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Дорогі
ветерани,
учасники війни, мешкаці міста!
Сердечно вітаю вас
із Днем перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні!
Скільки б років не
минуло від незабутнього
травня 1945-го, але сьогодні й завжди величний подвиг захисників і
визволителів нашої Вітчизни й усього людства
буде прикладом патріотизму, вірного служіння
своєму народу.
У цей день ми згадуємо тих, чиє життя забрала війна, низько
вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, котрі на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні
роки. Славимо тих, хто самовідданою працею в тилу наближав
розгром ворога.
Ми у вічному боргу перед вами…
Вітаючи ветеранів, а також усіх мешканців Вишгорода з Днем
перемоги, бажаю мирного неба, міцного здоров’я, родинного благополуччя та довгих щасливих літ.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

14 травня у РБК «Енергетик» відбудеться
святковий концерт «Цілую руки твої, мамо!»,

Мер Вишгорода
Олексій Момот:
Наше Співоче поле стане
грандіозним проектом,
який зацікавить туристів
Попри наближеність до столиці Вишгородський район завжди знаходився ніби
в інформаційному вакуумі. З чим асоціюється Вишгородщина останнім часом?
Хіба що зі страшним убивством активістки Ірини Ноздровської та минулорічним
екологічним скандалом за участі «Гаврилівських курчат». Тим не менш, райцентр
активно розвивається, поступово розбудовуючи власну інфраструктуру. Вишгород перетворюється на один із найбільших міст-супутників Києва. Яскравий приклад становлення міста — створення власного комунального підприємства «Вишгородпастранс». «Моя Київщина» поспілкувалася з міським головою Вишгорода,
який погодився розповісти про ситуацію з реформою транспортної галузі в місті,
проблеми, пов’язані з децентралізацією, а також плани про перетворення Вишгорода на цікаве туристичне місто.
Далі — на стор. 3

7 травня відбулось 52-ге засідання сесії
Вишгородської міської ради 7 скликання.
Депутати розглянули понад 60 питань.
Докладніше читайте у наступному номері
ПЛАНОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
За інформацією Вишгородського РЕМ, 18.05.2019 (субота) з 9:00 до
17:00 у зв’язку із капремонтом ТП-322 буде тимчасово припинено електропостачання:
— житлові будинки 3 та 5 по вул. Симоненка;
— Вишгородський відділ поліції;
— Вишгородський райвійськомат;
— Вишгородський районний суд.

присвячений Дню матері.
Запрошує народний вокальний ансамбль
«Золотий вік». Початок о 17:00. Вхід вільний.
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Вітаю з Днем перемоги!
В цей день ми схиляємо голови перед воїнами-захисниками і молимося за всіх, хто віддав своє життя за Батьківщину, за Свободу!
Нехай мужність і героїзм цього великого свята ніколи і
ніким не забуваються. Нехай дух перемоги надихає серця
і веде вперед – до нових подвигів, успіхів і досягнень. У
цей день понад усе на світі хочеться миру й злагоди. Цінуйте життя і радійте кожному прожитому дню.
Пам’ятаємо. Шануємо!
З повагою,
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

День Великої перемоги
– історичне свято
Нехай ніколи не зітреться з нашої пам’яті те, якою дорогою ціною заплачено за переможні дні сорок п’ятого!
У цей день понад усе хочеться жити під мирним небом. Нехай мир буде міцним, відносини між країнами —
добросусідськими, а між людьми панує взаєморозуміння
та злагода.
Пам’ятаємо. Шануємо!
Максим КАЛІНКІН

Вітаю з Днем перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні!
У ці дні ми віддаємо шану ветеранам Другої світової
війни, вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи героїзм та відвагу, врятував світ від нацистського поневолення. Українці, серед яких були наші
земляки, самовіддано та жертовно боролися проти спільного ворога.
Водночас пам’ятаємо про те, що шостий рік триває
військова агресія на Сході країни, яка ледь не щодня забирає життя кращих українських воїнів. Завдячуючи подвигу ветеранів Другої світової війни, ми маємо яскравий
приклад незламності духу, сили волі та того, як сильно
потрібно любити свою країну, аби подолати ворога та вибороти перемогу.
Тож у ці травневі дні згадаємо, вшануємо усіх, хто наближав День перемоги
та відстоював Мир, а також тих, хто робить це сьогодні, — на блок-постах і українських кордонах, госпіталях, волонтерських центрах.
Миру всім нам, щастя, злагоди та добробуту кожній родині!
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

