Пам’ять», яка займається
пошуком загиблих воїнів Другої світової війни, у 2014 році розпочала гуманітарну місію
«Чорний Тюльпан», — розповів Віктор. — Це
пошук і ексгумація тіл українських військових, які загинули у зоні АТО на територіях,
непідконтрольних Україні. Союз запрошував
до роботи добровольців зі знанням саперної
справи, бо на місцях боїв знаходилося багато
нерозірваних вибухових речовин.
У мене є чималий досвід розмінування в
Афгані, доводилося знешкоджувати сотні радянських й іноземних мін та фугасів, тому я
негайно зателефонував до Союзу. А за добу
наша група вже виїхала на Донбас.
Чим ризикував тоді Віктор Ткачук? Головою однозначно. Можна було нарватися
на міну, а можна було й отримати порцію
свинцю від сепара, у якого запала планка
помститися за вбитих рідних і друзів. І ніхто
у тій обстановці не розбирався б: хто правий,
а хто винен.
— Ми мали працювати на території Іловайського котла, де лежали непохованими
сотні українських бійців, — продовжив Віктор. — Проживали у Курахово. Підйом о 6-й

ранку, швидкий сніданок і в супроводі розвідників — на крайній блокпост. Там уже чекали
два озброєних бойовики, які супроводжували нас цілий день. До темряви ми мали повернутися назад.
Був початок осені 2014 року. Біля доріг, на полях, у посадках Старобешівського
району, особливо в напрямку з Іловайська
до Новокатеринівки, розкладалися тіла наших хлопців. Саме тут, з боку Амвросіївки,
російські танки розстрілювали наші колони.
Убивали підло, підступно і впритул, усупереч
домовленостям про безперешкодний вихід
наших із котла. Тож трупів вистачало. Росіяни, звісно, українців не ховали. Своїх закопували. Де-не-де наші полонені ховали своїх,
але поспіхом у півметрові ями.
Пам’ятаю, у селі Горбатенки місцеві люди
поховали сімох бійців. Коли ми розкрили могилу, вони вже гнили, при перенесенні відривалися руки. В іншому місці знайшли поховання чотирьох солдатів — штабелем один
поверх іншого. Черви вже на всю робили
своє діло. Я думаю, що це був екіпаж БМП,
тому що один, здоровенний такий, мав на
голові шлемофон, а неподалік валялася гусениця, саму машину сепари забрали. Найстрашнішими були обгорілі мерці — шматки
чорного м’яса, а деякі взагалі, мов пересмажені шкоринки: торкнися — і розсипляться в
порох.
То наштовхнулися на розбитий у друзки
«Урал», який, мабуть, перевозив загиблих,
бо навколо валялися шматки тіл. На Старобешевщині знайшли навіть жіночу ногу в
босоніжку. Мабуть, бідненька, була медсестричкою чи лікаркою. І дівчат не щадили…
Не кожен витримував це видовище: понівечені тіла, їх фрагменти, трупний сморід,
черви. Морально було дуже важко, тому більше десяти днів відрядження не продовжувалося. Але хтось же повинен робити цю справу? При ексгумації ми намагалися знайти хоч

Ще раз про тарифи

«Водоканал» інформує
Адміністрація
Вишгородського МКП «Водоканал»
Вишгородським МКП «Водоканал» 06 січня 2018 року оприлюднено
рішення Вишгородської міської ради
від 28.12.2018 р. № 406 «Про затвердження нових тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення».
Тарифи вступили в силу з 22 січня
2018 р.
Абоненти Вишгородського МКП «Водоканал» розділяються на дві категорії:
одні платять за централізоване, інші —
за холодне водопостачання та водовідведення. Цей розподіл здійснено законодавчо ще у квітні 2014 року, проте на
практиці — лише з 2016-го.
Постачання води від насосної станції
з резервуарів чистої води (для нашого
підприємства це родовища підземних
вод із двох водоносних горизонтів синоманського та юрського) магістральними
(вуличними, квартальними та ін.) трубопроводами до зовнішньої стіни будівлі
— це централізоване водопостачання.
Від зовнішнього зрізу (загальнобудинкового лічильника) послугу водоканалу
купує балансоутримувач будинку (ЖБК,
ОСББ, співвласники будинку, підприємства, бюджетні організації тощо). Балансоутримувач самостійно збирає кошти

якусь зачіпку, хто є цей боєць: татуювання,
особисті речі. Пам’ятаю, у розбитому БТРі
знайшли рештки записника, а там — номер
телефона. Набрали, слухавку взяла якась
жінка. Виявляється, ми зателефонували знайомій загиблого на роботу. Вона і повідомила дружині про долю чоловіка...
Іноді у комендатурах ДНР нам віддавали
документи загиблих або їх ксерокопії. Як ставилися бойовики до наших пошуків? Спочатку негативно, але ми доводили, що ці хлопці
виконували свій військовий обов’язок і мають бути поховані по-християнському. Чого
ж глумитися над мертвими? І ті, врешті-решт,
погоджувалися і сприяли. Цивільні жителі
були налаштовані позитивно, показували,
де були бої, де прикопані бійці. Лише в одному селі якийсь чоловік поставився вороже,
кричав: нехай трупи валяються і нехай їхній
прах вітер рознесе по донецькій землі. При
цьому страшно ридав. Очевидно, хтось із
його близьких загинув у недавніх боях. Полюдськи цього надломленого батька теж
можна зрозуміти…
У Макіївці нашу групу затримали на шість
годин. Навіть до нужника йшли з автоматником за спиною. А на нашу машину з червоними хрестами і надписом «Вантаж-200» був
націлений кулемет. Чому нас тримаєте —
запитували ми. Охорона відповідала просто: приїдуть старші і вирішать, що з вами
робити: чи відпустити, чи в яму, чи розстріляти. Перспективи були невтішні. Нарешті
з’явилися командири, і ми довго пояснювали, чого ми тут. Вони навіть перевіряли наш
Союз «Народна Пам’ять» по Інтернету. Але
все обійшлося.
За свої перші 12 днів Віктор Ткачук і його
колеги знайшли 86 загиблих вояків української армії. Збирали і на Савур-могилі, в
Кумачовому, Комсомольському, Степанівці,
Маринівці, біля російського кордону, словом,
там, де гриміли бої. Ці тіла були відправлені

з індивідуальних споживачів, веде їхній
абонентський облік, видає абонкнижки,
довідки (для пільг, субсидій, купівлі-продажу тощо). Так, витрати на абонобслуговування жителів багатоквартирних
будинків у тариф на централізовані послуги не включені. В такому випадку
укладений загальний договір на послуги
водопостачання та водовідведення за
підписом голови або управляючого будинку.
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Водопостачання
грн/м3
без
з ПДВ
ПДВ

Водовідведення
грн/м3
без
з ПДВ
ПДВ

9,25

8,45

11,10

програм, послуги банків за приймання
коштів від споживачів.
За таким тарифом сплачують мешканці багатоповерхових будинків, які
уклали прямі договори з Вишгородським
МКП «Водоканал».
Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) становить:
Постачання холодної
води (з використанням внутрішньобудинкових систем) за
1 м3
без ПДВ з ПДВ
9,85
11,82

Водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових
систем) за 1м3
без ПДВ з ПДВ
8,95
10,74

10,14

Разом тариф складає — 21,24 грн/м3
(з ПДВ).
Все, що відбувається з використанням внутрішніх мереж у будинку, — холодне водопостачання. У тарифі на холодне водопостачання відшкодовуються
витрати на абонобслуговування мешканців багатоквартирних будинків, а саме:
заробітна плата контролерів та фахівців
з обліку реалізації, канцелярські витрати
на друк квитанцій, обслуговування оргтехніки, супроводження комп’ютерних

Разом тариф складає 22,56 грн/м3 (з
ПДВ).
Витрати на технічне обслуговування
та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання,
водовідведення до тарифів не включені,
ці роботи проводить балансоутримувач
будинку.
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до
економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства.

