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МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ

24 лютого на сцені Будинку культури
«Енергетик» відбулася прем’єра унікального
фантастичного мюзиклу «Крижане серце»
від театру «МоноФон» (режисер Уляна Данилюк).
У мюзиклі було задіяно близько 70 дітей: із
дитячого інклюзивного театру «Perfeco in kilaba»
разом із колективом хорового співу «Домісолька» (керівник — Ганна Покровська, ВМЦТ «Джерело») і ансамблем естрадно-спортивного танцю
«Мозаїка» (керівник — Тетяна Катеринич, РБК
«Енергетик»).
«Театр потрібно визнати як форму реабілітації, — переконана Уляна Данилюк, засновник
театру «Perfeco in kilaba». — Ідея все та ж: займатися творчістю, не розділяти, об’єднувати –
дорослих (МоноФонівці), дітей, танцюристів, вокалістів, дітей із певними особливостями.
Чому «Крижане серце»? Матеріал прекрасний — один із найулюбленіших дітьми оскароносний Діснеївський мультфільм. Музичні партії
— непервершені. У сюжеті є всі персонажі, що
так захоплюють дітей. А також — чарівництво,
історія самопожертви, дружби і любові. І головне
— перемога добра над злом. Чудовий матеріал.
Діти співають наживо, фанери — нуль, серйозні
партії.
Репетиції тривали два місяці. Було важко, бо
ми не мали підтримки. У результаті — все зробили самостійно».
Глядачі із захопленням спостерігали за дійством на сцені і ще довго не відпускали акторів
вигуками «браво!» та шквалом аплодисментів.
Актори «Крижаного серця» щирістю розтопили
серце кожного.
Уляна впевнена, що на досягнутому не зупинятиметься: «Що потрібно зробити для того, аби
в очах глядача спалахнув вогник щирості? Трішки репетицій, віра в себе та впевненість у своїх
намірах! Так крок за кроком діти стають профі.
На сцені відбувається театральне диво: ті, хто
зазвичай майже не емоціонують та нічим не цікавляться, стають енергійними, жвавими, виразними... Головне — вірити у дітей!».
До речі, на базі БК «Енергетик» запрацювали
безкоштовні акторські тренінги, які можуть відвідувати усі охочі незалежно від віку. Заняття
проходять щовівторка та щочетверга з 19:30 до
22:00. Детальніше — за телефоном: (096) 23 97
438, Уляна.
Вікторія ШМИГОРА

МАСЛЯНА-2019!

Сонце величаймо —
Весну зустрічаймо!
Приходь у неділю, 10 березня, на
свято Масляної (площа Г. Строкова,
біля РБК «Енергетик»).
Початок о 14:00.
У народі кажуть: людина, яка повеселилася на Масляну як слід, протягом
року не сумуватиме. Тож, на вишгородській Масляній-2019 на вас чекають веселощі, розваги, обряди, народні гуляння і пригощання.
Зустрічаймо Масляну разом!

Особливий театр

!

Шановні виборці!
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Вишгородської РДА запрошує
вас перевірити інформацію про персональні
дані, внесені до Реєстру,
для того, щоби ви беззаперечно
потрапили
до списків виборців та
змогли реалізувати своє
конституційне право —
право вибору.
Наша адреса:
м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 84;
тел: (04596) 22-696,
22-665.

ТВОРЧА АКЦІЯ

«Тарасовими стежками»

Запрошуємо усіх охочих взяти
участь у творчому флешмобі «Тарасовими стежками», присвяченому
Шевченківським дням, та отримати
подарунки!
Всі учасники претендують на призи: 1-ше місце — 5000 грн; 2-ге місце
— дводенна подорож до м. Львова на
двох; 3-тє — два квитки у театр ім. Івана
Франка на драму «Verba» («Лісова пісня» Лесі Українки).
Умови флешмобу:
1. Зняти відео, читаючи твір Т. Шевченка біля пам’ятника Кабзареві у м.
Вишгороді (біля БК «Енергетик»).
2. Виставити відео з хештегом #тарасовими_стежками у себе на FB-сторінці.

3. Підписатися на профіль Місто.UA
та відмітити двох друзів у коментарях під
цим постом.
Кожному учаснику буде присвоєно
порядковий номер. Переможці обиратимуться за допомогою лотерейного боксу.
Від одного учасника — одне (!) відео.
У флешмобі беруть участь лише реальні
сторінки користувачів.
Результати будуть оголошені 9 березня біля пам’ятника Т. Шевченку у м.
Вишгороді об 11:00.
Флешмоб проводиться з ініціативи
БФ «Покоління», ГО «Дієва громада
міста Вишгорода», ГО «Центр розвитку
громади», Вишгородського клубу інтелігенції.

УВАГА!

Вартість
передвиборчої реклами
Вартість одиниці друкованої площі у
ТОВ «Газета «Вишгород» для розміщення матеріалів передвиборчої агітації за
рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України на період виборчої кампанії чергових виборів
Президента України в 2019 році — 10,00
грн за 1 кв. см.
Розцінки вартості одиниці друкованої
площі не можуть змінюватися протягом
виборчого процесу. Знижки на оплату
друкованої площі окремому кандидату на
пост Президента України чи партії (блоку), що висунула кандидата, не надаються. Реклама політичного змісту на першій
сторінці не друкується.
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Реальна нова сила — це Тарута і його досвід
ПОЛІТИКА

Чому небезпечно вибирати
між нинішньою владою
і «молодими, але зеленими»
У своєму недавньому інтерв’ю Дмитру Гордону кандидат у президенти Сергій Тарута
дуже точно провів межу між собою і Зеленським. Недостатньо, на думку Тарути, майбутньому президентові бути просто порядною
людиною, як стверджує Зеленський. Потрібен
ще й величезний досвід — досвід державного
управління, управління великими трудовими
колективами, досвід ведення складних переговорів. Досвід реального життя, реальної роботи в економіці.
І уважно вивчивши біографію Тарути, ми бачимо,
що саме у цього кандидата в президенти такий досвід є. Тут і трудовий шлях на «Азовсталі» від майстра цеху до керівника відділу зовнішньої торгівлі. І
створення «з нуля» величезної промислової компанії «Індустріальний Союз Донбасу», яку Тарута спочатку зробив найбільшою в Україні, а потім і у всій
Східній Європі. Тарута взяв на себе відповідальність
не тільки за величезний промисловий комплекс, але
і за десятки тисяч співробітників, за добробут їхніх
родин. І за час роботи на чолі ІСД зміг збільшити заробітні плати на заводах компанії у кілька разів.
Що може протиставити такій біографії Зеленський? Успішну гру в КВК і участь у гумористичних
шоу. А ось управлінську і політичну кар’єру Зеленському доведеться починати з нуля, і навряд чи посада президента України — це відповідний «стартовий майданчик» для такої кар’єри. Як в іншому
своєму інтерв’ю, з Наталею Влащенко, відзначив
той же Тарута — починати Зеленському краще все-

таки на муніципальному рівні, нехай проявить себе
для початку на виборах до місцевих органів влади
Кривого Рогу. Не маємо ми права допустити проведення настільки небезпечних експериментів над нашою багатостраждальною країною!
Тим часом, нинішня влада активно підсовує нам
саме Зеленського, як альтернативу. Чому вони
так роблять? Всі опитування показують, та що там
опитування — це буквально відчувається у повітрі
— українці хочуть змін. Українці хочуть бачити нові
обличчя у політиці. І нинішня влада каже — ось вам
нове обличчя. А тепер вибирайте — актор, або все
ж хочете справжнього президента? Нас намагаються ввести в оману, підсовуючи нам Зеленського як
«єдине нове обличчя в політиці». Як єдину альтернативу всім набридлій, але вже звичній нинішній владі.
Насправді ж «нових», як і «порядних», серед кандидатів — вдосталь. Але ключем до успіху України,
до зростання виробництва, заробітних плат, пенсій
є не просто новизна і порядність — а висока компетентність насамперед в економічних питаннях. Виробництво телевізійних шоу — хороший досвід. Але
скільки приносить в українську економіку експорт
телевізійних шоу? Мільйон, два мільйони? А ось сталі Україна експортує в рік більше ніж на 10 мільярдів доларів! Для порівняння — експорт, наприклад,
шоколадних виробів приносить у країну в 50 разів
менше — близько 200 мільйонів доларів.
І коли ми знаємо ці цифри, то легко можемо відповісти на питання, хто має взятися за відродження
економіки України — той, хто вміє виробляти традиційний продукт української промисловості — сталь,
а не гумористичні шоу або шоколадні вироби.
Нинішня влада ретельно приховує цю реальну
альтернативу. Ви рідко побачите Сергія Таруту на
центральних каналах, там частіше відводять місце
і час для «ручних кандидатів від влади». Влада пропонує нам «вибір без вибору» — або залишайте нас
ще на 5 років, або вами буде правити ось цей молодий шоумен без досвіду в реальній економіці і державному управлінні. Але правда завжди знаходить
свій шлях.

R

Сергій Тарута за останній місяць об’їхав половину країни, і в кожному місті на зустріч із ним збираються сотні, тисячі справжніх «людей справи» —
людей, зайнятих працею на реальному виробництві
або власною підприємницькою діяльністю. Приходять, щоб познайомитися з командою Тарути, почути подробиці його програми відродження економіки
«Країна Запрацює», його мирного плану «Три Основи». І йдуть із цих зустрічей люди вже з надією на реальні зміни, на зростання заробітних плат, на якісну
зміну свого життя і життя своїх близьких. І надію цю
вселяє в них Сергій Тарута — людина з реальним
досвідом і реалістичними планами.