З Днем перемоги!
У ці дні ми віддаємо шану всім, хто у жорстокій битві
виборював нашу свободу, захищав рідну українську землю від нацизму. Ми з вдячністю згадуємо тих, хто віддав
власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Ваш
подвиг надихає на нові звершення, зміцнює дух, допомагає долати труднощі та йти вперед. Для нас ви є прикладом
мужності, героїзму, самовідданості у боротьбі з агресором.
Бажаємо вам міцного здоров’я, бадьорості духу, довгих літ щасливого та мирного життя.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат Вишгородської міської ради

Шановна громадо!
8–9 травня Україна вшановує День пам’яті та примирення
і День перемоги над нацизмом.
З кожним роком все далі в минуле відходять події Другої світової війни. Але щоразу в ці травневі дні наші серця наповнюються гордістю за вічний подвиг героїв.
Ми схиляємося перед мужністю і безстрашністю борців проти
нацизму, котрі захистили свободу і здобули перемогу. Запорукою їхнього подвигу стала непоборна любов до своєї землі, патріотизм, духовність та високі моральні цінності нашого народу.
На всі часи ветеран Другої світової війни залишиться взірцем
служіння своїй Батьківщині. Маючи перед очима такий приклад,
можна впевнено виховувати дітей, з гордістю будувати майбутнє, вірити у мирний завтрашній день.
Щиро зичу міцного здоров'я, добра та щастя ветеранам та учасникам Другої світової війни, а всім нам – миру і злагоди на рідній землі!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО, народний депутат України, голова МДО «Київщина»

Дорогі ветерани, учасники Другої світової війни, громада
міста!
Сердечно вітаю вас з Днем перемоги над німецько-фашистськими загарбниками!
Цей день назавжди залишиться символом героїзму і величі
духу. Стійкість, мужність і самовідданість старшого покоління на
полях битв і на трудовому фронті в ім’я перемоги над фашизмом
– гідний приклад патріотизму для нащадків.
Пам’ять про полеглих непідвладна часу, як і любов до Батьківщини. Наш обов’язок – бути гідними продовжувачами справи
переможців, що визволили свою країну і світ від фашизму.
Щороку свято 9 травня служитиме нагадуванням – немає
більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі!
Щиро бажаю всім міцного здоров’я і довголіття, добра і радості, оптимізму і непохитної
віри у завтрашній день!
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради

Шановні жителі Вишгородщини! Дорогі ветерани!
У ці дні ми віддаємо данину глибокої поваги людям, які
захищали свою землю від ворогів у роки Другої світової війни.
Схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто загинув на фронтах тієї страшної війни, хто працював у тилу, у повоєнні роки відбудовував міста і села.
Для України Друга світова війна – національна трагедія, яка
кривавими ранами відзивається у серцях мільйонів громадян.
Не забуваємо: той, хто захищає свою землю, – завжди перемагає. Ця пам’ять має робити нас сильнішими.
Щиро бажаю ветеранам та учасникам Другої світової війни,
сьогоднішнім нашим воїнам міцного здоров’я та довголіття, миру
та добра, оптимізму та непохитної віри у світлий завтрашній день.
Честь і слава героям! Вічна пам’ять загиблим…
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Дорогі ветерани та жителі району!
74 роки тому закінчилася одна з найжорстокіших воєн в історії людства, яка забрала мільйони життів, знищила сотні тисяч
сіл і міст, понівечила землю.
Ми у вічному боргу перед тими, хто пройшов крізь вогонь лихоліття, тими, чиє життя війна обірвала передчасно. Ми вдячні за
звільнення України і порятунок усієї Європи.
День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом
у Другій світовій – це дати, які набули нового сенсу у сучасній
Україні. Сьогодні українці зі зброєю в руках знову захищають
рідну землю. І кожен з нас, як ніколи, розуміє цінність свободи.
У нинішніх захисників є приклад волі до незалежності, єдності, миру. Це їхні діди та прадіди. Пам’ятаймо їхній подвиг. Згадуймо тих, хто віддав за омріяну свободу власне життя. Кожен ветеран – навіки у наших серцях.
Єднаймося навколо спільних цінностей. Пам’ятаємо, перемагаємо!
Вячеслав САВЕНОК, голова Вишгородської райдержадміністрації