до Дніпропетровська, де за допомогою аналізу ДНК лікарі встановлювали особи загиблих.
Багатьох так і не змогли ідентифікувати.
У цій іловайській історії страшна не розповідь про сотні загиблих, а безкарність винуватців трагедії. Хто з генералів поніс відповідальність за м’ясорубку? Кого судили? Чи
може якийсь паркетний генерал застрелився
від ганьби і бездарності? Чи хоча б написав
добровільно рапорт про відставку? Чи когось
може вигнали в шию з армії? Таких прикладів новітня українська воєнна історія не знає.
Тому і не дивно, що у лютому 2015 року під
Дебальцевим повторилася кривава трагедія
оточення і бійні української армії. І знову мерців там збирали не генерали, а добровольці,
серед яких був і Віктор Ткачук.
— Десять днів сепари не пускали нас
на свою територію, — продовжив Віктор. —
Коли все уладнали, то трупи вивозили з-під
Чернухіно, Дебальцево, Станиці Луганської.
Деяких забрали з луганського моргу, бо місцеві афганці збирали наших убитих. За це я
їм вдячний. Я навіть знайомого там зустрів —
разом були на республіканській афганській
конференції. Нам віддали навіть пораненого
полоненого: три дні пролежав у снігу, відморозив ноги і їх йому відрізали. Всього ми
вивезли на нашу територію 24 вбитих і цілий
мішок людських рештків. Ми зробили все
можливе в тих умовах.
А всього волонтерами місії «Чорний
Тюльпан» опрацьовано десь 70 населених
пунктів і географічних точок у зоні АТО, знайдено і передано 811 загиблих українських
вояків. Заради цього було варто ризикувати
на полях колишніх боїв. У нас в Афгані «Чорний Тюльпан» був символом смерті, але на
місцях іловайського і дебальцівського котлів
він став символом відродження імен наших
хлопців із забуття, з категорії «пропав безвісти» до категорії «герої АТО». Це і є найголовніше.

Сумуємо...
Пішла з життя чудова людина, медик-професіонал
06 лютого 2018 року на 78-ому році життя після важкої хвороби померла ЯКОВЕНКО Ганна Іванівна — операційна медична сестра КЗ «Вишгородська центральна
районна лікарня».
Колектив лікарні з глибоким сумом сприйняв скорботну звістку про смерть нашої колеги.
Ганна Іванівна 54 роки пропрацювала медичною сестрою, з них 35 років — операційною медичною сестрою.
Була високопрофесійним фахівцем, відповідальним та
сумлінним працівником, гарною, надзвичайно чуйною людиною.
Вона назавжди залишиться в наших серцях. Вічна
пам’ять…
Висловлюємо співчуття рідним та близьким.
Адміністрація та колектив
КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня»

Твій образ назавжди в наших серцях
31 січня на 92-ому році пішов з
життя ветеран Великої Вітчизняної
війни ЗАЙЦЕВ Петро Іванович.
Ми вдячні за твою добру вдачу, твою турботу, наш рідний. Твій
світлий образ завжди житиме у
наших серцях. І назавжди в них
залишиться біль від непоправної
втрати.
Твої діти,
онуки та правнук
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Наше місто

Усі позитивні надбання примножимо разом
(Початок на стор. 1)
Проведено поточний ремонт стиків зовнішніх стінових панелей у будинку на вул.
Київській, 5; ремонт усієї відмостки в будинках на вул. Дніпровській, 2 та Дніпровській,
6; частковий ремонт відмостки в будинках на
вул. Київській, 5, Шолуденка, 7, Дніпровській,
3, Набережній, 2, Грушевського, 3, Симоненка, 2, Хмельницького, 1, пр. Мазепи, 3, 12.
Проведено заміну лічильників обліку тепла
у будинках на вул. Дніпровській, 5, Київській,
18, пр. Мазепи, 5, 12, а також повірку теплових
лічильників у будинках на вул. Дніпровській, 3,
6, 7; Київській, 18; Набережній, 12; Симоненка, 1, 3, 4, 4-а; Хмельницького, 3, 6, 9; Кургузова, 4; пр. Шевченка, 7, пр. Мазепи, 6.
Відповідно до програми енергозбереження в житлових багатоповерхових будинках
«Теплий під’їзд», проведені роботи із заміни вікон у житлових будинках на вул. Шолуденка, 8; Дніпровській, 1, 8; 13/9; Хмельницького, 8; Кургузова, 2; Симоненка, 8, 10;
Набережній, 8, 12, 22; Грушевського, 8, 10,
12; Київській, 4, 20; Гриненко, 1-а; пр. Шевченка, 5, 9. Всього замінено вікон загальною
площею 1 437 м2. Програма «Теплий під’їзд»
продовжується і триватиме до повної заміни
старих вікон на нові.
Закуплено та встановлено 3377 поштових скриньок у житлових будинках міста.
У листопаді 2016 року до Вишгородської
міської ради було подано проект Програми утеплення фасадів житлових будинків м.
Вишгорода. Її головне завдання — збереження тепла у багатоповерхівках, підвищення
енергоефективності використання ресурсів та
скорочення споживання теплової енергії. Крім
цього, після проведення цих робіт значно покращиться зовнішній вигляд будинків застарілого житлового фонду, основна кількість яких
знаходиться у центральній частині міста. В цілому для реалізації програми протягом 20172019 рр. потрібно близько 20 000 000 грн.
З травня і до вересня 2017 року комунальники кілька разів косили траву на прибудинкових територіях усіх будинків. В осінній
період — згрібали та вивозили листя.
Проведено дератизацію та дезінсекцію
(протравлення щурів та блох) у підвалах житлових будинків (106 разів). На входи до підвалів та горищ навішено замки (93 шт.)
ГАЛУЗЬ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
У 2017 році виконано наступні роботи:
— поточний ремонт проїздів на вул. Грушевського, Хмельницького, Кургузова, Парусній, пр. Квітковому, Луговій, Шкільній, Мазепи, Дніпровській, Набережній, пр. Мазепи,
Шевченка, Шолуденка, Київській, Калнишевського, Святославській, Симоненка загальною площею 4195,6 м2;
— поточний ремонт тротуарів на вул. Грушевського, 8, Дніпровській, 3-б (117 м2 тротуару, 165,4 м2 проїзду), Шолуденка, 5, 7, Шевченка, 7-а, Кургузова, Набережній, Шкільній,
Київській загальною площею 1266,8 м2;
— капітальний ремонт тротуарів на пр.