У Вишгороді організували творчу зустріч із Володимиром Яворівським
ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

26 лютого у БК «Енергетик» відбулася
творча зустріч із письменником, журналістом, громадським діячем Володимиром
Яворівським. Її організували депутати Вишгородської міської та районної ради Артем
Тютюнник, Сергій Жадан, Юрій Попов,
Олександр Дзюба, Геннадій Панамарчук,
Анатолій Потапенко та заступник міського
голови Трохим Іванов.
На тематичному вечорі під назвою «Роль
жінки в історії України» письменник препрезентував свій новий творчий доробок — книгу
про княгиню Ольгу «У мене вечеряв Ісус».
«На моє велике переконання, наша державність починається від княгині Ольги. Саме
про це мій роман. У ньому я доводжу, що саме
за Ольги почалася Українська держава, РусьУкраїна. Очевидно, що княгиня Ольга — ваша

землячка, і тут, у Вишгороді була її резиденція.
Вона отримала державу у складний час, але,
будучи мудрою жінкою, змогла так вправно
керувати країною. У своїй книзі я намагався
показати не тільки роль княгині Ольги в історії,
а й психологію цієї великої жінки», — розповів
Володимир Яворівський.
Під час цієї теплої зустрічі присутні мали
змогу отримати відповіді на болючі життєві питання. Письменник чимало часу спілкувався
з аудиторією, приділивши увагу обговоренню
проблем сьогодення. Проводячи паралелі сучасності з історичними подіями, які відбулися
у нашій державі, Володимир Яворівський поділився своїм баченням та планами на майбутнє. Безумовно, такі зустрічі залишають після
себе підгрунтя для переосмислення явищ та
процесів, які відбуваються у нашій державі.

Програма розвитку Комунального підприємства «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на 2019 рік
Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради» (далі – комунальне
підприємство) створено в 1995 році.
Комунальним підприємством отримано ліцензію Державної служби геодезії, картографії та кадастру на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт АГ № 500488. У штаті КП працюють
сертифіковані фахівці — інженери-землевпорядники, геодезист, архітектор та інженер-будівельник.
На КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради» відповідно до статуту покладені наступні
завдання:
1. Інвестиційна діяльність.
2. Виробничо-господарська діяльність.
3. Організаційне забезпечення виконання програм та завдань по
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
4. Виконання функцій замовника по розвитку інвестиційних та
власних проектів будівництва об’єктів будівництва, освіти, охорони
здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового та
іншого призначення.
5. Організаційне забезпечення та практичне виконання обсягу
робіт по оформленню права користування земельними ділянками на
замовлення інвесторів, фізичних та юридичних осіб.
6. Архітектурне проектування та здійснення супроводження проектних робіт, в тому числі отримання вихідних даних на проектування,
проведення тендерів на визначення виконавця проектно-кошторисної

документації, розробка та погодження проектної документації, виконання експертизи проектів та затвердження проектно-кошторисної
документації, здійснення нагляду за безпечною експлуатацією будівель і споруд, проведення оглядів будівельних конструкцій будівель
та споруд, надання висновків щодо придатності будівель та споруд до
подальшої експлуатації, визначення обсягів робіт із поточного та капітального ремонту.
Інструментами вирішення поставлених завдань повинні стати:
1. Затверджений Генеральний план міста.
2. Правила забудови міста.
3. Правила відведення земельних ділянок під забудову.
4. Програма розвитку інженерної інфраструктури.
5. Закон України про регулювання містобудівної діяльності.
6. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
7. План зонування.
8. Детальні плани території.
9. Діючі ДБНи та інші нормативні документи.
В основу фінансування цільових програм будуть закладені можливості міського бюджету, цільові кошти — в обсягах, запланованих на
розвиток місцевих громад у центральному, обласному та районному
бюджетах, а також власні кошти комунального підприємства та залучені кошти інвесторів.
Напрямки використання коштів, які планується отримати з
місцевого бюджету у 2019 році

Додаток № 13
до рішення Вишгородської міської ради
від 21 грудня 2018 р. № 48/1

Із місцевого бюджету у 2019 році
1.

Заробітна плата згідно із штатним розписом 840 538,00 грн

2.

Нарахування на заробітну плату (22 %)

3.

Оплата банківських послуг
6 800,64 грн
Орендна плата земельної ділянки у м. Виш- 100 000,00 грн
городі, вул. Шкільна
Послуги
117 743,00 грн

4.

Роботи, пов’язані з будівництвом комунального дошкільного дитячого навчального за- 21 000 000,00 грн
кладу (вул. Шкільна у м. Вишгороді)

184 918,36 грн

Загальний фонд усього: 1 250 000,00 грн
Спеціальний фонд усього: 21 000 000,00 грн
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету загального фонду — в розмірі не менше
1 000 000 грн, спеціального фонду — в розмірі не менше 21 000 000,00
грн із наступним збільшенням протягом року та за рахунок інших джерел.
Координація, контроль та управління за ходом виконання
Програми
Координацію, контроль та управління за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань планування та
формування бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Вишгород
Субота, 02 березня 2019 року

ТРАНСФОРМАЦІЯ
УКРАЇНИ R

У ФОКУСІ

3

Ярослав Москаленко: Війна не загальмувала реформи

Процес трансформації України
вже не зупинити. На цьому наголосив очільник депутатської групи
«Воля народу», голова МДО «Київщина» Ярослав Москаленко під час
свого виступу на засіданні Ради регіонального розвитку, що проходила
під головуванням Президента України Петра Порошенка.
«Наша держава в 2013 році і зараз
— це «дві великі різниці», як кажуть в
Одесі. Війна не загальмувала реформи. Навпаки, бажання їх проводити і
показати результат посилилось у рази.
Я щиро вдячний Главі держави, що
протягом років він послідовно відстоює впровадження змін, які торкнуться
кожного», — переконаний народний
депутат.
«Ядром» змін у державі Ярослав
Москаленко назвав децентралізацію.
«Створення об'єднаних територіальних
громад — це не просто красиві слова. Це реальні живі кошти, які щодня
вкладаються в інфраструктуру та соціальний розвиток охоплених населених
пунктів», — вважає він.
Як відзначив народний депутат, за
підсумками 2018 року середній показ-

ник надходжень власних доходів на
одного мешканця по дев’яти ОТГ Київської області збільшився у 2,4 рази, а
по семи утворених у 2017 році — у 2,8
рази. «Жалкую, що у столичному регіоні не використали і третини від наявного потенціалу», — додав він.
Загалом, за словами Ярослава Москаленка, з 2015 року в Україні створено
878 ОТГ, в які об'єдналися понад чотири
тисячі громад: «Об'єднані територіальні

Електронна черга на дитсадки,
технічні умови для приєднання
новобудов до міських мереж, комісії
контролю за використанням коштів
із місцевого бюджету
У МІСЬКВИКОНКОМІ

громади стають фундаментом для розгортання сучасної медичної мережі у
сільській місцевості, створення опорних
шкіл, розвитку центрів надання адміністративних послуг, передачі на низовий
рівень повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та земельній
сфері тощо».
На переконання голови МДО «Київщина», реформа децентралізації у нинішньому вигляді має прийти до свого

логічного завершення. «Ми не можемо
гаяти ні секунди. Хто хотів об’єднатись
— вже зробили це. Інші лише ділять
шкуру невбитого ведмедя, — говорить
він. — Кабміну потрібно надати право
ініціювати об’єднання тергромад, виходячи із перспективного плану розвитку
територій. Місцеві вибори в 2020 році
мають відбутись на новій територіальній основі».
Ольга АВРАМЕНКО

Громадські слухання по новій території цвинтаря
ОБГОВОРЕННЯ

На черговому засіданні міськвиконкому, що відбулося 21 лютого
2019 р., розглянули стандартні блоки питань: житлових, опікунських, встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, розміщення рекламних засобів.
Також було присвоєно поштові адреси новобудовам та погоджено
технічні умови на їх приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення.
Комунальним підприємствам Вишгородської міської ради «Управляюча компанія» та «Благоустрій» доручено створити комісії з контролю за виконанням робіт, проведених за кошти з міського бюджету.
Затверджено перелік дітей, які зареєстровані через систему електронної реєстрації для вступу до дошкільних навчальних закладів м. Вишгорода на 2019, 2020 та 2021 р.р.
Влас. інф.

26 лютого відбулися громадські слухання
щодо врахування інтересів громади у проекті
містобудівної документації з питання розробки
детального плану території центрального міського кладовища. На початку зібрання головний
архітектор проекту Ольга Перегон (ТОВ «Центр
архітектурного проектування та ландшафтного
дизайну») доповіла присутнім про основні техніко-економічні показники цього плану. Так, територія нового цвинтаря в межах проекту складатиме близько 36 гектарів. А розрахункова кількість
традиційних поховань складатиме 34 073 штук.
Проект враховує дотримання всіх необхідних показників — від санітарно-епідеміологічних норм
до збереження пам’яток культурної спадщини.
У ході слухань автор проекту та заступник
міського голови Олексій Рачинський відповіли
на поставленні запитання, вислухали пропозиції
та зауваження громадськості.

Громадські слухання триватимуть до 10 березня включно. Тобто, саме до цієї дати ще можна подавати письмові пропозиції.
Варто зазначити, що громадські слухання
— це лише перший етап цього проекту. Попереду — числені узгодження документації у вищих
владних структурах — державних комітетах та
міністерствах.
Влас. інф.