АКЦІЯ

Молодь — із шаною до ветеранів

Триває акція Благодійного фонду "Святої
Ольги" "Твори милість даяння кожному, не відкладай подавати нужденному", яка проходить
за підтримки та безпосередньої допомоги міського голови Олексія Момота.
До Дня перемоги понад п’ятдесят ветеранів війни та учасників бойових дій отримали продовольчі
набори. А до ветеранів ВВВ, учасників бойових дій
Олександра Пилиповича Кравченка, Петра Олексійовича Котенка, Петра Мартиновича Головка, Василя
Петровича Демчука, Ігоря Євгенійовича Демченка,
Олександра Віталійовича Ячницького завітали учні
Вишгородської ЗОШ № 1 (директор – Олег Тимченко) з вітаннями та подарунками. Такі святкові візити
школярів до ветеранів уже стали доброю традицією в
нашому місті.
Ми щиро дякуємо всім, хто піклується про ветеранів. Перш за все – міському голові, який подає
приклад уважного ставлення молодого покоління
до людей, котрі заслуговують шани, а також компанії "Сільпо", яка цього разу долучилася до доброї
справи.
Усіх – зі святом Перемоги! Добра та злагоди – у
кожен дім.
Емма ОДИНОКІНА, заступник голови
Вишгородської міської організації ветеранів

Вишгород
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(Початок на стор. 1)
— Олексію Вікторовичу, Київщина залишається аутсайдером із децентралізації. У чому полягає затримка зі
створенням Вишгородської ОТГ?
— З початком реформи децентралізації особисто я тричі виносив на сесію питання про створення ОТГ, тричі одноголосно Вишгородська міська рада проголосувала «за». Ми
направляли необхідні листи до навколишніх сіл. На жаль, депутатські корпуси дотичних до міста сіл були проти. Офіційним аргументом депутатів стало те, що не було сформовано
план територіальних громад Київської області. Мовляв, ми не
отримаємо фінансування, бо у нас немає планів. Це абсолютно не відповідає
дійсності, ми спокійно могли створювати ОТГ. Якщо бути відвертим до кінця,
моя особиста думка, що депутати цих
сіл просто не хотіли відмовлятися від
мандатів, тому що у разі створенні ОТГ
вони втрачають свій статус, сільські
ради анулюються, обираються старости та один депутат у раду об’єднаної
громади.
— Чи веде Вишгород переговори
про створення Київської агломерації?
— У нас було кілька нарад із Київською міською адміністрацією у форматі асоціації міст України, де збиралися
голови всіх населених пунктів. На мій
погляд — з цим погоджуються також мої знайомі міські голови — ставлення Київської адміністрації по відношенню до
нас було зневажливим. У рекомендації вони написали, що
буцімто ми користуємося їхніми благами, наші люди їздять до
них на роботу тощо. Моя ж думка, що це ми робимо послугу
Києву, адже левова частка працездатних людей із Вишгорода
щодня їздять до столиці на роботу, вони там сплачують податки, а користуються соціальною інфраструктурою (садочки,
школи, лікарні тощо) у Вишгороді. Тобто ніякого навантаження на Київську інфраструктуру вони не несуть.
Загалом Київська агломерація мала б стосуватися більше
співпраці з ОТГ, адже стратегія націлена на об’єднані громади. Я добре розумію, що дана реформа несе за собою повну зміну системи оподаткування. Після створення ОТГ, якщо
людина навіть працює в Києві за ідентифікаційним кодом,
вона платитиме податки в своє місто. З урахуванням того,
що навколо столиці знаходиться багато міст і люди з них їздять працювати в Київ, то місто втрачає багато грошей. У разі
співпраці Київ буде компенсувати свої втрати податків. Це —
сотні мільйонів гривень, а для маленьких міст це можливість
досягати якихось преференцій від столиці.
Створення агломерації можливе десь у 2020 році, коли
реформа децентралізації буде проведена примусово. Час добровільного об’єднання вже вичерпано, і я думаю, що народні
депутати запустять процес примусового об’єднання громад.
До того все залишиться так як є…
— Яким є туристичний потенціал Вишгорода? Чи планується реконструкція набережної?
— У майбутньому набережна буде розвиватися виключно з прицілом на туризм. Також ми хочемо реконструювати
Співоче поле, встановити велику естрадну стаціонарну сцену.
Ми вже це обговорювали з організаторами різних фестивалів,
вони навіть приїжджали, аби оцінити локацію. На їх думку, це
— грандіозний проект, адже Вишгород знаходиться близько
до Києва. Співоче поле у нашому місті — поряд із Київським
водосховищем, і тут велика набережна, тобто організатори
висловили своє зацікавлення у проведенні тут фестивалів.
Окрім того, 5 спортивних об’єктів, такі як волейбольний майданчик, футбольні майданчики зі штучним покриттям, тренажерні локації також будуть доступні тут. Тобто у нас створюватиметься проект «Набережна здорового способу життя».
У планах є і створення льодової хокейної арени. Колишній
голова КОДА (Олександр Горган — ред.) започаткував ідею
масштабного комплексу Центру Української Молоді, проте це
дуже дорогий проект, поки що він знаходиться лише у планах.
Якщо ж говорити про набережну, то вона не матиме громіздких об’єктів: вона — прогулянкова і взагалі є культурно-історичним ареалом.
Зараз ми вже демонтували там декілька кафе, тому що
на в’їзді на набережну планується зробити фотозону. Там уже
працюють флористи та архітектори, там планується висадити
квіти та створити маленьке озеро. Усе це повинно привабити
туристів.
Зважаючи на славетне історичне минуле Вишгорода, ми
спроектували ще одну архітектурну новинку для набережної.
Ми вирішили встановити скульптури усіх князів Рюриковичів,
адже Вишгород — князівське місто. На мою думку, людям
буде цікаво подивитися, сфотографуватися та почитати трішки інформації про наших пращурів.
— Зараз Вишгород активно розбудовується. Чи є незаконні забудови на території міста, та який спосіб їх регулювання?
— Незаконні забудови – це не зовсім у компетенції органів
місцевого самоврядування. Є архітектурно-будівельна інспекція і прокуратура. У нас є декілька об’єктів, які можна розглядати як незаконні. Наразі йде перевірка ЖК «Ярославичі-2».
Прокуратура скерувала позов до суду, і вже було анульовано
декларацію. Я не знаю, яким чином експерти дали дозвіл на
будівництво, адже там були очевидні порушення державнобудівельної норми. У нас жодних керівних важелів щодо цієї
сфери немає, нам заборонено втручатися в господарчу діяльність, будь-які наші дії можуть спровокувати судовий позов від забудовника. У нас уже були випадки перевищення
компетенції.
— Як навести порядок у питанні благоустрою?
— Основною проблемою благоустрою є дороги. Звичайно,