Мазепи, 12, вул. Шолуденка, 3, 5, Дніпровській, Симоненка, 1-а, 1-б загальною площею 1652 м2;
— капітальний ремонт проїзної частини
доріг та стоянок для автомобілів, прибудинкової території на пр. Мазепи, 12, Шолуденка, 3, 5, Дніпровській, Симоненка, 1-а, 1-б
загальною площею 3695 м2;
— проведено капітальний ремонт доріг
по вул. Гриненко (593 м2), проїзної частини
вул. Глібова (2100 м2), вул. Поповича (292
м2), вул. Межигірського Спаса (1144 м2);
— поточний ремонт доріг на вул. Ягідній,
масиві «Дідовиця» (1092 м2), вул. Шевченка
(993 м2), пров. Космонавтів (1050 м2), вул. Володимира Мономаха (1351 м2), вул. Піщаній
(1661 м2), вул. Довженка (1155 м2), вул. Максимовича (382 м2), а також тротуару по вул.
Межигірського Спаса (190,8 м2).
Для безпеки та комфорту пішоходів і водіїв у 2016 році розроблено схему організації
дорожнього руху в м. Вишгороді, в якій розрахунково визначено місця для встановлення пішохідних переходів, дорожніх знаків та
дорожньої розмітки, ширину тротуарів. Згідно з цією програмою, в 2017 році було влаштовано 8 безпечних переходів на пр. Мазепи, вул. Шкільній, Шолуденка, Грушевського,
а також встановлено 2 світлофорних об’єкти
біля садів «Дніпро» та на виїзді з вул. Шолуденка на трасу Київ-Іванків-Овруч.
У 2017 році виконано гідродинамічне прочищення колекторів зливової каналізації по вул.
Київській (130 м2) та прочищено 3 каналізаційні
колодязі. Проведено ремонт дощової каналізації по вул. Межигірського Спаса (124 м2).
РОБОТИ З ОЗЕЛЕНЕННЯ
ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА:
— Встановлено металеві парканчики біля
газонів та клумб у будинках на вул. Симоненка, 4 (142 м/п); Хмельницького, 9 (106 м/п);
Дніпровській, 4 (116 м/п); Шевченка, 2-д (119
м/п); Грушевського, 3 (28 м/п), Грушевського,
9 (12 м/п); Симоненка, 4, 4-а (116 м/п); Гриненко, 1-а (88 м/п); Дніпровській, 1 (89 м/п),
Дніпровській, 3-а та 3-б (93 м/п), Дніпровській, 5 (84 м/п), між будинками на Дніпровській, 5, 7 (44 м/п); Набережній, 2 (95 м/п), Набережній, 4-а (39 м/п), Набережній, 6-а (157
м/п), Набережній, 8 , 12 (115 м/п); пр. Мазепи,
5 (156 м/п), Кургузова 4-а (29 м/п); Київській,
12 (138 м/п); Кургузова, 1-а, корпус 4 (78 м/п),
Кургузова 1-а корпус 3 (142 м2); (15м/п); пров.
Дніпровському (157 м/п); Шолуденка, 6 (19
м/п); вул. Луговій, 3 (147 м/п); вул. Київській,
4 та Грушевського, 4 (105 м/п); вул. Шкільній
та Симоненка (231 м/п); площа Строкова (15
м/п); на міському кладовищі (88 м/п);
— встановлено декоративну огорожу на
майданчиках для сміттєвих контейнерів: вул.
Шолуденка, 6 (дах); Кургузова, 4-а (дах); пр.
Мазепи, 12 та вул. Шолуденка, 7; між буд.
Дніпровська, 2, 4; Симоненка, 1-а; пр. Мазепи, 13/9; пр. Шевченка, 2-г; Грушевського, 8;
— встановлено металеві перила: вул.
Дніпровська, 4 (5 м/п); вул. Дніпровська, 2 (4

м/п); вул. Кургузова, 3-б, 3 (5 м/п); пр. Мазепи, 6 (11 м/п);
— встановлено металеві стовпчики: пр.
Шевченка, 2-д (1 шт.); вул. Симоненка, 4, 4-а
(3 шт.);
— встановлено елементи спортивних
майданчиків: вул. Ватутіна; вул. Шолуденка,
7 та пр. Мазепи, 12; Дніпровська, 7; Київська, 4;
— встановлено елементи дитячих майданчиків: пр. Мазепи, 5; вул. Шкільна (парк
«Галявина казок»); вул. Кургузова, 4; вул.
Дніпровська, 7; вул. Кургузова, 10 та Хмельницького; пр. Мазепи, 12 та вул. Шолуденка,
7; вул. Дніпровська, 2; між буд. Кургузова,
3-а, 3-б; між буд. Київська, 4, 8;
— побудовано два бювети на вул. Шкільній біля школи № 2 та біля будинку Дніпровська, 3-а;
— влаштовано міні футбольне поле біля
будинків на вул. Дніпровській, 5, 7;
— побудовано сучасний сквер біля будинків на вул. Шолуденка, 7 та пр. Мазепи, 12;
— проведено реконструкцію скверу біля
будинків на вул. Набережній, 8, 12;
— збудовано громадську вбиральню біля
парку по пр. Шевченка.
Також у 2017 році було закуплено та
встановлено 53 паркові лави, 20 сміттєвих
урн, 42 бетонних квітники, 10 велопарковок.
Закуплено та висаджено 1876 шт. квітів, 352
кущі, 30 дерев, 14 вуличних тенісних столів.
Зроблено поточний ремонт та фарбування елементів дитячих майданчиків – 58 шт.,
лав паркових – 365 шт., паркану та перил
– 104м/п., лав паркових – 319 шт. Посіяно та
підсіяно газонів – 8907 м2, зроблено системи
автоматичного поливу – 4 шт.
Зрізано біля 100 аварійних дерев, ще
стільки ж заплановано зрізати у цьому році.
Крім того, розроблено проектну документацію на будівництво скверу біля житлового
комплексу «Ярославичі» із облаштуванням
дитячого і спортивного майданчиків та зон
відпочинку.
ВЛАДА-ГРОМАДА
У минулому році міська влада особливу
увагу приділяла безпосередньому спілкуванню з жителями міста та особистому прийому
громадян. Так, протягом року було проведено 46 прийомів, на яких побувало більше
500 городян. Це лише записані на прийом.
Загалом, щодня до мене звертались десятки
вишгородців.
Під особливим контролем перебувала робота із зверненнями громадян. З початку року
до виконавчого комітету надійшло 5546 звернень, на які було надано вичерпні відповіді.
ДОЗВІЛЛЯ, КУЛЬТУРА
Особливу увагу було спрямовано на
організацію дозвілля містян та проведення культурно-масових заходів. Зокрема, за
участі широкого загалу вишгородців було
відзначено День Незалежності, День міста,
фестиваль «Вишгородська Покрова», цикл
новорічно-різдвяних свят та інші.

Управління превентивної діяльності ГУНП
в Київській області

Кронують хворі дерева
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Доки дозволяє погода, комунальники
продовжують обрізати дерева, вражені
омелою. Зокрема, ці роботи здійснюються
на пр-ті Мазепи, 3.
— До міськвиконкому звернулися працівники і батьки дітей ДНЗ «Ластівка» з проханням почистити дерева навколо цього закладу, — розповів заступник міського голови
Ігор Свистун. — Справа в тому, що дерева
навколо дитсадка всі заражені паразитом —
омелою. В мороз її плоди сипляться на землю.
Малята підбирають їх, куштують, за всіма ж
не услідкуєш. А плоди омели — токсичні. Ось
чому було прийнято рішення обрізати дерева.
Як засвідчила практика, до 70 відсотків