Програма розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2019 рік
1. Загальні положення
Вишгородський міський дитячо-юнацький
оркестр-студія «Водограй» (далі — Оркестр) був
започаткований у 1996 році рішенням Вишгородської міської ради, як комунальний позашкільний, культурно-освітній заклад.
Оркестр здійснює свою діяльність відповідно
до законодавства України та на підставі статуту.
Заклад є бюджетною організацією, фінансується з бюджету м. Вишгорода — відповідно
до норм закону України «Про місцеве самоврядування».
2. Мета
Основною метою діяльності Оркестру є:
- здійснення навчально-підготовчої діяльності дітей;
- навчання грі на духових та ударних інструментах;
- формування елементарних музичних
знань і навичок;
- розвиток музичного слуху, відчуття темпоритму, музичної сприйнятливості;
- підготовка та проведення концертних програм, спрямованих на пропагування, розвиток і
збереження кращих зразків музичного мистецтва України та світової класики;
- розвиток культурно-естетичних смаків підлітків.
3. Завдання і заходи
Основне завдання Оркестру полягає у формуванні у дітей та підлітків бажання оволодіти навичками гри на духових та ударних інструментах,
за допомогою яких вихованець зможе висловлювати своє ставлення до музичного мистецтва
в цілому і свій особистий підхід до формування
власних музичних вподобань. Діти мають можливість розвивати музичні здібності.
Оволодіти технічними вміннями, розвинути музичний слух, сформувати художній смак
та відчуття ансамблю – лише перші завдання
на початку нелегкого шляху формування юного
музиканта.
Цілеспрямоване навчання грі на духових
інструментах веде до постановки правильного
дихання, що є профілактикою багатьох захворювань легень.
Особливої уваги потребує процес виховання самоаналізу, інтерпретації та вміння оцінювати свою роботу, знаходити і виправляти власні
помилки у процесі роботи над музичним твором.

Для досконалого відтворення музичного
матеріалу недостатньо лише вмінь, потрібні досить грунтовні знання в галузі музичної грамоти.
Тому завдання Оркестру полягає в ознайомленні
учнів із музичною грамотою, музичною літературою, у вивченні музичної спадщини, відвідуванні
концертів інших колективів та виконавців.
Учні не обмежуються вивченням лише духових інструментів, під час майстер-класів чи відвідування концертів вони знайомляться з іншими
музичними інструментами та способами музикування на них.
Навчання в Оркестрі ведеться за двома
взаємозалежними напрямками. Один із них передбачає розвиток та удосконалення виконавської майстерності на духових інструментах, інший — художньо-естетичне виховання активного
шанувальника музичного мистецтва, розширення музичного світогляду, ціннісних орієнтирів у
сфері культури.
Завдяки комплексу знань і навичок діти за
досить короткий час досить майстерно оволодівають грою на обраному інструменті, що дозволяє Оркестру достойно представляти наше місто
на конкурсах і фестивалях обласного і всеукраїнського рівня.
4. Напрямки діяльності
Оркестр веде свою діяльність одразу в декількох, щільно поєднаних між собою напрямках.
Основний напрямок роботи — це навчання дітей та підлітків грі на духових та ударних
інструментах. Внаслідок оволодіння грою колектив продовжує розвиток своєї діяльності у формі
концертних виступів, де ділиться із слухачами
своїми вміннями.
Часто Оркестр бере участь у фестивалях
та конкурсах-оглядах серед духових колективів
різних рівнів.
Оркестр проводить навчально-виховну та
концертну діяльність протягом усього календарного року, в тому числі і під час шкільних канікул.
Це пов’язано із специфікою роботи та концертною затребуваністю колективу.
5. Перспективи розвитку
Діяльність Оркестру спрямована на колективний розвиток, де сильніший допомагає
слабшому, а слабший намагається зробити свій
посильний внесок у колективну творчість. Дуже
жваво учні сприймають викладення матеріалу за
допомогою телевізійної та аудіотехніки.

Доброю традицією для колективу стало
відвідування Національного театру опери і балету ім. Т. Г. Шевченка, Національної філармонії,
звітного концерту Обласного колледжу культури
і мистецтв та звітного концетру Інституту культури і мистецтв.
Як відомо, сьогодні дітей мало чим зацікавиш, надто, коли мова заходить про роботу. А
музика — це дуже важкий труд над собою і в собі.
Колективу вкрай бракує нових інструментів,
адже ті, якими зараз користуються, давно і безнадійно застаріли. Вони мають жалюгідний вигляд, не кажучи про те, що зовсім не адаптовані
до потреб юних музикантів: інструменти завеликі
і досить важкі. До програми розвитку колективу на 2019 рік слід внести кошти на придбання
комплекту духових інструментів.
Ще одна немаловагома проблема — це
одяг для музикантів. Концертним формам уже
понад 20 років, вони старі і потерті. Не на всіх
дітей можна підібрати розміри, бо юні музиканти
ростуть, а кількість і розміри форм дуже нас обмежують.
Надзвичайно болюча ситуація з літніми
формами. Їх просто немає. Придбати літні зразки форми для колективу вкрай необхідно, адже
наш колектив бере участь у заходах обласного і
всеукраїнського рівня, де варто гідно представляти наше місто не лише гарним звучанням, а й
гарним виглядом.
6. Результативні показники
Оркестру — понад 20 років, за цей час було
чимало перемог і звершень, отримано чимало
нагород. Та багато ще попереду. За останні два
роки колектив повністю змінив склад музикантів
і репертуар. Твори для виконання добираються
за віковими можливостями і вподобаннями виконавців. Стало більше народної музики і популярних творів сучасних композиторів.
За останній рік духовий Оркестр взяв
участь у Першому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Армія-дітям», де здобув нагороду
«Особлива відзнака жюрі». Ще один фестиваль
обласного рівня — «Сурми Київщини» — приніс
колективу першу премію в номінації «муніципальні оркестри». У червні 2018 р. колектив брав
участь у V Відкритому фестивалі-конкурсі духових оркестрів «Яскрава симфонія Прикарпаття»,
який проходив у м. Трускавці. Протягом трьох
фестивальних днів юні музиканти показали всі

свої вміння — під час конкурсного звучання, під
час параду вулицями міста та церемонії закриття
фестивалю.
Залюбки оркестр бере участь у заходах
міського рівня: проводить паради, виступи, долучається до збірних концертів міських колективів
тощо.
Оркестр може виступати у концертних залах та на відкритих майданчиках: колектив уміє
виконувати маршеву музику для парадів і твори
для дефіле. Так, Оркестр продемонстрував свої
вміння на День міста — крокував вулицями у
загальній ході та виконав дефіле. Потрібно зазначити, що далеко не кожен колектив може
похизуватися вмінням виконувати дефіле. Це є
одна з родзинок Оркестру. Для підготовки такого
виступу-дефіле необхідно мати досить велику
площу для репетицій. Адже музиканти під час
виступу не лише виконують музичну композицію,
а й рухаються — танцюють. Саме така площа є
перед приміщенням — подвір’я. У 2018 році адміністрація Оркестру зверталась до голови Вишгородської міської ради з проханням благоустрою
(асфальтування) цієї площі. У вересні 2018 року
її заасфальтували.
7. Джерела фінансування
і строки виконання
Фінансування Програми здійснюється за
рахунок коштів із загального фонду міського бюджету. Строки виконання заходів не можуть бути
конкретизовані, бо визначаються по мірі надходження запрошень на будь-які заходи.
8. Фінансування на 2018 рік
КЕКВ Найменування Кошторисна 2018 р.
2111 Заробітна плата 948 200,00
2120 Нарахування на оплату праці 208
900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар 25 000,00
2240 Оплата послуг (крім комун.) 71
800,00
2271 Оплата теплопостачання 60 000,00
2272 Оплата водопостачання та водовід.
1 000,00
2273 Оплата електроенергії 5 000,00
2800 Інші поточні видатки 100,00
Разом: 132 000,00
По спеціальному фонду (бюджет розвитку)
бюджету фінансування
30 000,00 — муз. інструменти

Додаток № 14
до рішення Вишгородської міської ради
від 21 грудня 2018 р. № 48/1

9. Фінансове забезпечення на 2019 рік
Фінансування Програми у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих із
міського бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чиним законодавством.
Для здійснення статутних завдань оркестру-студії «Водограй» передбачено у 2019 році
фінансування з міського бюджету за рахунок загального фонду — в сумі не менше 1 455 700,00
грн, за рахунок спеціального фонду — в сумі не
менше 30 000,00 грн, у т. ч.:
КЕКВ 2111 Заробітна плата 1 100 000,00
грн, у тому числі:
зарплата 1 052 500,00 грн
оздоровчі
47 500,00 грн
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
242 000,00 грн
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25 000,00 грн, у тому числі:
миючі засоби та господ. товари, лампи, світильники 15 000,00 грн
канцтовари 8 000,00 грн
поповнення аптечки медикаментами
1 000,00 грн
передплата газет і журналів 1 000,00 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 000,00 грн, в тому числі:
Інтернет-з’вязок 3 300,00 грн
мед. огляд 7 000,00 грн
заправка катриджів 2 000.00 грн
охорона 6 000,00 грн
обслуговання оргтехники 3 000,00 грн
обслуговання бюджетних программ
5 700,00 грн
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
55 000,00 грн (31Гкал.)
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 100,00 грн (47 куб. м)
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії 5 500,00
грн (2100 кВт/год)
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки 100,00 грн
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
(придбання інструментів) 30 000,00 грн.
10. Координація, контроль та управління
за ходом виконання Програми
Координацію, контроль та управління за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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НАВІГАТОР
КОЛИ НАС ЧУЮТЬ