перші місяці після зими завжди проблемні у сфері дорожнього
покриття. Люди кваплять: мовляв, давайте скоріше відремонтуємо вулиці, але тут треба потерпіти, тому що якщо робити,
то якісно. Коли вночі будуть постійно хоча б +7-8, тоді можна
говорити про якісний ямковий або капітальний ремонт. З іншими аспектами проблем справляється наше комунальне підприємство або ж інші спеціалізовані відділи, які ми наймаємо.
У 2018 році Вишгород визнали найкомфортнішим містом
на Київщині, і цим ми завдячуємо людям, які працюють у сфері благоустрою. Наразі мало хто хоче за зарплату 5000-7000
гривень узяти до рук мітлу і йти прибирати вулиці. Звичайно, є проблема дефіциту кадрів, але навіть ті працівники, які є, — справляються.
За 2018 рік виконано багато робіт у сфері
благоустрою: відкрито нові дитячі майданчики, сквери, парки, спортивні майданчики, облаштовано прибудинкові території.
Загалом, у сфері благоустрою в нас проблем немає.
— Які у Вас політичні амбіції?
— Якщо ви маєте на увазі похід далі —
до Верховної Ради чи щось подібне, то таких політичних амбіцій у мене немає. І взагалі посаду міського голови я політичною
не вважаю, для мене це суто господарська
справа. Я не є членом жодної політичної
сили, і борони Боже від тієї політики. А ось
мої заступники представляють усі політичні партії: перший заступник — від БПП, та-
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приємство «Вишгородпастранс». Наразі ми закупили два автобуси, один із яких найближчим часом курсуватиме на внутрішньоміському маршруті, а інший великий 200-місний поки
що працюватиме у режимі нерегулярних перевезень та буде
безкоштовним для всіх.
За безкоштовний автобус ми компенсуємо ті ж самі гроші,
що компенсували перевізнику за перевезення пільгових категорій. Тільки різниця в тому, що фінанси у першому випадку йшли у приватну кишеню, а зараз залишаються у нашому
комунальному підприємстві. Безкоштовний автобус у народі
вже почали називати «Червоний потяг», і він має грандіозний
соціальний ефект. Це сучасний автобус, яким мають змогу
скористуватися люди і на інвалідних візках, він має кондиціонер та навігацію, також є програма, яка дає змогу пасажирам
подивитися, де знаходиться автобус. Тобто ми вирішили одну
з проблем, забезпечивши пільговиків безкоштовним транспортом, а люди, які хочуть їхати швидше, можуть користуватися послугами приватного підприємства. Але головна проблема — нелегальні перевезення…
— Ходили чутки, що ваше комунальне підприємство
існує лише на папері. Як Ви це прокоментуєте?
— Ні, воно повноцінно працює. Наразі планується «накатка» цього маршруту, як соціального. Тобто він буде безкоштовний. І, наразі, ми отримуємо останні довідки в обладміністрації, тож він уже зараз стане офіційно регулярним.
— Чи плануєте ви в подальшому розвинути роботу
цього комунального підприємства, щоб забезпечити рух
містом і за його межами?
— Такі плани є. Ми б хотіли закупити більше великих авто-