У 2017 році реалізовано культурно-просвітницький проект «Шануй своє, шануй
українське!». Протягом року з концертними
програмами у місті виступили творчі колективи світового рівня, а саме: Національний
заслужений академічний народний хор України ім. Г. Верьовки, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України
ім. П. Вірського, Національний Академічний
оркестр народних інструментів України (НАОНІ), Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. Майбороди.
МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
У 2017 році громада Вишгорода відзначила 25-річчя партнерських взаємовідносин
з містом Айхенау (Німеччина). У серпні 2017
року відбувся візит німецької делегації до
Вишгорода, а 3-5 жовтня наша делегація відвідала святкові заходи у місті-побратимі, де
було підписано нову угоду «Про співпрацю в
комунальній сфері між м. Айхенау та м. Вишгородом». Німецькі друзі будуть допомагати
нам у сфері енергозбереження та енергоефективності ЖКГ міста. Також було досягнуто домовленості про проведення дитячого
футбольного турніру у березні 2018 року у м.
Вишгороді та у травні у м. Айхенау.
У серпні 2018 року Вишгород відвідає
делегація з муніципалітету м. Льорраха, яка
має намір внести конкретні пропозиції щодо
поглиблення співпраці між нашими містами.
На завершення хочу подякувати депутатам міської ради, членам виконкому, керівникам комунальних підприємств за плідну
працю в команді однодумців, за те, що нам
вдалося реалізувати задумане і уникнути політичного протистояння.
Приємно відзначити, що практично ми
реалізувати майже все заплановане. А те,
що в силу об’єктивних причин зробити не
змогли, обов’язково втілимо в життя вже у
поточному році.
На 2018 рік у нас є чіткі плани і задуми. Передусім, це реконструкція дитячих та
спортивних майданчиків на вул. Шолуденка,
6-б, 6-в, по пр. Шевченка, 5, 7-а, 6-а та по
вул. Квітковій.
Плануємо провести ремонт фонтану біля
БК «Енергетик», побудувати стаціонарну сцену
на набережній Київського водосховища, встановити альтанку «Почайна» на перетині вулиць
Шолуденка і Межигірського Спаса, облаштувати контактний фонтан на Галявині казок.
Також заплановано провести капітальний ремонт спортивної зали на території
Вишгородського відділу поліції з подальшим
його використанням для дитячих гуртків.
Плани в нас амбітні і реальні. Але я впевнений, разом, лише разом, громадою ми
зможемо зберегти та примножити всі позитивні надбання.
Дуже хочу, щоб наш Вишгород якнайшвидше наблизився до рівня соціальних європейських стандартів. Ми гідні жити краще
і заможніше.
Для мене Вишгород — це найдорожча в
світі земля, і я робитиму все можливе, щоб
наше місто було ще красивішим, затишнішим, інвестиційно привабливим, а його жителі — задоволеними і щасливими.

Аби не було небезпечних наслідків

Благоустрій

Влас. інф.

Вишгород

кронованих дерев оздоровлюються. Але рано
чи пізно птахи знову заражають здорове дерево. Тому з цим паразитом доводиться боротися регулярно.
Очікуване потепління надасть комунальникам змогу залатати на основних магістралях вибоїни, які нещодавно виникли. Сучасні
асфальтно-бетонні суміші дозволять робити
це навіть в осінньо-зимовий період.
До приходу весни також має завершитися
проектування 15 нових безпечних пішохідних переходів, які облаштують уже в найближчі місяці.
Завершується і процес замірів віконних
отворів у під’їздах 15-ох будинків, у яких,
згідно з програмою «Теплий під’їзд» навесні
з’являться ущільнені пластикові вікна. Це буде
останній етап виконання цієї важливої соціальної програми.

У морозну погоду зростає ризик виникнення нещасних випадків на недостатньо
замерзлих водоймах, адже товщина поверхні льоду зараз не міцна.
Поліцейські Київщини попереджають, що
зимова риболовля або ігри на тонкому льоду
можуть мати небезпечні наслідки. Щоб запобігти трагедії, пам’ятайте: відпочивати на кри-

зі можна лише, коли ви впевнені у її міцності. Якщо ви ступили на лід і на ньому з’явилися
тріщини – в жодному разі не рухайтесь далі.
Звертаємося до батьків: дбайте про дозвілля своїх дітей, не залишайте їх без нагляду. Нагадуйте їм про те, як потрібно поводитись на кризі, не дозволяйте самостійно
гратися на водоймах, а тим паче влаштовувати на них ігри, ковзанки чи перевіряти міцність
ударами ніг.
Будьте обачними та цінуйте своє життя.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Презентації

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

4 лютого у лекторії Собору Вишгородської Богородиці було представлено ексклюзивне видання — екологічну казку
Катерини Єгорушкіної «Арчі» — про особливого собаку, який, збираючи пластикові пляшки, надихнув людей дбати про
чистоту довкілля. Автор – мешканка Вишгорода, автор десяти книжок, член Національної спілки письменників України та
Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, співавтор сучасної шкільної «Хресто-

матії 1, 2», переможець низки літературних конкурсів.
На презентацію прийшли парафіяни
з дітьми та ті, кому небайдуже майбутнє
Землі і природи.
Розпочинаючи захід, парох Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ протоієрей Тарас Валах зазначив, що Церква приділяє
належну увагу довкіллю, екології та вважає,
що християнин відповідальний за місце, де
живе. Прикладом такої уваги є діяльність
екологічного бюро Української Греко-Католицької Церкви. Заступник голови еко-бюро
отець-доктор Володимир Містерман через
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Екологічна казка
– крок у чисте
майбутнє

відеозв’язок розповів про діяльність цієї
структури, її актуальні проекти. Невипадково
й прихожанка Собору – казкарка Катерина
Єгорушкіна – з радістю відгукнулась на пропозицію спільної діяльності. Гостям, що зібралися того дня, вона розповіла про створення
своєї екологічної казки, зазначивши, що це
не остання її робота, і підкреслила важливість того, що Церква піднімає важливу проблему суспільства і цим дбає про майбутнє.
Активістка ГО «Чисто. Вишгород» Ольга
Фурдило зупинилась на діяльності цієї організації та програмі із сортування сміття, яка
нещодавно розпочалась у Вишгороді і, зо-

крема, стала темою еко-казки Катерини Єгорушкіної.
Усі охочі могли отримати книгу з автографом авторки. Прочитавши її, діти, безперечно, уважніше ставитимуться до довкілля, і
це є певним кроком до нашого майбутнього
– з чистими душами та чистим довкіллям.
З огляду на запровадження програми із
сортування сміття у нашому місті та виходу
еко-казки «Арчі», депутат Київської обласної
ради Андрій Пещерін разом із педагогами і
ГО «Чисто. Вишгород» ініціював проведення
еко-заходів у школах та дитячих садочках нашого міста.

Друге життя упаковки

Яку користь від сміття отримують провідні країни та чи має Україна шанс
приєднатися до передової світової практики поводження з побутовими відходами
Мало хто знає, що сьогодні не тільки Японія, а й крихітний Сингапур збільшує свою територію за рахунок будівництва нових островів із побутових відходів. Ця азіатська країна
занурила на дно моря контейнери, які заповнює особливим будівельним матеріалом, —
це пил з перероблених пластикових пляшок,
коробок з-під побутової техніки та іншої упаковки. Перекрита металевими пластинами,
ця суміш і становить «фундамент» нового
острова Семакао, який буде повністю готовий до експлуатації вже у 2040 році.
Втім, решта цивілізованого світу, включаючи Європу, в питаннях ефективного
поводження зі сміттям теж не пасе задніх.
Островів тут не будують, але вельми розумно розпоряджаються переробленими
побутовими відходами. Наприклад, велика
частина скляних пляшок у країнах ЄС використовується по декілька разів, скорочуючи
ресурсовикористання та витрати виробників
напоїв і, відповідно, їхніх споживачів. Склобій
іде на виготовлення нової склотари та інших
виробів.