Березневі вибори Президента України спонукають до роздумів, як ми
живемо сьогодні і чого очікуємо у майбутньому. Втім,
перезавантаження влади
потребує вся її вертикаль.
Як ветеран праці, колишній працівник органів місцевого самоврядування я з
гіркотою змушений констатувати той факт, що за
останній час Верховна Рада не ухвалила жодного
закону, який би поліпшував умови життя простих
людей. Натомість — скачок цін на газ, воду, електроенергію, продукти харчування, ліки, транспорт
і т. д.
У 2020 році мають відбутися і вибори до місцевих
рад. Тому вже сьогодні ми маємо оцінити роботу нинішніх депутатів і за результатами їх діяльності зробити правильний вибір.
Я хотів би поділитися своїми враженнями про роботу
Віталія Ігоровича Сардака — депутата Вишгородської
міської ради по нашому округу — від двох будинків ЖК
«Ярославичі», масивів «Дідовиця» і «ГАЕС». На даний
час я зі своєю сім’єю мешкаю у ЖК «Ярославичі». Це
три корпуси 20-поверхових будинків і один корпус 21-поверхового будинку (1625 квартир, понад 5000 людей).
Житловий комплекс обслуговує TOB «ЕК «КомфортМайстер», м. Київ.
Якось у нас виникли проблеми з опаленням будинку.
Їх довелося розв’язувати протягом чотирьох років. За
цей період було перевірено загальнобудинковий лічильник тепла, збільшено удвічі робочі пластини на корегування теплообмінників, замінено два підвищувальні
насоси, щит автоматизації блоку підвищувальних насосів та інше устаткування. Це дало змогу забезпечити
гідравлічні та теплові характеристики параметрів теплоносія, який подається в опалювальну систему будинку.
Сьогодні проблем із теплом немає. А досягли цього
через обласне відділення Антимонопольного комітету
України, Господарський суд м. Києва, Київський апеляційний господарський суд та Верховний суд, Управління
захисту прав споживачів Головного управління Дер-

СЛУЖБА
ЗДОРОВ’Я
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жпродспоживслужби у м. Києві та області. Всі ці питання були на контролі у нашого депутата.
Втомившись від неякісних послуг провайдера-монополіста, Віталій Сардак добився заведення до будинків
двох альтернативних інтернет-провайдерів, усупереч
перешкодам з боку забудовника та TOB «ЕК «Комфорт-майстер».

Побільше б таких депутатів
Для забезпечення додаткових заходів по охороні
квартир мешканців Віталій Ігорович організував встановлення домофонів і тривожних кнопок виклику ДСО.
Вважаючи незаконним та необгрунтованим підвищення ЖЕКом тарифів на утримання будинку та прибудинкової території, разом домоглися зниження початкових тарифів (зменшили на 60 коп для м2 перших
поверхів, та на 5 коп. на м2 для всього другого корпусу).
Наш депутат брав активну участь у засіданнях комісій
міської та районної рад, які обговорювали проблемні
питання нашого ЖК.
Депутат В. Сардак подбав і про довкілля на окрузі. Організував і провів разом із мешканцями наших
будинків та сусідами, які проживають у 9-поверхівках,
декілька суботників у парку біля нашого житлового
комплексу.
Перед міською владою депутат порушив і питання
щодо укріплювальної стіни в районі гаражів, яка має багато тріщин і створює небезпеку для наших будинків.
До вирішення цього питання активно приєднався міський голова О.В. Момот.
Вдячних слів заслуговує Віталій Ігорович і за вирішення транспортної проблеми. На прохання мешканців
нашого ЖК було ініційовано збір підписів та подані запити до міської, районної рад та обласної адміністрації
щодо запуску громадського транспорту від ЖК «Ярославичі» до м. Києва. Це питання вже на прикінцевому
етапі, тому маємо впевненість щодо його вирішення
найближчим часом.
Вже два роки поспіль до новорічних свят для жителів
ЖК «Ярославичі» на території комплексу встановлюється новорічна ялинка, де відбувається справжнє свято.
Також за ініціативою нашого депутата група мешканців комплексу здійснює постійний благоустрій прилеглої території з розширенням місць для паркування

МОЗ запустило безкоштовні
медичні онлайн-курси

Як повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, Центр
громадського здоров’я МОЗ України
запустив серію медичних курсів. Їх
можна проходити онлайн, будь-де і в
будь-який зручний час.
Курси будуть корисні медичним і соціальним працівникам, психологам, а
також усім охочим розширити свої знання на теми: вірусні гепатити В та С; лікування опіоїдної залежності; мультирезистентний туберкульоз; опортуністичні
інфекції, супутні стани та захворювання;
організаційні аспекти надання інтегрованих послуг особам із психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів; профілактика пере-

дачі ВІЛ від матері до дитини; психосоціальний супровід хворих з опіоїдною
залежністю; інтегрована допомога для
осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів; інфекційний контроль за туберкульозом
для працівників первинної медико-санітарної допомоги.
Усі курси доступні за посиланням:
https://courses.phc.org.ua/
Як зазначила в. о. міністра, це лише
перший цикл навчання. Загалом на цей
рік заплановано чотири такі цикли тривалістю по два місяці.
Навчання безкоштовне. Навчальні й
перевірочні матеріали, а також форум
доступні онлайн у будь-який час.

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

КУПУЙ
ОРГАНІЧНЕ

косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з
14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

автомобілів мешканців будинків.
Для малозабезпечених сімей та інвалідів він складає
акти обстеження умов проживання і подає їх до міської
ради для виділення цим категоріям мешканців матеріальної допомоги.
В. І. Сардак за рекомендацією міського голови О. В.
Момота був призначений у серпні 2016 року директором Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, яка обслуговує понад
80 будинків у м. Вишгороді, де проживає 8 500 абонентів. Маючи проблеми з вивезенням побутових відходів
у нашому ЖК, які вивозив транспорт із Києва, ми змушені були звернутися до нашого депутата з проханням
взяти наш комплекс на обслуговування. Було укладено
договір, і тепер всі проблеми розв’язано.
Ми дуже вдячні Віталію Сардаку та його працівникам за небайдуже ставлення до проблем жителів комплексу.
З ініціативи групи громадян була також створена
громадська організація «Зелений корпус» для вирішення питань екології у районі і у м. Вишгороді. Саме
з ініціативи нашого депутата та за підтримки міського голови О. В. Момота, його заступника І. І. Свистуна
розпочато роботи щодо благоустрою парку, місць для
відпочинку не тільки жителів «Ярославичів», а й інших
мешканців м. Вишгорода. Його буде завершено найближчим часом.
У парку з’являться два футбольних поля, баскетбольний, волейбольний, спортивний та дитячий майданчики, місця для тренування та вигулу собак. Навколо
парку вже прокладено тротуарні доріжки, які частково
огороджені, проведено освітлення, встановлено лавочки для відпочинку, сміттєві урни тощо.
Сьогодні депутат із членами ініціативної групи вивчає
питання на перспективу — створення ОСББ у нашому
комплексі. Для цього буде проведено роз’яснювальну
роботу з жителями, опитування громадян, які мають
власне житло.
За браком газетної площі неможливо перелічити всі
добрі справи, які зробив Віталій Ігорович. Саме за них і
шанують його виборці. Я переконаний: якщо кожен депутат міської ради буде так ставитися до своїх повноважень, ми помітно покращимо наше місто і соціальні
стандарти вишгородців.
Василь СТРІЛЬЧУК, ветеран праці

Пам’яті Великого князя
Шановні мешканці та гості міста
Вишгорода! Запрошуємо вас взяти участь у заходах, присвячених
пам’яті Великого князя, державного діяча і просвітника Руси-України
Ярослава Мудрого (978-1054 роки), які
відбудуться 3-4 березня 2019 року у м.
Вишгороді.
3 березня:
— з 8:00 – початок богослужіння
у церкві Святих Бориса і Гліба (вул. П.
Калнишевського, 11-а);
— об 11:00 — молебень пам’яті Великого князя Ярослава Мудрого (проводить настоятель храму Святих Бориса і
Гліба протоієрей Димитрій)

ПОСТАТІ

4 березня:
— об 11:30 – лекція «Новітні дослідження мозаїк Софії Київської» доцента
кафедри реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидата мистецтвознавства
Юрія Коренюка (актова зала Вишгородської районної гімназії «Інтелект» (вул.
Шкільна, 14);
— о 12:00 — презентація фільму «В
пошуках бібліотеки Ярослава Мудрого»
(проводить письменник, сценарист, президент фонду ім. Фролькіса Андрій Дмитрук).
Адміністрація Вишгородського
історико-культурного заповідника

Вишгородський районний військовий комісаріат оголошує набір на військову службу
за контрактом до військової частини А 2167 (м. Біла Церква ), до Десантно-штурмових
військ (м. Житомир) та морської піхоти ВМС (м. Одеса) Збройних сил України
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, а
під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження
військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня
2019 року — 11 000 гривень.
При укладанні контракту Міністерством оборони України виплачується одноразова допомога в розмірах від 17 000 до 19 000 гривень (у залежності від військового звання), а громадянам Вишгородського району виплачується також грошова винагорода від Вишгородської
РДА у розмірі 10 000 гривень на картковий рахунок.
Адреса: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, каб. № 6-а.
Тел: (04596) 5-43-45,067-948-09-38