Мер Вишгорода Олексій Момот:
Наше Співоче поле стане грандіозним
проектом, який зацікавить туристів

кож є заступники від Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.
А секретар міськради представляє партію «Самопоміч». Але
у повсякденній роботі серед нашої команди ніхто не робить
політичних акцентів.
— З чим пов’язана проблема маршрутних перевезень
на території району?
— Маршрутні перевезення — це комплексна проблема.
На жаль, на ринку дуже багато нелегальних перевізників, які
використовують не «Богдани», не великі автобуси, а більш
маневрові маршрутки на кшталт «Спринтерів». Тому люди,
які готові платити і їхати комфортніше та швидше, обирають
ці автобуси. Такі перевізники забирають суттєву частку платоспроможних пасажирів.
На 397 маршруті (Вишгород- ст. м Героїв Дніпра) у нас діє
офіційний перевізник – ТОВ «Автолайн». Досить часто у нас
із ним виникали проблеми щодо перевезення пільговиків. Загальноукраїнському бюджету як завжди бракує коштів, тому
з року в рік їм не компенсували нічого. Тож виходить така ситуація: за законом перевізник зобов’язаний брати всіх пільговиків, а фактично йому це ніхто не компенсує. Звичайно, водії
бунтували, адже їхня заробітна платня залежить від цього, а
пільгових категорій населення дуже багато у місті — чорнобильці, пенсіонери, учасники бойових дій. Тому ми вирішили
компенсувати витрати з міського бюджету. Півтора року це
тривало. У результаті з перевезенням пасажирів із Вишгорода до м. «Героїв Дніпра» проблема відпала. Але на зворотному шляху знову ж таки вишиковувалися довжелезні черги.
За рахунок довгих та важких переговорів із депутатським
корпусом ми все ж таки вирішили створити комунальне під-

бусів, замість двох, які зараз є в наявності. Але з боку офіційного перевізника й кількох пов’язаних із ним депутатів лунало
багато заяв проти цієї ідеї. Врешті-решт через міську раду цю
ідею скасували. Аргумент — начебто це непотрібно й не заслуговує на бюджетні кошти. Якщо депутатський корпус все
ж прийде до того, аби збільшити рухомий склад автопарку,
ми це обговоримо.
Існують проблеми з бюджетом. Потрібні кошти, а видатки
з’їдає те, що ми одночасно будуємо три дитячих садочки. Основні кошти йдуть туди. Але радує, що на сьогодні скарг щодо
перевезень більше немає. Усіх все влаштовує. Усе добре.
— Також подейкують, що у вас працюють перевізники
з інших районів столичного регіону?
— Офіційний перевізник – місцевий. Він колись перереєструвався у місто Вишгород і зараз зареєстрований тут. На
рахунок неофіційних перевізників, я такою інформацією не
володію, вони постійно змінюються.
— Чим завершилася справа, в рамках якої відбувалися
обшуки в мерії?
— У нас наразі багато активістів, які пишуть заяви до правоохоронних органів, а вони, в свою чергу, змушені відкривати справи та проводити якісь дії. Коли справа стосується
капітальних ремонтів чи інших масштабних витрат, діло доходить до маразму. Активісти звертаються до поліції, адже
їм скрізь ввижається корупція. Дійшло до того, що наша бухгалтерія більше готує звітів для правоохоронців, аніж працює.
Це відбиває будь-яке бажання щось робити, і навіть приватні
підприємства відмовляються з нами співпрацювати, адже це
дуже проблематично…
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Кар’єра Власова розпочиналася з Межигір’я
Для абсолютної більшості українців слово «Межигір’я» асоціюється з незабутнім
Віктором Федоровичем Януковичем. Не з
існуванням тут протягом ХVI-XVIII століть
Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря, а із
хонкою, золотим батоном і пеньочками. І
їдуть туристи до Межигір’я не за середньовічною минувшиною, а за враженням від
елементів солодкого життя неповторного
«проффесора» Януковича.
Але як би там не було, але поміж цих двох
історичних фактів є ще цілий пласт нещодавнього минулого Межигір’я, яке істотно впливало на життя держави і окремих особистостей.
Сьогодні мало хто знає, що військовий тріумф генерала Червоної армії, героя оборони
Києва і Москви, а пізніше зрадника і організатора РОА (Русской освободительной армии)
Андрія Андрійовича Власова розпочинався
саме з Межигір’я.
У 1935 році комуністи зрівняли монастир із
землею. Войовничі борці із «мракобіссям» не
залишили від храмів каменя на камені. Але ця
наймальовничіша київська околиця зачарувала партійну еліту, і було вирішено побудувати
тут урядові дачі. Чому комуністи обрали для
проживання це намолене, благодатне і умиротворене місце — загадка і по цей день. Захотіли
не в Кончу-Заспу чи Пущу-Водицю, а саме в
Мижигір’я – у 1930-их роках тут проживали такі
партноменклатурники як Постишев, Косіор,
Петровський та інші криваві організатори голодоморів і репресій, яких теж відправлять вслід
за жертвами. У роки окупації це сакральне місце облюбував рейхскомісар України Еріх Кох. У
післявоєнний час тут проживали всі керівники
республіки.
Найпомітнішою постаттю на довоєнних дачах звісно був перший секретар ЦК КП(б)У Микита Хрущов. Межигір’я він любив. Як пізніше
згадував колишній командувач 38-ї армії К. М.
Москаленко, під час наступу на Київ з Лютізького плацдарму він зателефонував Хрущову:
— Микито Сергійовичу, ми звільнили вашу