«Друге життя» мають і алюмінієві бляшанки, адже цей матеріал піддається практично
повній переробці — зі старої банки роблять
нові. Паперові відходи або, як нам звичніше
їх називати, макулатуру перетворюють у газетний і туалетний папір, канцелярський і технічний картон, руберойд і деякі види тканини.
Найцікавіша доля у використаного пластика. Звичайна ПЕТ-пляшка може потрапити
у навколишнє середовище (приміром, в океан) і поповнити своєрідну «колекцію» найнебезпечнішого забруднювача планети, адже
період її розкладання перевищує 100 років.
А може принести користь людству. Бо в розвинених економіках такий пластик перетворюють у гранули, а вже з них виготовляють
корпуси побутової техніки, будівельні матеріали, труби, меблі, іграшки і навіть... одяг. У
це важко повірити, але синтепон, поліестер і
нейлон, які можна зустріти у виробах найвідоміших світових спортивних брендів, у «минулому житті» були звичайною пластиковою
пляшкою з-під води або іншого напою.
Як нескладно здогадатися, передові кра-

їни не обтяжені проблемами високої вартості
вивезення та утилізації сміття. Вони на побутових відходах ще й заробляють! Чи може
Україна приєднатися до цієї прогресивної
світової практики? Звісно так! Щоправда, починати нам необхідно із самих основ. Перш
за все, перейти на роздільний збір сміття, без
якого подальша успішна переробка і отримання вторинної сировини просто неможливі.
Нашим читачам зробити це простіше, ніж
мешканцям інших регіонів. Адже Вишгород
став першим населеним пунктом країни, де
в масштабах усього міста реалізовано проект
роздільного збирання побутових відходів. Це
спільна ініціатива Вишгородського міського
голови Олексія Момота та Української Пакувально-Екологічної Коаліції (УКРПЕК), що
дає шанс кожному зробити власний внесок у
розвиток нової філософії поводження з побутовими відходами.
Ймовірно, багато хто вже знає про цей
проект. Мало не в кожному дворі встановлені кольорові баки, в які необхідно викидати
відсортоване сміття. Розібратися в системі

нескладно. Всі скляні відходи складаються в
зелений бак. Це чисті пляшки, банки та інша
скляна тара (за виключенням лампочок, кераміки, кришталю, жаростійкого скляного посуду, склопакетів та автоскла).
Для всіх інших відходів упаковки призначені жовті баки. У них треба викидати поліетиленові пакети, папір і картон, щільну упаковку
з-під соків і молочних продуктів, алюмінієві
банки від напоїв і жерстяні банки від консервів, пінопласт, а також так званий ПЕТ
— пластикові пляшки, каністри й тару з-під
миючих засобів (окрім тари з-під пестицидів).
Решту відходів, включно з харчовими та
рослинними, як і раніше, потрібно викидати
до звичних міських контейнерів.
Досить проста система домашнього сортування сміття забере у родини, максимум,
кілька додаткових хвилин. Але ось користь
від такого процесу, безсумнівно, порадує
кожного. Адже так ми крок за кроком наблизимося до цивілізованого світу: до економії
грошей і ресурсів, до процвітання нашого міста та чистого довкілля.
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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 2 Л Ю Т ОГО 2 018 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, 10:50, 12:20
«Чотири весiлля»
12:35, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:50 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Грошi 2018»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:50 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
16:25 Х/ф «Миротворець»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:20, 20:20 Т/с
«Стоматолог»

21:25, 23:00 Т/с «Кiстки 6»
22:05 Т/с «Кiстки 7»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне
катання. Команди. Фiнал
06:10, 08:30 Зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Сноуборд. Слоупстайл.
Фiнал (жiнки)
06:40 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Гiгантський
слалом. Фiнал (жiнки)
09:30, 23:00 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Хокей. Групова стадiя
(жiнки)
12:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Персьют
(жiнки)
13:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Санний спорт. Заїзд
1,2 (жiнки)
13:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон.
Персьют (чоловiки)
14:55 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фрiстайл. Могул.
Фiнал (чоловiки). Стрибки
з трамплiна. Фiнал (жiнки)
16:30, 21:30 Студiя

зимових iгор
17:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Санний спорт
(жiнки)
19:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Ковзанярський
спорт. 1500 м. Фiнал
(жiнки)
21:00 Новини
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 Т/с «Дочкимачухи»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Х/ф «Еволюцiя
Борна»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини

09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
9:25 Х/ф «Золота зима»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 17:00, 23:00
Країна У
16:00 Казки У
18:00 Танька i Володька
19:00 Вечiрка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 Рятiвники
00:00 Теорiя зради

СТБ
6:10 Т/с «Коли ми вдома»
07:40 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф «Пропоную
руку i серце»
11:50 «Хата на тата»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:40 «Один за всiх»
НТН
7:05 Х/ф «Викуп»
08:50 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 8»
23:45 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 07:10 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
07:09, 08:29 Kids Time
08:30 Х/ф «Не гальмуй»
10:20 Вiд пацанки до
панянки
17:00 Ревiзор. Крамницi
19:00 Ревiзор
21:30 Cтрасти за
Ревiзором
00:20 Х/ф «Затiйники»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
09:00 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
10:00 Дивовижний Iзраїль
10:40 Мiсця сили
12:40 Україна: забута
iсторiя
14:20 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
18:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
19:00 Таємницi
автокатастроф
20:00 Великi танковi
битви
23:40 Охоронцi Гiтлера

ТРК «КИїВ»
7:10, 19:25 «Квест»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:30, 16:30 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:25, 18:00 «Орел i
Решка»
13:25, 19:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:25, 21:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Велике
весiлля»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Х/ф «Iгри
дорослих дiвчат»
13:30 «Творчий вечiр
К. Меладзе. Останнiй
романтик»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Запитайте в
осенi»
00:20 Х/ф «Осiннi
турботи»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

11:05, 13:15 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:15 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
16:30 Х/ф «Паркер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:45, 18:00, 02:15 Час
новин. Київ
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, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 1 3 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:30, 15:00
«Мiняю жiнку»
16:15 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Iнспектор. Мiста»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство-2»
2+2
08:00 Бушидо
09:00 «Облом.UA.»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
13:05 «Помста природи»
15:05 Х/ф «Викуп»
19:20, 20:20 Т/с
«Стоматолог»
21:25 Т/с «Кiстки 7»
23:00 Т/с «Кiстки 6»

UA:ПЕРШИЙ
07:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Гiрськолижний
спорт. Фiнал (чоловiки)
08:40 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд.
Хафпайп. Фiнали (жiнки)
09:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Хокей. Груповий
етап (жiнки). Лижнi гонки.
Спринт. Квалiфiкацiя
(чоловiки, жiнки)
12:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Шорт-трек.
Фiнал. 500 м (жiнки), 1000
м (чоловiки). Естафета.
Квалiфiкацiя
14:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Санний спорт
(жiнки), заїзд 4
16:00, 21:30 Студiя
зимових iгор
16:35 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей.
Груповий етап (жiнки)
19:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Ковзанярський
спорт. 1500 м, фiнал
(чоловiки)
21:00 Новини
23:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Шорт-трек. Фiнал.

500 м (жiнки), 1000 м
(чоловiки)
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»

16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:50 Х/ф «Блакитна
свiчка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 17:00, 23:00
Країна У
16:00 Казки У
18:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 Рятiвники
00:00 Теорiя зради
СТБ
08:05 «Все буде смачно!»

09:05 «Хата на тата»
11:00 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Наречена для
тата»
22:40 «Давай поговоримо
про секс 4»
00:45 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Де 0-42?»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:35, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 9»
23:45 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
НОВИЙ КАНАЛ

6:50 Проект Перфект
09:20 Кохання на
виживання
11:20 Ревiзор
14:30 Страстi за
Ревiзором
17:20 Ревiзор. Крамницi
19:00 Х/ф
«Однокласники»
21:00 Х/ф «Однокласники
2»
23:00 Х/ф «Супералiбi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Правда життя
10:00 Дивовижний Iзраїль
10:40 Мiсця сили
12:40 Україна: забута
iсторiя
13:30 Прихована
реальнiсть
14:20 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
19:00 Таємницi
автокатастроф
20:00 Великi танковi
битви
23:40 Охоронцi Гiтлера

ТРК «КИїВ»
7:10, 19:25 «Квест»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:50, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
14:10, 20:00 «Орел i

Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Х/ф «З життя
начальника карного
розшуку»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:40, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»

12:05, 13:20 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 «На трьох»
23:30 Х/ф «Острiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:00, 02:15 Час
новин. Київ
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, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 1 4 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:30, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:15 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Одруження
наослiп»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство-2»
2+2
08:00, 13:05 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
14:50 Х/ф «Солдат
Джейн»
19:20, 20:20 Т/с
«Стоматолог»

21:25 Т/с «Кiстки 7»
23:00 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
08:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд.
Хафпайп. Фiнал
(чоловiки)
10:35 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижне двоборство.
10 км. Фiнал Iндивiдуальнi
(чоловiки)
11:30, 23:00 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Хокей. Групова стадiя
(жiнки)
13:00, 01:10 Зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон.15 км.
Iндивiдуальнi (жiнки)
15:15 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. 1000 м, фiнал
(чоловiки)
16:45, 21:30 Студiя
зимових iгор
17:15 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Хокей. Групова
стадiя (чоловiки)
19:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Санний спорт.