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Робікон» запрошує на роботу
МАЛЯРА ПО МЕТАЛУ, ЗВАРЮВАЛЬНИКА,
ДИСПЕТЧЕРА ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ ТА ІНЖЕНЕРА
З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ-ТЕХНОЛОГА.
Офіційне працевлаштування, соцпакет, спецодяг.
З/п за результатами співбесіди.
Підприємство знаходиться в с. Демидів Вишгородського району. Розвозка від метро «Петрівка» м. Київ, з можливістю зупинок по центральній
трасі Київ - Вишгород.
Роб. день з 08:00 до 17:00. Сб/нд та святкові дні — вихідні.
Тел.: (093)381-36-59, Василь Іванович

Вишгород
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Вона закохана у світ
З ЮВІЛЕЄМ!
20 лютого відзначила ювілей творча, талановита жінка — поетеса, майстриня, почесний громадянин міста Ольга Андріївна
ДЯЧЕНКО.
Вона закохана у світ. Про це насамперед кажуть її усміхнені очі.
Ця любов — у її ставленні до людей, у кожному поетичному рядочку і в кожному хрестику, що цвіте на полотні.
— Любов — це те, що плекає кожен крок, — каже Ольга Андріївна, і це почуття дає їй наснагу для творчості — ліричних і гумористичних віршів і прози, що зібрані у книжках «Зарубенська зоря»,
Від щирого серця вітаємо з ювілеєм голову комітету ЗМІ Вишгородської громадської організації
спілки офіцерів Ольгу Андріївну ДЯЧЕНКО.
Шановна Ольго Андріївно!
Ви — прекрасна людина, талановита поетеса, чудова жінка. Зичимо Вам невичерпного оптимізму, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, злагоди і миру!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щаслива доля огорта крилом!
Хай мати Божа Вас оберігає
берігає
Від зла, хвороби і журби,
рби,
Нехай Господь доброти
ти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
вжди!

З повагою
Вишгородська громадська організація
спілки офіцерів
та Вишгородська міська організація ветеранів

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

«Привіт із Гондурасу», «Калинові острови», «Візерунки долі». Вона
радо долучається щирими віршованими рядками з нагоди творчих
заходів, що відбуваються в місті й на які відгукується її серце. Небайдуже сприйняття швидкоплинних подій у країні, духовний світ
людей і їхнє творення нових відносин у суспільстві спонукають її до
роздумів на сторінках газет «Вишгород» і «Слово» на теми моралі, виховання молоді у дусі патріотизму, національної гордості, про
минуле і сьогодення, майбуття рідного краю і України.
Нехай же любов до своєї землі, невичерпного джерела рідного
слова, мови, історії народу, його традицій і надалі надихають Вас,
шановна Ольго Андріївно, на творення краси у поетичних рядочках
і мудрій прозі. Міцного Вам здоров’я, добра і злагоди в родинному
колі, поваги й шани від людей. Нехай кожен Ваш день буде високим, творчим, сповненим радістю і щастям.
Колектив газети «Вишгород»

Троянди в’януть від… хамства

У магазині, де продають квіти, – особлива аура. Навіть
гучне слово може вплинути на стан ніжної зеленої продукції. А від хамства вона може взагалі зав’янути.
Зайшла у квітникарню по троянди на день народження
дорогої людини і побачила на прилавку розкішні голландські
квіти, але з присохлими вже краєчками на пелюстках.
– І скільки такі коштують? – запитала.
– Сорок п’ять гривень штука…
– Так вони ж несвіжі!
Від прилавку почула:
– Жінко, зніміть окуляри і подивіться уважніше!
Зняла, подивилася – нічого не змінилося.
– Може, є дешевші і свіжіші? – не втрачала надію.
– Ні, всі по сорок п’ять.
І далі:
– Не пудріть мозок, ідіть собі з Богом. Ви взагалі така-сяка,
я знаю вас тридцять років.
До чого тут ці роки і епітети, не притаманні моєму характеру, які вочевидь не подобаються власниці магазину?
Прийшла по троянди, а вийшла з порожніми руками й обпльована з ніг до голови. І тільки тому, що засумнівалась у
свіжості квітів.
Як кажуть, тут вам не Європа. «Тут хами ідуть охамівшим

26 лютого відзначила свій ЮВІЛЕЙ добра, мила, чудова жінка
Ніна Іванівна ПОНІКАРОВСЬКА!
Шановна імениннице! Від щирого серця поздоровляємо Вас із визначною
датою. Засвідчуємо Вам свою повагу і любов. Бажаємо міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя, благополуччя і добра.
Тебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
Рада ветеранів, профком, колектив турбінного цеху
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

ВПІЗНАЙ НАШИХ 5

натовпом, за хамнепадом
реве хамнепад. І можна
звернути, хамло обминути,
але ми обираємо важкий
шлях, небезпечний, як військова стезя…» – жартують в інтернеті.
Але мені не до жартів.
Зіпсовано настрій на весь
день від того, що кілька хвилин поспілкувалася з невихованою, агресивно налаштованою продавчинею, вочевидь незадоволеною, насамперед, своїм життям.
Вікіпедія тлумачить хамство як демонстрацію хамом своєї
зверхності, більш високого соціального статусу при усвідомленні повної безкарності. Так, справді, хаму подобається принижувати людину. Хамовитий продавець не замислюється
над тим, що втрачає покупця, який тепер десятою дорогою
обминатиме цю торгову точку.
Добре, що квітникарень у місті вистачає. Між іншим, саме
у цій продавці довго не затримуються. Напевне, теж потерпають від хамства неврівноваженої власниці.
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член Національної спілки журналістів України

Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат

Іванко Шум — чемпіон України
з бойового гопака
СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Маленький спортсмен
зі Старих Петрівець Вишгородського району Іванко
Шум став чемпіоном України з бойового гопака.
На сторінці у соцмережі
Сергій Шум зазначив: «Два
дні — в режимі «безупинно»,
багато емоцій, і результат:
Іванко — чемпіон. Перше
місце — змагання «Забава»,
другі місця — «Однотан» та
«Борня» (непогано, як для
першого разу). Ще в ці дні
побратими подарували шаблю, бо що то за козак без
улюбленої зброї! Сказали,
що заслужив.
Втішно, що національне
бойове мистецтво стрімко
розвивається. Приємно бачити дітей у вишиванках, котрі
говорять українською мовою,
співають наші пісні, підтримують наші традиції, є сильними та красивими».
ДЖЕРЕЛО:
Бойовий Гопак.
Київщина.
Школа «Шаблезуб»

IN FOCUS

НАВІТЬ ПІСЛЯ
НАЙСУВОРІШОЇ ЗИМИ
ПРИХОДИТЬ ВЕСНА
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н ЕДІ ЛО К, 4 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО К У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45 «Грошi 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАI»
10:15, 19:25, 20:30 Т/с
«Опер за викликом-4»
14:05 Х/ф «Гра Ендера»
16:10 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
21:35 Т/с «Кiстки-8»
23:20 Т/с «Кiстки-7»

UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
13:15, 14:30 РадiоДень
18:20 Тема дня
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Порошенко Петро
Олексiйович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Бойко Юрiй Анатолiйович
19:49 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Ващенко Олександр
Михайлович
20:08 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.

Корнацький Аркадiй
Олексiйович
21:40 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:45 Перша шпальта

23:20 Т/с «Кiстки-7»

Юрiйович
20:08 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Мураєв Євгенiй
Володимирович
22:10 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
22:55 Складна розмова

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
10:30 Мiсiя: краса. Новий
сезон
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:30 Х/ф «1+1»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45

«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 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 М/ф «Жаб’яче
королiвство: Таємниця
кришталевої жаби»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 19:00 Богиня
шопiнгу
14:00, 18:00 4 весiлля
15:00 Панянка-селянка
20:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:30, 21:30 Танька i
Володька
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:15 Мiстичнi iсторiї з П.

Костiциним
09:05 МайстерШеф
12:35 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 21:00 Т/с
«Крiпосна»
22:50 Один за всiх
НТН
08:25 Х/ф «Живе такий
хлопець»
10:20 Т/с «Кулагiн та
партнери»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
14:55, 16:50, 23:45 Т/с
«Служба розслiдувань»
17:10, 21:30 «Легенди
карного розшуку»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/c «Майлз iз
майбутнього»
08:05 М/ф «Кунг-Фу
панда»
10:00 Х/ф «Четверо проти
банку»

11:50 Х/ф «Анонiм»
13:40 Х/ф «Вiйна свiтiв»
16:00 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Постшоу
МЕГА
07:50, 13:55 Правда
життя
09:00, 16:45, 22:40 Дикi
острови
10:00, 17:45 Пiд iншим
кутом
11:00 Брама часу
11:55 Мiсця сили
12:45, 19:40 Речовий
доказ
15:00 Заборонена iсторiя
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
18:45, 20:45 Секретнi
територiї
23:40 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Таємницi
королiвських вбивств»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:55 «Акварiум:
водне життя»
20:20 «Ситуацiя»
20:30, 06:30 «Служба
порятунку»
21:25 «Свiдчення вiйни»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/ф «Морська
бригада»
10:30 М/ф «Земля до
початку часiв»
11:40 М/ф «Земля до
початку часiв: Подорож
хоробрих»
13:15 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
15:00 «Орел i Решка.