дачу!
— Дача не моя, а державна, — відрізав
Хрущов, але відчувалося, що 1-й секретар задоволений…
У липні 1941 року у Межигір’ї було тривожно. Німці наближалися до Києва. Цементувати оборону столиці мала новостворена 37-ма
армія, яка вже формувалася. От тільки командувача ще не було. Але невдовзі на цій посаді
прозвучало прізвище генерал-майора Андрія
Власова.
Взагалі, вважається, що Власов був пестунчиком долі. Йому все сходило з рук. Скажімо, під час служби у Ленінградському окрузі у
нього, одруженого, спалахнув роман з однією
жінкою, яка і народила від нього доньку. А в
той час партійні органи пильно стежили за «обліко морале» підопічних і за нього взялися. Але
Власову вдалося уникнути покарання, більше
того, він отримав підвищення — посаду командира полку.
Як не дивно, але менше, ніж за рік — новий кар’єрний виток — заступник командира
дивізії. З цієї посади його відрядили радником
до Китаю до генералісімуса Чан Кайши. За два
роки Власов зарекомендував себе не лише як
класний спеціаліст, але і гарячим коханцем.
Велелюбний полковник не цурався жінок. Як
згадував його колега, одного разу він помітив,
що кімнату Власова прибирає китаянка 15-16
років. На запитання Власов відповів просто: «Я
її купив на ринку, зовсім дешево, за 10 відсотків від нашого окладу радника». Колега обурився, але Власов стояв на своєму: «Яка різниця, якщо не я, то хтось інший все одно купить
і використає за призначенням». Ось так полковник Власов поєднував корисне з приємним.
Його, звісно, "заложили", але все знову зійшло
з рук. Більше того, Чан Кайши нагородив його
орденом Золотого Дракона і золотим годинником, які чомусь у Москві у нього відібрали.
Нова смуга везіння розпочалася після Китаю в Україні. У Київському окрузі (командувач
Г. К. Жуков) Власов у 1939 році очолив 99-ту
стрілецьку дивізію і менше ніж за рік зробив її,

НАЙГУМАННІША ОРГАНІЗАЦІЯ
Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця заснований на честь дня народження швейцарського бізнесмена, громадського
діяча і гуманіста Жана Анрі Дюнана (8.05.1828
— 30.10.1910). В середині 19 століття з ініціативи
Дюнана вперше створилися групи добровольців,
які надавали допомогу пораненим на полях битв.
А в 1863-му – скликана конференція, що поклала початок міжнародному комітету Червоного
Хреста.
Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було

за визначенням маршала Тимошенка, найкращою у Червоній армії. І знову нагороди: орден
Червоного Прапора і золотий годинник.
На початку 1941 року він уже генерал-майор і командир 4-го мехкорпусу. І вкотре йому
посміхається Фортуна: за успіхи у бойовій
підготовці Власова представляють до ордена
Червоної Зірки, проте всупереч усім правилам
і порядкам отримує найвищий орден — Леніна.
Але повернімося до липня 1941 року. Хто
ж рекомендував Власова на 37-му армію? На
думку воєнних московських істориків, 1-й секретар КП(б)У Микита Хрущов і маршал Семен Тимошенко, і ось чому. Справа в тому, що
їхні дачі у Межигір’ї знаходилися поряд, а обслуговував їх комендантський взвод із дивізії
Власова. Звісно і сам комдив частенько навідувався до Межигір’я.
Читаю мемуари Хрущова і дивуюся: «Нам
з Кирпоносом (командуючим Південно-Західним фронтом) запропонували низку кандидатів-генералів. Серед них дуже гарне враження
складав Власов. Відділ кадрів округу теж його
рекомендував. І ми з командуючим вирішили
призначити саме його. Я особисто не знав ні
Власова, ні інших генералів, навіть зараз не
пам’ятаю їх прізвищ». Далі Хрущов пише, що
про всякий випадок він зателефонував до Москви Маленкову, який у ЦК займався кадрами.
Але той ухилився, зіславшись на безладдя у
Генштабі, і порекомендував взяти на себе повну відповідальність за Власова. Виникає питання: так пив коньяк Хрущов із Власовим у
Межигір’ї до війни, якщо, згідно з мемуарами,
не знав його і не бачив?
Втім, Микиту Сергійовича можна зрозуміти: він дистанціювався від зрадника. Але
однозначно з вибором не помилився. 71 день
37-ма армія тримала оборону Києва і столицю
залишила після наказу. І не провина Власова,
що армія потрапила у київський котел, у якому
німці полонили 665 тисяч командирів і бійців.
Власов намагався організовано вивести рештки армії з оточення. Після важких
митарств він вийшов до своїх. І не був би він