Двiйка. Заїзд 1. Фiнал
20:10 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Санний спорт.
Двiйка. Заїзд 2. Фiнал
21:00 Новини
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:10 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
11:30 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Готель Галiцiя
14:30 Вiталька
16:00 Казки У
17:00, 23:00 Країна У
18:00 Танька i Володька
19:00 Вечiрка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 Рятiвники
00:00 Теорiя зради

СТБ
7:55 «Все буде смачно!»
08:55 «Хата на тата»
10:30 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
00:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 9»
23:45 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Проект Перфект
10:00 Кохання на
виживання
13:50 Х/ф «Великий
Гетсбi»
16:40 Х/ф «Клятва»
18:45 Х/ф «До зустрiчi з
тобою»
21:00 Х/ф «Доки ти спав»
23:10 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00 Правда життя
10:00 Дивовижний Iзраїль
10:40 Мiсця сили
12:40 Україна: забута
iсторiя
13:30 Прихована
реальнiсть
14:20 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
19:00 Таємницi

автокатастроф
20:00, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
ТРК «КИїВ»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Х/ф «Нiчна подiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
11:05, 17:45, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
12:05, 13:15 Х/ф «Острiв»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 «На трьох»
23:30 Х/ф «Сезон убивць»
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, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 5 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:30, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:15 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
08:00, 13:05 «Облом.UA.»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Безодня»
19:20, 20:20 Т/с
«Стоматолог»
21:25, 23:50 Т/с «Кiстки 7»
23:00 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
08:20 Зимовi Олiмпiйськi

iгри 2018. Лижнi гонки, 10
км. Фiнал (жiнки)
10:10, 15:00 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Хокей.
Групова стадiя (чоловiки)
12:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Скелетон.
Квалiфiкацiя, заїзд 2
(чоловiки)
12:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон.
Iндивiдуальна гонка, 20
км (чоловiки)
16:30, 21:30 Студiя
зимових iгор
17:00, 01:10 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Сноуборд. SBX. Фiнал
(чоловiки)
18:35 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Санний спорт.
Команди. Фiнал
19:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл.
Арiал. Квалiфiкацiя
(жiнки)
21:00 Новини
23:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Ковзанярський
спорт. 10000 м. Фiнал

(чоловiки)
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 00:00 Сьогоднi
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «АЕК» «Динамо»
00:15 Контролер
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»

17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:50 Х/ф «Осляча шкура»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 17:00, 23:00
Країна У
16:00 Казки У
18:00 Танька i Володька
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22:00 Рятiвники
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:50 «Хата на тата»

11:20 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
7:05 Х/ф «Перший
поверх»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Корупцiя»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 9»
23:45 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
НОВИЙ КАНАЛ

6:40 Проект Перфект
09:10 Кохання на
виживання
11:00 Ревiзор
14:50 Страстi за
Ревiзором
17:00 Ревiзор. Крамницi
19:00 Х/ф «Вiдпадний
препод»
21:10 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
23:40 Х/ф «Доки ти спав»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
09:00 Найнебезпечнiшi
тварини
10:00 У пошуках краси
12:40 Україна: забута
iсторiя
13:30 Прихована
реальнiсть
14:20 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
18:00, 22:40 Iдеї, що

перевернули свiт
19:00 Таємницi
автокатастроф
20:00, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
ТРК «КИїВ»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.

Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Х/ф «Справи
серцевi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Х/ф «Так буває»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 17:45, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
12:05, 13:15 Х/ф «Сезон
убивць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 22:30 «На трьох»
15:15, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф «Анаконда»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 6 Л Ю Т ОГО 2 018 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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:30, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:15 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 22:25 «Лiга смiху»
00:30 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiдеобiмба»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
15:15 Х/ф «Храм черепiв»
19:20 Т/с «Перевiзник»
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 00:05 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.

Фiгурне катання. Коротка
програма (чоловiки)
07:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд. SBX.
Фiнал (жiнки)
08:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижнi гонки, 15
км. Фiнал (чоловiки)
09:45, 14:00 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Хокей. Групова стадiя
(чоловiки)
13:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл.
Лижна акробатика. Фiнал
(жiнки)
16:30, 21:30 Студiя
зимових iгор
17:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт, 5000 м. Фiнал
(жiнки)
18:40 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Скелетон.
Квалiфiкацiя (жiнки)
19:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Стрибки з
трамплiна. Квалiфiкацiя.
Iндивiдуальнi (чоловiки)
21:00 Новини
23:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Скелетон.

Фiнали (чоловiки)
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, 05:30 Зiрковий
шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:50 Х/ф «Кiт у чоботях»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Готель Галiцiя
14:00, 17:00 Країна У
16:00 Казки У Кiно
18:00 Танька i Володька
21:00 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
22:30 Х/ф «Воду слонам»
00:30 БарДак
СТБ
6:00, 00:45 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 Х/ф «Ти - менi,

я - тобi»
08:45 Х/ф «Швидка
допомога»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Х/ф «Любити
й вiрити»
НТН
6:45 Х/ф «Стамбульський
транзит»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Преферанс по
п’ятницях»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 9»
23:45 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Проект Перфект
08:10 Кохання на

виживання
10:00 Ревiзор
14:00 Страстi за
Ревiзором
17:20 Ревiзор. Крамницi
19:00 Х/ф «Цiпонька»
21:00 Х/ф «Училка»
22:50 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
00:45 Х/ф «Великий
Гетсбi»
МЕГА
08:00 Правда життя
10:00 У пошуках краси
12:40 Пiдроблена iсторiя
13:30 Прихована
реальнiсть
14:20 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Iдеї, що
перевернули свiт
19:00 Таємницi
автокатастроф
20:00, 23:40 Охоронцi
Гiтлера
ТРК «КИїВ»
7:10, 19:25 «Квест»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»

14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Х/ф «Поклич мене в
далечiнь свiтлу»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Ворон»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

11:05, 17:45 Т/с «Поганий
хороший коп»
12:05, 13:15 Х/ф
«Анаконда»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15 «На трьох»
15:15, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:55 Комiк на мiльйон.
Найкраще
5 КАНАЛ
6:45, 02:15 Час новин.
Київ
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, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»

СУБОТ А , 17 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману»
11:15 «Iнспектор. Мiста»
13:00, 23:10 «Свiтське
життя 2018»
14:00 «Голос країни 8»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
09:00 «Заручники
правосуддя»
10:00 «Загублений свiт»
11:00 Т/с «Перевiзник»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
16:25 Х/ф «Андроїдполiцейський»
18:15 Х/ф «Iнопланетна
конвергенцiя»
20:00 Х/ф «Хижаки»
22:00 Т/с «Зустрiчна
смуга»
23:55 Х/ф «Шлях вiйни»