Навколо свiту»
16:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Жандарм у Нью-Йорку»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Неуважний»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Х/ф «Нареченавтiкачка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:15 Х/ф «Стартрек»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
16:25 Х/ф «Стартрек: За
межами Всесвiту»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Багач-Бiдняк 2
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:00, 13:05 Час.
Пiдсумки тижня
11:10 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:00 Час новин. Київ
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
20:20 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

В I В Т О РО К, 5 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН: «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45 «Одруження
наослiп 5»
2+2
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Вiдеобiмба
15:05 Х/ф «Швидкiсть»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кiстки-8»

UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
12:30 Д/с «Аромати
Грецiї»
13:15, 14:30 РадiоДень
15:20 Т/с «Iспанська
легенда»
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Дерев’янко Юрiй
Богданович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Носенко Сергiй
Михайлович
19:49 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Вiлкул Олександр

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Мiсiя: краса. Новий
сезон
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Без панiки
00:00 Т/с «Вiкно життя»
ПРЯМИЙ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер» . Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Красуня»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 19:00 Богиня
шопiнгу
14:00, 18:00 4 весiлля
15:00 Панянка-селянка
20:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:30, 21:30 Танька i
Володька
22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Країна У

СТБ
07:00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
08:50 МайстерШеф
13:00 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 21:00 Т/с
«Крiпосна»
22:50 Детектор брехнi
НТН
6:40 Т/с «Запороги»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Останнє
полювання»
10:35 Т/с «Кулагiн та
партнери»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
14:55, 16:50, 23:45 Т/с
«Служба розслiдувань»
17:15, 21:35 «Легенди
карного розшуку»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:00 Kids Time

06:50 М/c «Майлз iз
майбутнього»
08:05 Х/ф «Зоряний пил»
10:50 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загубленi»
15:10, 19:00 Заробiтчани
21:00, 22:00 Аферисти в
мережах
23:00 Х/ф «Загублена»
МЕГА
08:25, 14:00 Правда
життя
09:30, 16:45, 22:40 Дикi
острови
10:30, 17:45 Пiд iншим
кутом
11:25 Брама часу
12:05 Мiсця сили
12:50, 19:40 Речовий
доказ
15:00 Заборонена iсторiя
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
18:45, 20:50 Секретнi
територiї
23:40 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10, 21:25 «Свiдчення
вiйни»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:55 «Дикi
Фiлiппiни Найджела
Марвiна»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вiрю не Вiрю»
11:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»

16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
00:00 «Навколо М»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Х/ф «Три
мушкетери: Пiдвiски
королеви»
12:00 «Новини»
12:50 Х/ф «Три
мушкетери: Помста
мiледi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Х/ф «Вiн, вона i я»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Багач-Бiдняк 2
11:10, 17:15 Антизомбi.
Дайджест
12:05, 13:20 Х/ф
«Дияволиця»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05, 22:00 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний
вечiр
23:10 «За Чай.com»

СЕРЕДА, 6 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:55 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45, 00:00 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:25 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
15:05 Х/ф «Швидкiсть-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за

викликом-4»
21:35 Т/с «Кiстки-8»
23:20 Т/с «Кiстки-7»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Габер Микола
Олександрович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Гнап Дмитро
Володимирович
19:49 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Мороз Олександр
Олександрович
20:08 Передвиборна

агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Богословська Iнна
Германiвна
20:30 Д/с «Мегаполiси»
21:40 Складна розмова
22:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Мiсiя: краса. Новий
сезон
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Гучна справа
00:00 Т/с «Вiкно життя»

ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 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 «Якось у лiсi»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 19:00 Богиня
шопiнгу
14:00, 18:00 4 весiлля
15:00 Панянка-селянка
20:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:30, 21:30 Танька i
Володька

22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Країна У
СТБ
07:15 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
09:05 МайстерШеф
12:55 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00, 22:50 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:00, 20:55 Т/с
«Крiпосна»
23:50 Давай поговоримо
про секс
НТН
6:35 Т/с «Запороги»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
10:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
14:50, 16:50, 23:45 Т/с
«Служба розслiдувань»

17:15, 21:35 «Легенди
карного розшуку»
НОВИЙ КАНАЛ
08:40 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загубленi»
15:10, 19:00 Подiум
21:00, 22:00 Аферисти в
мережах
23:00 Х/ф «Наослiп»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:50, 13:55 Правда
життя
09:00, 22:40 Дикi острови
10:00 Цiкаво.com
11:00 Брама часу
11:55 Мiсця сили
12:45, 19:40 Речовий
доказ
14:55, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45 Таємнича Аравiя
17:45 Пiд iншим
кутом
18:45, 20:45 Секретнi
територiї

ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Свiдчення вiйни»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20,
21:25 «КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:55 «Дикi
Фiлiппiни Найджела
Марвiна»
20:50 «Ситуацiя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вiрю не Вiрю»
11:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:00 «Орел i Решка.

Навколо свiту»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
00:00 «Навколо М»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Х/ф
«Людина-оркестр»
13:00 Х/ф «Iграшка»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:55 Х/ф «Егоїст»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10, 17:15
Громадянська оборона
12:10, 13:25 Х/ф «Моя
супер-колишня»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:25 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10, 22:00 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
23:10 «За Чай.com»

ЧЕТ В ЕР, 7 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН: «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «Рожева

пантера-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-8»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея
Вельвет»
13:15, 14:30 РадiоДень
15:15 Т/с «Iспанська
легенда»
17:10 Бiатлон. ЧС.
Змiшана естафета
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Соловйов Олександр
Миколайович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Насiров Роман
Михайлович
19:49 Передвиборна

агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Кива Iлля Володимирович
20:08 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Кривонос Сергiй
Григорович
22:35 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
10:30 Мiсiя: краса. Новий
сезон
11:30 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Сонячний

листопад»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер» . Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 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 «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 19:00 Богиня
шопiнгу
14:00, 18:00 4 весiлля
15:00 Панянка-селянка

20:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:30, 21:30 Танька i
Володька
22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
07:20 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
09:10 МайстерШеф
12:55 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 20:55 Т/с
«Крiпосна»
22:50 Вагiтна в 16
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Акселератка»
10:40 Т/с «Кулагiн та
партнери»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
14:55, 16:50, 23:45 Т/с
«Служба розслiдувань»

17:15, 21:40 «Легенди
карного розшуку»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/c «Майлз iз
майбутнього»
08:30 Т/с «Мерлин»
12:20 Т/с «Загубленi»
15:00 Хто зверху?
21:00, 22:00 Аферисти в
мережах
23:00 Х/ф «Колiр ночi»
МЕГА
07:50, 13:50 Правда
життя
09:00, 22:40 Дикi острови
10:00 Пiд iншим кутом
11:00 Брама часу
11:50 Мiсця сили
12:40, 19:40 Речовий
доказ
15:00, 23:40 Любов,
ненависть i пропаганда
15:50, 21:45 Рiчковi
монстри
16:45 Таємнича Аравiя
17:45 Цiкаво.com
18:45 Їжа богiв
20:50 Секретнi територiї

ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Таємницi
королiвських вбивств»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:55 «Дикi
Фiлiппiни Найджела
Марвiна»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Свiдчення вiйни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вiрю не Вiрю»
11:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»

13:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Х/ф «Туз»
12:30 Х/ф «Блеф»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
23:55 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
12:30, 13:25 Х/ф
«Нацiональна безпека»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
17:15 Антизомбi.
Дайджест
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Битва версiй
22:25 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30, 08:30, 10:10
Машина часу
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 14:10 Дзеркало
iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05, 22:00 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
20:00 #Лiнiя оборони
23:10 «За Чай.com»

Вишгород
Субота, 02 березня 2019 року

ТБ-програма

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’Я Т НИЦ Я , 8 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00 «Одруження
наослiп»
09:00, 11:20, 13:20, 15:20,
17:20 «Жiночий квартал»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Лiга смiху 2019»
22:40 «Iгри приколiв
2019»
23:40 «1+1 удома: 8
березня»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55 «Загублений свiт»
12:55 Вiдеобiмба
14:20 Х/ф «Швидкiсть»
16:45 Х/ф «Швидкiсть-2»
19:00 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
20:45 Х/ф «Атлантичний
рубiж-2»
22:30 Х/ф «Суддя Дред

3D»
00:10 Х/ф «Холодна
сумiш»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Ведмедiсусiди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:50,
23:30 Новини
09:30 Країна на смак
11:50 UA:Фольк
13:00 Х/ф «Марiя Терезiя»
17:10 Бiатлон. ЧС. Спринт
7, 5 км. Жiнки
18:35 Своя земля
19:00, 20:45 Скелетон. ЧС
20:10 Перший на селi
22:20 Перша шпальта
22:50 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:10 Ранок
на каблуках
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi

09:30 Х/ф «Востаннє
прощаюся»
11:30, 15:20 Т/с «Мiраж»
16:00, 20:00 Т/с «Я теж
його люблю»
21:00 Головна тема.
Вибiр
23:00 Музична
платформа
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:30 «Пiдсумки»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Думмi - мумiя»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
12:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
13:00, 19:00 Богиня
шопiнгу
14:00, 18:00 4 весiлля
15:00, 00:30 Панянкаселянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:30 Танька i Володька
21:00 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
22:45 Х/ф «Свiнгери»

НТН
6:50 Т/с «Запороги»
08:35 Х/ф «Весь свiт в
очах твоїх...»
09:50 Х/ф «Троє в човнi,
якщо не рахувати собаки»
12:20 Х/ф «Тримай у полi
зору»
14:00 Х/ф «Зiта i Гiта»
17:00 Х/ф «Мушкетер»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Велика
маленька брехня»
23:30 Х/ф «Жiноча робота
з ризиком для життя»