Власовим, якби з ним поряд не пробивалася
чергова улюблена жінка — 25-річна лікарка
Агнесса, яка потім народить генералу сина
Андрія. Спадкоємця він так і не побачить, а
Агнессу запроторять на п’ять років до таборів
«за зв’язок із ворогом народу». До речі, і законну дружину — Ганну Власову теж засудять
на вісім років таборів. Після звільнення зламана дружина фактично бомжуватиме, збираючи
пляшки.
У полон Власов теж потрапить з черговою
коханкою — кухаркою Машею. Цікаво, що з
полону вона втече, буде у партизанів, а потім
поїде до Берліну отруїти зрадника, але не зможе погубити коханого. Після війни Маруся теж
загримить до таборів. У Німеччині у Власова
закохається і вийде заміж за нього високопоставлена есесівська вдова Хайді фон Біленберг. Але це зовсім інша історія…
Межигірському висуванцю Хрущова ще
деякий час доля буде посміхатися. У битві під
Москвою особисто призначений Сталіним на
20-ту армію він блискуче проявить здібності
полководця. Як свідчення — ще один орден
Леніна, звання генерал-лейтенанта і головне — чільне місце серед улюбленців Сталіна.
Вождь повірив у нову зірку і доручив Власову
витягувати з котла 2-гу ударну армію. Та вона
була вже приречена.
Більше місяця Власов поневірявся по волховських лісах і болотах, доки поліцаї не здали
його німцям. Чому так довго не виходив до своїх — мабуть боявся розправи Сталіна за невдачу. А можливо тиран і пробачив би улюбленцю і
після перемоги над фашизмом радянські люди
вшановували без сумніву маршала Андрія
Власова не менше, ніж Рокосовського, Конєва,
Жукова. І пив би Власов українську з перцем
у Хрущова на дачі в Межигір’ї, закушував салом і дякував Микиті Сергійовичу за довіру у
далекому 1941-му році. Але від долі нікуди не
втечеш. Кому судилося бути повішеним, як це
сталося із Власовим, той не потоне.
Володимир ТКАЧ

8 травня – Всесвітній день Червоного Хреста
затверджено на 13-й міжнародній конференції в Гаазі.
Тоді був прийнятий статут організації, який змінювався згодом. А вперше День Червоного Хреста був відзначений у 1948 році.
У даний час співробітники та волонтери Міжнародного Червоного Хреста працюють у 188 країнах світу,
а в день свята національні товариства ЧХ і ЧП по всьому світу проводять спеціальні кампанії та заходи.
Вишгородська районна організація Товариства
Червоного Хреста України, яку очолює Ірина Правдива, – понад п’ять років поспіль є однією з кращих в

області. Працівники Товариства у рамках відповідних
програм надають медико-соціальну допомогу потребуючим, психо-соціальну підтримку дітям із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітям з обмеженими
можливостями, переселенцям, підтримують хворих на
туберкульоз. Діє тут і програма "Гаряче харчування"
для найбільш нужденних та ін.
Вітаємо червонохресних працівників зі святом! Зичимо гарного настрою, доброго здоров’я, успіхів та наснаги у їхній благородній і необхідній діяльності.
Влас. інф.

Вишгород
Четвер, 9 травня 2019 року
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АКТУАЛЬНО

В своїй хаті — своя правда...