Черв. круг
UA:ПЕРШИЙ
6:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне
катання. Довiльна
програма (чоловiки)
07:20 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Супергiгант. Фiнал
(жiнки)
09:30, 14:10 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Хокей. Попередня стадiя
(чоловiки)
11:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi гонки.
Естафета 4х5 км. (жiнки)
13:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Масстарт жiнки 12.5км
16:30, 22:05 Студiя
зимових iгор
17:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Скелетон. Фiнал
(жiнки)
17:55 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Стрибки з
трамплiна. Фiнал.
Iндивiдуальнi (чоловiки)
19:00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний

пiсенний конкурс
«Євробачення-2018».
II тур
21:30 Новини
22:30 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд
України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». II
тур (продовження)
23:10 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Шорт-трек, 1500 м
(жiнки), 1000 м (чоловiки).
Фiнал

11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 17:15 «Ехо
України»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:00 Споживач
18:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
20:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Добро i зло»
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:15, 15:20 Т/с «Чорна
кров»
17:10, 19:40 Т/с «Лист
Надiї»
22:00 Т/с «Щасливий
квиток»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
10:35 М/ф «Йосип.
Володар снiв»
11:50 Х/ф «Блакитна
свiчка»
13:00 Вечiрка
16:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
18:00 Х/ф «Воду слонам»
20:00, 21:30, 23:00 Танька
i Володька
20:30, 22:00, 23:30
Казки У
21:00, 22:30 Країна У

ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
16:00, 17:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 15:00 Концерт

00:00 Теорiя зради

23:05 Х/ф «Залiзний
лицар - 2»

СТБ
6:15 «Хата на тата»
07:55 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10, 21:25, 23:20 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
11:10 Х/ф «Любити й
вiрити»
15:20 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
18:55 «Євробачення
2018»
22:30 «Євробачення
2018. Пiдсумки
голосування»
00:20 «Давай поговоримо
про секс 4»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 07:49 Kids Time
06:15 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:50 Ревiзор
10:20 Страстi за
Ревiзором
13:10 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
15:00 Х/ф
«Однокласники»
17:00 Х/ф «Однокласники
2»
19:00 Х/ф «Жiнка-кiшка»
21:00 Х/ф «Повернення
супермена»
00:10 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»

НТН
5:50 Х/ф «Протистояння»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:40 «Речовий доказ»
15:35 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
17:10 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Висота»
21:20 Х/ф «Розбiрка в
Манiлi»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Брама часу
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера
11:50 Британiя: II свiтова
13:20 Атака на Перл
Харбор
14:20 Iдеї, що
перевернули свiт

10:00 «Караоке на
Майданi»
11:35 «Євробачення
2018»
14:55 «Наречена для
тата»
16:55, 23:15 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»

7:15 Х/ф «Вiдпадний
препод»
09:40 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
12:00 Х/ф «Цiпонька»
14:00 Х/ф «Моя
суперколишня»
15:50 Х/ф «Повернення
Cупермена»
19:00 Х/ф «Шибайголова»
21:00 Х/ф «Електра»
22:50 Х/ф «Стiльниковий»
00:45 Х/ф «До зустрiчi з
тобою»

15:20 У пошуках краси
16:10 Дивовижний Iзраїль
17:10 Вiдчайдушнi
рибалки
21:00 Титанiк:
народження легенди
22:30 Проклiн двiйникiв
Титанiка
23:30 Таємницi
автокатастроф
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Приречений на
любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Одержимiсть»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00, 11:10 Т/с «H2O:

Просто додай води»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:00 «Красунi»
10:00 «Ух ти show»
12:10 Х/ф «Король
повiтря»
14:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:15 «Їже, я люблю
тебе!»
00:15 Х/ф «Вiк Аделайн»
ІНТЕР
6:30 «Великий бокс.
Раймундо Бельтран Паулус Мозес»
08:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
17:50, 20:30 Х/ф «Два
Iвани»
20:00 «Подробицi»
22:15 Т/с «Не було б
щастя»
ICTV
6:10 Бiльше нiж правда
09:45 Дизель-шоу
10:55 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День

13:00 «На трьох»
17:00 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Три днi на
вбивство»
22:10 Х/ф «Останнiй
рубiж»
00:05 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
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, 20:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 12:15 Сiмейнi
зустрiчi
10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:10, 22:30 Новi Герої
Донбасу
00:30 Будемо жити

НЕДIЛЯ , 18 Л Ю Т О ГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:20 «Громада на
мiльйон»
11:25 «Свiт навиворiт:
Iндонезiя»
12:45, 13:50, 15:05, 16:05
«Свiт навиворiт: В’єтнам»
17:10, 23:10 «Лiга смiху»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 Бушидо
09:10 «Заручники
правосуддя»
10:10 «Загублений свiт»
11:10 Т/с «Зустрiчна
смуга»
13:05 Т/с «Перевiзник»
15:00 Х/ф «Храм черепiв»
16:50 20 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Олiмпiк»
19:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»

Юридична
компанія

21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей.
Попередня стадiя
(чоловiки)
07:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Гiгант. слалом.
Фiнал (чоловiки)
08:25 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Лижнi гонки.
Естафета 4х10 км
(чоловiки)
10:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фрiстайл.
Слоупстайл. Фiнал
(чоловiки)
11:05, 01:10 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Фрiстайл. Слоупстайл.
Квалiфiкацiя (чоловiки)
13:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Мас-старт
15км (чоловiки)
14:15, 23:00 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Хокей.
Попереня стадiя
(чоловiки)
16:30, 21:30 Студiя
зимових iгор

17:00 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Ковзанярський
спорт. Фiнал (команда
+ жiнки)
19:20 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Фрiстайл.
Акробатика. Фiнал
(чоловiки)
21:00 Новини
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45, 04:20 Зiрковий
шлях
09:00 Т/с «Лист Надiї»
13:00 Т/с «Все
повернеться»
17:00, 21:00 Т/с «Сестра
у спадок»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Щасливий
квиток»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 22:00 «Ехо
України»
10:25 «Золотий гусак»
NEW

11:15, 19:15 «Територiя
позитиву» зі Снiжаною
Єгоровою
12:00 Споживач
13:00 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
14:00 «Вiч на вiч»
20:00, 23:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:05 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
09:50 Х/ф «Кiт у чоботях»
11:00 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
16:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
18:00 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
19:30, 21:30, 23:00 Танька
i Володька
20:30, 22:00, 23:30
Казки У
21:00, 22:30 Країна У
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:00 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»

НТН
6:45 Т/с «Життя, якого
не було»
10:35 «Україна вражає»
11:30 Х/ф «Висота»
13:15 Х/ф «Беремо все
на себе»
14:50 «Легенди карного
розшуку»
16:40 Х/ф «Розбiрка в
Манiлi»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:05 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
21:00 Х/ф «Перевертень у
погонах»
22:30 Х/ф «З пекла у
пекло»
00:30 Х/ф «Залiзний
лицар - 2»
НОВИЙ КАНАЛ

Войнаренко і Партнери

Наша команда з колосальним досвідом та відмінним знанням законодавства
допоможе захистити ваші права та інтереси в будь-якій ситуації
Перелік наших послуг не є вичерпним:

м. Вишгород,
вул. Кургузова, 6-А
юридичний супровід господарської діяльності;
оф. 311, 3-й пов.
складання процесуальних документів;
Тел:
позасудове врегулювання спорів;
+38(098) 977-77-58
представництво інтересів у будь-яких державних органах, судах;
юридична консультація з будь-яких правових питань (усна, письмова); +38(063) 801-00-51
правовий супровід угод та багато іншого.
e-mail: viro21@ukr.net

На постійну роботу потрібен машиніст фасувально-пакувальних машин. Заробітна
плата — 6000-7000 грн. Деталі за тел: (050)
405 65 35, Анна.

На постійну роботу потрібен
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК.
Заробітна плата — 5500- 6500 грн.
Тел: (050) 405 65 35, Анна.