СТБ
6:00 Хата на тата
08:50, 01:05 Х/ф «Скiльки
в тебе?»
11:05 Х/ф «Дружина
напрокат»
13:40 Т/с «Тiнь кохання»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 22:50 Холостяк

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 08:00 Kids Time
06:45 М/c «Майлз iз
майбутнього»
08:05 Х/ф «Сiднi Уайт»
10:20 Х/ф «Перша
донька»
12:20 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
14:45, 23:20 Х/ф «Доки
ти спав»
16:50 Х/ф «Мiс

Конгенiальнiсть»
19:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть 2»
21:15 Х/ф «Освiдчення»
МЕГА
6:00, 22:10 Iсторiя
кримiналiстики
06:45 Бандитська Одеса
08:10 Гордiсть України
09:50, 18:50 Прихована
реальнiсть
11:20 Секретнi територiї
12:15 Любов, ненависть i
пропаганда
13:55 Ера Хаббла
14:50 Всесвiт Хаббла
15:50 Таємнича Аравiя
16:50 Дикi острови
17:50, 23:40 Рiчковi
монстри
20:30 За лаштунками
ТРК «КИїВ»
8:00 «Свiдчення вiйни»
09:00, 11:00, 21:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00, 23:55 Х/ф «Париж -

Манхеттен»
13:20 «Концерт М.
Поплавського «Юний
орел»
15:00 Х/ф «Коханий зять»
17:40 «Святковий концерт
«Для тебе, кохана»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 Х/ф «Коко Шанель
та Iгор Стравинський»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 «Бєдняков+1»
09:25 «Вiрю не Вiрю»
13:10 Х/ф «Шалене
весiлля»
15:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
16:50, 22:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
00:00 «Навколо М»

ІНТЕР
7:00 «Ранок з Iнтером»
09:10 «Готуємо разом»
10:10 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
12:00 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
13:30 Х/ф «Дiвчата»
15:30 Т/с «Голос
янгола»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Концерт Таїсiї
Повалiй «Серце - будинок
для кохання»
00:20 «Речдок»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45, 00:25 Скетч-шоу
«На трьох»
09:15 Х/ф «Метод Хiтча»
11:35, 13:05 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Поганi хлопцi
2»
16:55 Х/ф «Хенкок»

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «За бортом»
21:40 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30, 08:30, 10:10
Машина часу
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
09:25, 16:45 Час громади
11:10, 14:10, 20:20
Дзеркало iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:05 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:15 ТОМОС
19:25 Iнформацiйний
вечiр
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

С У Б О Т А , 9 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Грошi 2019»
07:00 «Свiтське життя.
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Їмо за 100»
10:35, 11:35 «Свiт
навиворiт - 8»
12:50, 14:05, 15:05 «Свiт
навиворiт - 6»
16:30, 21:40 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2019»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українськi сенсацiї
2019»
23:30 «Свiтське життя.
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 ДжеДАI-4.
Найкраще 2018
10:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Ва-банк»
16:10 Х/ф «Ва-банк-2»
18:10 Х/ф «Загнаний»

20:00 Х/ф «Викуп»
22:05 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00, 22:50 Д/ф
«Причинна»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
17:25 Бiатлон. ЧС. Спринт
10 км. Чоловiки
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Петров Володимир
Володимирович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Зеленський Володимир
Олександрович
19:49 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти

Державного бюджету.
Шевченко Iгор
Анатолiйович
20:08 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Наливайченко Валентин
Олександрович
21:25 Концертна
програма
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:40, 15:20 Т/с
«Сонячний листопад»
17:45, 20:00 Концерт
Олега Винника
21:00 Шоу «Дивовижнi
люди»
23:00 Т/с «Бридке
каченя»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 19:00
«Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «18 плюс»

11:15 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 Марафон «Вибори
- 2019»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00, 19:15, 20:00 Токшоу «Вибори - 2019»
21:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
22:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi
розслiдування)
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Маленький
принц»
13:00 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
14:15 Богиня шопiнгу
16:15 4 весiлля
17:15 Х/ф «Свiнгери»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька

22:30 Т/с «Хамелеон»
00:30 Панянка-селянка
СТБ
7:05, 23:10 Т/с «Крiпосна»
14:45 Холостяк
19:00 МайстерШеф.
Професiонали
НТН
7:45 Х/ф «Iз життя
начальника карного
розшуку»
09:55 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
12:25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
16:05 «Легенди карного
розшуку»
17:10 «Самооборона»
18:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Велика
маленька брехня»
22:30 Х/ф «Пастка 44»
00:20 Х/ф «Поля»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Ревiзор. Крамницi
09:05 Таємний агент
10:15 Таємний агент.

Постшоу
12:15 Заробiтчани
14:10 Х/ф «Освiдчення»
16:20 М/ф «Рататуй»
18:20 Х/ф «Реальна
сталь»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина»
23:30 Х/ф «Прокляття»
МЕГА
06:50 Бандитський Київ
08:15 Гордiсть України
09:55, 18:50 Прихована
реальнiсть
11:35 Їжа богiв
12:30 Любов, ненависть i
пропаганда
14:10, 20:30 За
лаштунками
15:50 Таємнича Аравiя
17:50, 23:40 Рiчковi
монстри
00:40 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Дика прогулянка»
08:30, 06:30 «Сiм’я + 1»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
21:00, 23:15 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у

мегаполiсi»
12:00 «Якiсне життя»
12:30 «Зiрковий смак»
13:10 «GOROD «S»
15:10 «Шоу М.
Поплавського «Я у тебе
один»
17:00 «СТН»
17:10 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
18:10 Х/ф «Злий намiр»
21:25 Х/ф «Екзамен»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Київ музика»
K1
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Дай Лапу»
09:10 М/с «Земля до
початку часiв»
10:00 М/ф «Земля до
початку часiв 2: Пригоди
у Великiй Долинi»
11:20 «Ух ти show»
12:30 Х/ф «Якщо тiльки»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
19:10 «Орел i Решка.
Морський сезон»
22:00 «Блокбастери»

23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
6:50 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
09:20 «Слово
Предстоятеля»
09:30 Х/ф «Дiвчата»
11:30 Т/с «Голос янгола»
16:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
17:50 Х/ф
«Приборкування
непокірного»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:20 Концерт Олега
Винника «Моя душа...»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:50, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:55 Т/с «Розтин
покаже»

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Солт»
21:05 Х/ф «Привид у
бронi»
23:10 Х/ф «Хенкок»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20, 02:15 Дзеркало
iсторiї
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:30 Феєрiя мандрiв
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:30 Код успiху
14:10, 15:20, 16:10
Iнформацiйний день
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
18:30 Машина часу
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:00 Док. Фiльм
23:15 ТОМОС

НЕ Д IЛ Я , 10 Б ЕРЕЗН Я 2019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
10:50, 13:10, 15:15
«Жiночий квартал»
17:15 Т/с «Слуга народу»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:35 «Лiга смiху 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 «102. Полiцiя»
08:50 ДжеДАI-4.
Найкраще 2018
09:50, 00:00 «Шаленi
перегони»
10:50 Х/ф «Загнаний»
12:40 Х/ф «Викуп»
14:45 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
16:50 21 тур ЧУ з
футболу. «Динамо» «Арсенал-Київ»
19:00 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
21:30 Х/ф «Пiдстава»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ПАМ’ЯТАЄМО

UΛ:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
14:40, 22:00 Бiатлон. ЧС.
Переслiдування 10 км.
Жiнки
17:25 Бiатлон. ЧС.
Переслiдування 12, 5 км.
Чоловiки
18:15 UA:Бiатлон. Студiя
19:10 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Тарута Сергiй
Олексiйович
19:30 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Богомолець Ольга
Вадимiвна
19:49 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Кошулинський Руслан

Володимирович
20:08 Передвиборна
агiтацiя кандидатiв на
посаду Президента
України за кошти
Державного бюджету.
Тимошенко Юлiя
Володимирiвна
22:55 Д/с «Неповторна
природа»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:50 Т/с «Я теж його
люблю»
13:40 Т/с «Пташка
спiвоча»
17:30, 21:00 Т/с «Мама
моєї дочки»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:30 Т/с «Гордiєв вузол»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
10:15 Ток-шоу «Кримiнал»
11:15, 17:15 «ВАТА-шоу.
Всi свої»

12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 Марафон «Вибори
- 2019»
18:00, 19:15, 20:00 Токшоу «Вибори - 2019»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
12:45 Х/ф «Легенда про
русалку»
14:00 Богиня шопiнгу
16:00 4 весiлля
17:15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
18:45, 19:45, 20:45,
21:45 Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:15, 21:15 Танька
i Володька
22:15 Т/с «Хамелеон»
00:15 Панянка-селянка
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
06:25 Хата на тата
09:00 Страва честi
11:00 Т/с «Тiнь кохання»
14:50 МайстерШеф.

А серце крає і болить

7 березня — вісім років, як пішов із життя
дорогий чоловік, люблячий батько, дідусь,
прадідусь Іван Павлович МАЄВСЬКИЙ.
Скільки б часу не минуло — сумуємо…
Вже проминуло вісім літ,
Як ти покинув нас раптово.
А серце крає і болить,
Хоче сказать тобі хоч слово.
Ти раптом відлетів від нас…
Запам’ятали ми навіки
Твою усмішку чарівну,
Ласкаві, теплі твої руки.
Ти так хотів іще пожить,
Попрацювати на городі,
Садочком своїм любувавсь,
А ми були тобою горді.
Творив ти добрії діла,
Учив нас жити і любити.
Та не судилося тобі
Усього доброго навчити.
Онуки виросли уже,
Родились правнуки. І нині

Єдина пам’ять є —
Ти з правнучкою на світлині…
Погас промінчик, що світив.
Настали сірі будні.
Без тебе радості нема,
Нема її й не буде…
Забрав Господь тебе за мить,
Душа за обрій відлетіла.
Та знай, що любим ми тебе.
А повернути вже — несила.
Дружина і вся родина

Професiонали
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх
22:15 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
6:00 Х/ф «Дама з
папугою»
07:55 «Страх у твоєму
домi»
11:30 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
12:50 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
14:15 Х/ф «Необдуманий
крок»
16:55 Х/ф «Оцеола»
19:00 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
20:40 Х/ф «Мушкетер»
22:45 Х/ф «Шах i мат»
00:35 Х/ф «Пастка 44»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Стендап шоу
07:00, 08:45 Kids Time
07:05 М/ф «Кунг-Фу
панда 2»
08:50 М/ф «Рататуй»
11:00 Х/ф «Вiйна свiтiв»
13:15 Х/ф «Реальна

сталь»
15:50 Х/ф «Залiзна
людина»
18:20 Х/ф «Залiзна
людина 2»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
23:40 Х/ф «Дзеркала»
МЕГА
6:00, 22:25 Iсторiя
кримiналiстики
06:30 Бандитська Одеса
08:15 Гордiсть України
09:55, 18:50 Прихована
реальнiсть
11:35 Їжа богiв
12:30 Любов, ненависть i
пропаганда
14:10 За лаштунками
15:50 Невiдомий Китай
17:50, 23:45 Рiчковi
монстри
20:30 Ера Хаббла
21:25 Всесвiт Хаббла
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Шеф-кухар країни»
09:00, 11:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 Х/ф «Злий намiр»

14:45 «Прогулянки
мiстом»
15:10 «Приречений на
любов»
15:40 «Друга свiтова:
мисливцi за скарбами»
16:30 «Шлягер року
«Микола Свидюк
запрошує»
18:15 Х/ф «Голос
минулого»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф
«Психоаналiтик»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/с «Земля до
початку часiв»
09:40 Х/ф «Якщо тiльки»
11:25 Х/ф «Шалене
весiлля»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
19:10 «Орел i Решка.
Морський сезон»

22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
8:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:10 Х/ф «Жандарм
одружиться»
16:00 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
18:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Гордiсть i
упередження»
23:05 Х/ф «Так не буває»
ICTV
6:40 Антизомбi
08:25 Т/с «Вiддiл 44»
12:15, 13:00 Х/ф «За
бортом»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Привид у
бронi»
16:50 Х/ф «Солт»

18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «П’ятий
елемент»
23:15 Х/ф «Зоряна
брама»
5 КАНАЛ
06:25, 16:10, 23:15
ТОМОС
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10, 14:10, 20:00
Машина часу
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:20, 11:25 Будемо жити
12:30 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:15 Особливий погляд
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. Фiльм

Терміново потрібен
Терміново потрібен
Терміново потрібен
ВАНТАЖНИК
РІЗЧИК СКЛА
ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ
(чоловіки до 45 років).
(чоловіки до 45 років).
(чоловіки до 45 років).
Можна без досвіду роботи.
Можна без досвіду роботи. Досвід роботи — обов’язковий.
Уважні, працьовиті,
Знання геометрії.
Уважні, працьовиті,
акуратні,
Уважні, працьовиті,
акуратні,
без шкідливих звичок.
акуратні,
без шкідливих звичок.
Графік: 5-денний, з 09:00
без шкідливих звичок.
Графік: 5-денний, з 09:00
до 18:00. З/п – 9 000 грн
Графік: 5-денний, з 09:00 до
до 18:00. З/п – 9 000 грн
(випробувальний термін
18:00. З/п – 10 000 грн +
(випробувальний термін
від 1 до 3 міс.).
% від квадратури.
від 1 до 3 міс.).
Тел: (098) 441-15-00, Дарина Тел: (098) 441-15-00, Дарина Тел: (098) 441-15-00, Дарина

Пам’ятники з граніту.
Доставка
і встановлення.
Тел: (050) 94-27-387,
(096) 436-95-17

Робота у Польщі, Чехії, Латвії,
Німеччині, Ізраїлі, США.
Оформлення та проїзд – за
наш рахунок.
З/п – від 20 000 до 90 000 грн.
Супровід на час роботи.
Тел: (066) 585-90-90,
(068) 585-90-90

Вважати недійсною Книгу обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та
третьої груп, які не є платниками
податку на додану вартість) №
18-Ш 48 аркушів від 24.07.2017
р., видану Вишгородською ОДПІ
ГУ ДФС у Київській області на
ім’я Віктора Сергійовича ШЛЯХОВА (код 2960503336)
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 02 березня 2019 року

Поряд з нею кожен ЛЮДИНА СВІТЛА База відпочинку
відчував себе особливим
«Джинтама-Бриз»
Минув
рік,
як тебе немає з
нами. Мамина сестра мені колись
розповідала,
як
Марія Михайлівна,
Галюні мама, була
у неї класним керівником,
коли
завагітніла. Учні
всім класом не хотіли її відпускати
у декрет, а потім
приходили провідувати улюбленого вчителя
вже з маленькою Галинкою.
У дитячому садочку «Чебурашка» Галюня часто була в центрі вистав на святах і найкращою
Червоною Шапочкою у світі. До речі, саме цей колір був її улюбленим.
У школі вона любила математику, навіть мріяла стати вчителем цього предмету. І завжди переймалася, що подумають вчителі української мови
про її твори, перевіряла кожну кому. Бути донькою
вчителя мови — для неї велика відповідальність. А
іще вона писала прекрасні вірші, не банальні, глибокі. Була талановитим фотографом.
Ще у школі, коли їй подарували напівпрофесійний фотоапарат, Галюня любила організовувати
фотосесії з подругами. Шукала місця на природі,
створювала фотозони вдома і запрошувала нас
фотографуватись. Вона робила найперші селфі у
Вишгороді десять років тому, просто розвертаючи

об’єктив на себе.
Ніколи не забуду, як після першого курсу ми
удвох об’їхали майже всю Західну Україну. Вона
мріяла багато подорожувати, побувати у НьюЙорку і Токіо.
Вона завжди хвилювалася за інших. Водночас
поряд з нею кожен відчував себе особливим.
Цінувала і любила друзів, часто говорила: «Я
як тато – для мене друзi — то моя сiм’я» і вміла
прощати все.
Вона дуже любила батьків, старалася їх не засмутити. Я знаю, вона пішла б на будь-який подвиг,
аби їм тільки було легше йти життєвим шляхом.
Галюня жила красиво сама і навчала цьому інших. Завжди активна, легка на підйом і щира. Де б
не з’являлася — знаходила нових друзів.
Завжди говорила українською, гарно співала. Любила свою мову і країну. У цьому — велика заслуга батьків, які виховували її як патріота
України.
Галя із задоволенням готувала, і у неї завжди
все відмінно виходило. Випічка булочок, тортів і
кексів — це був її спосіб медитації і релаксу. Вона
мріяла відкрити дитяче кафе з тортиками і морозивом — найкращим, натуральним.
В університеті вчилася на бухгалтера, хотіла
працювати за фахом, про що потім передумала.
Вона завжди прагнула бути кращою, боялася когось підвести.
Галинка по-дитячому любила світ, людей і
йшла по життю усміхаючись…
Ольга МАКАРИЦЬКА

(с. Глібівка Вишгородського р-ну)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ЗАВГОСПА з власним авто.
Графік роботи 5/2 — 08:00-17:00, оплата ПММ;
безкоштовні обіди. З/п – 10 000.

Тел: (097) 917-78-43, Віктор

РЕСТОРАН
ЗАПРОШУЄ:

Робота!

— господарочку — помічника кухаря
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, стабільну гідну
зарплатню, харчування, бонуси та премії, гнучкий графік.

Тел: (093) 475-75-57, (068) 979-17-99

На підприємство у м. Вишгороді потрібен КУХАР, помічник КУХАРЯ. (093) 822-70-70, (067) 728-36-08

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
ВИГОТОВЛЕННЯ
ПУХО-ПЕРОВИХ
КОВДР.
РЕМОНТ ОДЯГУ.
ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47.
Ринок «Набережний».

м. Вишгород

ПРИМІЩЕННЯ
61 кв. м.
вул. Гриненко
6000 грн / кв. м.
Тел: (063) 237-20-04
Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Директор
ТОВ «Газета «Вишгород»
— Вікторія Шмигора

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

Запрошуємо на постійну роботу
на харчове виробництво в м. Вишгороді:
— фасувальницю (жінки);
— оператора технологічного
обладнання (чоловіки);
— електрика.
Пропонуємо гідні умови праці,
офіційне працевлаштування
та стабільну заробітну плату.
Звертатись за тел: (067) 5-722-722

www.happyhouse.ua

Вишгород, пл. Т. Шевченка 2, оф. 218

+38 (073) 965-65-65

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо працівників для розклеювання оголошень.
Часткова зайнятість. З/п договірна. Довідки за тел: (098) 174-20-79

Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Газета розповсюджується протягом п’ятниці — понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387

Свідоцтво про реєстрацію
КІ № 1746 від 23.01.2019 року
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