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:00 Охоронцi Гiтлера
11:50 Титанiк:
народження легенди
13:20 Проклiн двiйникiв
Титанiка
14:20 Iдеї, що
перевернули свiт
15:20 У пошуках краси
17:10 Вiдчайдушнi
рибалки
21:00 Британiя: II свiтова
22:30 Атака на Перл
Харбор
23:30 Таємницi
автокатастроф

ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ РЕМОНТНІ роботи + матеріали.
Будинки, квартири, балкони
будь-якої складності. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Оплалення, тепла
підлога, водопровід, каналізація. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдинг,
фактурна штукатурка, короїд,
термопанелі.
Доставка матеріалів:
(096) 9721514, (066) 8393483

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД
КЛЮЧ + матеріали. Мансардні козирки, стропильні
системи. М’яка крівля, метал., бітумна, полімерна,
керамічна черепиця. БУДІВНИЦТВО — будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навісні, альтанки. Бані, басейни.
Ворота, паркани. Доставка
матеріалів: (096) 9721514,
(066) 8393483

ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
08:50 «Паспортний стiл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
10:00, 23:40
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа
М. Поплавського»
15:50 «Ситуацiя»
16:00 Х/ф «Iсторiя
черницi»
18:45 Х/ф «Великий
рейд»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Куля»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00, 11:10 Т/с «H2O:
Просто додай води»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:00 «Красунi»
10:00 «Ух ти show»
12:10 Х/ф «Ромео i
Джульєтта»

14:30 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:30 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
16:30 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Їхали ми,
їхали...»
08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:00 Х/ф «Блеф»
14:15, 20:30 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Любов не
дiлиться на два»
ICTV
7:15 Т/с «Код
Костянтина»
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку»
14:35 Х/ф «Останнiй
рубiж»

16:35 Х/ф «Три днi на
вбивство»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Джек Райан.
Теорiя хаосу»
22:40 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
00:35 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10 Велика полiтика
08:15 Феєрiя мандрiв
10:20 Будемо жити
12:15 Сiмейнi
зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
17:10 «За Чай.com»
21:40 Час-Time
22:30, 23:10 Новi Герої
Донбасу
23:25 Фiнансовий
тиждень

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Виробничому підприємству в с. Нижча Дубечня на постійну роботу потрібні:
МАШИНІСТИ ЕКСТРУДЕРА, ДРУКАРІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ, НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ — чоловіки
до 50 років — з/п — від 12 000 грн, та учні (без досвіду роботи) —з/п — від 8 000 грн.
Тел: 067-450-39-25

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П договірна. Тел. (073) 505-80-80

8

10 лютого

9-го лютого святкує свій ЮВІЛЕЙ
наша дорога, найкраща мама і бабуся
Любов Миколаївна ФУРДИЛО.
Щиро вітаємо тебе, рідненька!
Бажаємо міцного здоров’я, душевного
спокою, наснаги, гарного настрою та усіляких гараздів!
80 — це саме той час, коли краще всього відчуваєш любов близьких і рідних. Ми
даруємо тобі цю любов, адже ти у нас найкраща!
Любимо тебе і шануємо.
Діти, онуки, правнуки
ВІТАЄМО
12 лютого виповнюється 45 років
дорогому брату та дядькові
Олександру Віталійовичу БОРИСОВУ.
З днем народження вітаємо,
Та бажаємо:
Будь веселим та квітучим,
Будь багатим та везучим,
Будь здоровим та красивим,
Будь завжди-завжди щасливим!
Брат, сестра та племінники
14 лютого відзначатиме свій ювілей
Валентина Михайлівна ВАКУЛЬЧИК.
Нехай стежки всі стеляться крилато
І будуть чисті, рівні, мов струна,
А також хай добро на оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай мир, добробут і достаток
Сипляться неначе вишні цвіт,
Нехай малює доля з буднів свято,
Ну, а Господь дарує щедрих многа літа.
Мама, донька, онучка, чоловік, зять, брат із дружиною
Вважати недійсним втрачене посвідчення особи, яка має право на
пенсію, інваліда ІІІ групи, серія ААГ
№ 171429, видане 11.10.2017 р.
ВУФЗН Вишгородської РДА на ім’я
Віталія Івановича ЯКУШЕНКОВА

Мозаїка

2018 року

Вважати недійсним посвідчення
учасника бойових дій № 061676,
видане 09.04.2016 р. НВП штабу
в/ч А 2062 на ім’я Євгенія Олександровича МОРОЗОВА

З нагоди ювілею

Віктору КУЧЕРУКУ
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Вже сивина закралась у волосся.
Як мить промчались літечка-літа…
І на порозі, друже, наша осінь,
Яка не радує, хоча і золота.
Та не такі з тобою ми є люди,
Щоби розкиснуть у осінній млі,
Бо ще не вмерла, бо ще є і буде.
І ми з тобою сущі на землі.

Вишгород
Щиро вітаємо нашого дорогого синочка
Назарчика СКОВОРОДУ
з днем народження!
Любий котусику, бажаємо тобі всього
найкращого і найприємнішого в житті.
Ми тебе дуже любимо і хочемо,
щоб ти ріс щасливою і чесною людиною.
Нехай тобі завжди яскраво світить сонечко,
а кожен день дарує незабутні враження й
відкриває нові горизонти.
Дворічне дитятко, цікаве й веселе,
Твій щебіт наповнює щастям оселю.
Зростай, наш синочку,
здоровим й завзятим.
Хай доля дарує дарунків багато!
Мама Світлана і тато Олександр

ПРОФЕСІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ МАЙСТРІВ
САЛОНІВ КРАСИ ТА ПЕРУКАРЕНЬ
Ми знаходимося за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 3 (буд. «свічка»)
Пропонуємо широкий асортимент продукції для майстрів манікюру, педикюру,
штучного нарощування нігтів, перукарів, косметологів, масажистів.
В наявності продукція відомих вітчизняних та світових брендів:
Kodi, My Nail, Fox, PNB, Trendy Nails, Olton, Staleks, Bio Plant, Nouvelle, Profi Style, Salon, Royal Beauty
(лаки, гель-лаки, стартові набори, декор, засоби по догляду, декоративна косметика, шампуні, фарби для
волосся, манікюрний інструмент, засоби для дезінфекції та одноразова продукція).
Професійна заточка інструментів.

Працюємо з 9:00 до 20:00 з понеділка до суботи включно.
Тел.: (063) 198-47-71. Сайт магазину: royalbeauty.kiev.ua

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про освіту, серія КХ № 11593619, видане середньою школою № 2 м. Вишгорода 09.06.1999 р. на ім’я Івана Івановича ЧЕРЕМХИ

ОСББ в м. Вишгороді запрошує на постійну роботу
ДВІРНИКА – прибиральницю віком до 60 років.
Звертатись за тел: (095) 555 01 33

Купуй органічне

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

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №5’2018

Потрібна на роботу
майстер з ремонту одягу
(з/п — договірна)
або здам павільйон, 20 м2
(Київ. Позняки)
Тел: (067) 443-24-49
Вважати недійсним втрачений
диплом бакалавра, серія КВ №
28533043, виданий Відкритим
міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (спеціальність «Хімічні технології ТН і
СМ») 15 травня 2006 р. на ім’я Івана Івановича ЧЕРЕМХИ
Вважати недійсним втрачений диплом про середню технічну освіту,
серія КВ № 21479258, виданий
Київським Індустріальним технікумом 26.04.2003 р. на ім’я Івана
Івановича ЧЕРЕМХИ

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

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

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

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

P.S.

Дехто говорить коханому:
«Ти — моє щастя», «Ти — моя радість»...
А я говорю: «Ти — моє все»

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