«Нації вмирають не від інфарктів,
спочатку їм відбирають мову».
Ліна КОСТЕНКО
Автор цих рядків — наш Пророк, Учитель, творець «Кобзаря» Тарас Шевченко десять років
страждав у неволі за незглибиму синівську любов
до України-неньки. У передмові до видання поеми
«Гайдамаки» (1841) з гіркотою зізнається: «Серце
болить, а розказувать треба...»
Кожне слово його невмирущих творів сповнене силою і величчю генія, котрий поклав душу й серце, щоб
українці не проспали Україну.
На тернистому шляху української ідентичності з
її мовним багатством зоря сподіваного щастя передчасно згасла багатьом синам і дочкам благословенної
землі та безталанного народу.
Історія української мови, як і української нації взагалі, надзвичайно трагічна. Такого геноциду, знищення
не зазнала жодна мова світу!
В історії цивілізації не було такого явища — переслідування за мовною ознакою. Влада Російської імперії за 300 з лишком років видала 479 законодавчих
актів на заборону української мови. Обмеження й дискримінація тривали й за радянських часів.
Після революції 1917 року світло надії зблиснуло
і згасло в червоно-кривавому мороці. Розпочався геноцид українського народу. Найгостріше лезо репресивного механізму було скеровано проти інтелігенції.
У трагічні сторінки 1937-1938 років вписані імена тисяч жертв безневинно скараних патріотів. У гулагах і
на Соловках надто непокірних виховували знущанням
і людиноненависницькою методикою руйнації не тільки
духовного, а й фізичного існування нащадків нескореної нації.
Минулого року згадали сумну дату 80-річчя передчасно згаслого в застінках далекої Магаданської області поета Василя Стуса, а 2019-го — 80-річчя ще одного знищеного репресивною машиною — В’ячеслава
Чорновола. Витримав випробування холодом, муштрою в Сибіру, щоб КамАЗ на вистражданій дорозі волі
зупинив нестримний рух нескореного сина української
долі.
Левко Лук’яненко 27 років поневірявся у застінках
комуністичних виправних закладів, де вишколені наглядачі системно знищували в українців паростки патріотизму й національної гідності.
Юрій Литвин, Василь Симоненко, Надія Світлична,
Валерій Марченко та сотні, тисячі загублених у мордовських болотах та сибірських нетрях українських нащадків волелюбного народу.
Здавалося, врешті омріяна незалежність високим
духом патріотизму наповнить не тільки душі й серця,

а й рідне, невмируще слово. Проте пута Російської імперії, «дружні» обійми, до запаморочення, «старшого
брата» ні на мить не залишають незалежну та обвиту
нібито спільною пуповиною слов'янської родини багатостраждальну Україну.
Століттями нав’язувана чужа культура, мова, звичаї, нехтування історичною пам’яттю корінного етносу
отруйними щупальцями проникли і в генний код «гнаних і голодних». Сусіди на власний розсуд переписали свою історію від наших першопочатків — Київської
Русі. Володимир Великий охрестив нашу Русь у 988
році, а про Московію перша письмова згадка — 1147
року. То коли ж буде правда в нашій хаті?
Нащадки золотоординської навали продовжують
топтати брудними чобітьми чужі території, зокрема й
нашої України, безжально вбиваючи безневинних та
спалюючи все на вогненному шляху.
Зросійщених українців через телевізійні зомбоящики зробили заручниками імперських амбіцій «руського
міра». І мова тут відіграла не останню роль, бо й нинішні керівники «великої і могутньої» вважають своїм
обов’язком захищати (від кого й кого?) саме російськомовне населення. Мова для Росії — інструмент війни,
вона поширюється туди, де домінує російська мова.
Наші Крим і Донеччина – підтвердження загарбницької
теорії.
Такий відступ у моїх роздумах спричинений тим,
шо у цьому клубку ненависницької політики Росії щодо
інших країн зниклого СРСР тісно сплетені шовіністичні намагання будь-якими методами (аж до знищення)
утримати під своїм контролем колишні колонії, зокрема
й Україну. Хоча «Україна — не Росія», та пригадується
постулат минулого: «Без такої єдності про неї не може
бути й мови».
Якби ж ми вчились так, як треба! Проте історію
України коли й писали, то при світлі кремлівських зірок,

У Вишгородському районі
запроваджують наставництво
Районний центр соціальних служб
для молоді просить зголоситися небайдужих людей взяти шефство над
вихованцями інтернатів.
Аби допомогти у підготовці до самостійного життя дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають у державних закладах опіки, Законом України
«Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» запроваджено нову форму надання соціальних послуг для дітей такої категорії —
наставництво.
Наставник працює на добровільній
безоплатній основі. Положенням про наставництво, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів від 4 липня 2017 р. №
465, визначається механізм здійснення
та ведення наставництва над дитиною,
яка проживає у закладі для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.
Той, хто зголосився стати наставником, має надати висновок про стан
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здоров’я за формою встановленого
зразка, довідку про наявність чи відсутність судимості, видану терцентром із
надання сервісних послуг МВС, а також
успішно пройти курс підготовки у регіональному центрі та отримати висновок
про можливість бути наставником над
дитиною, яка проживає у закладі. Наставник виконує відповідні обов’язки на
території інтернатного закладу, в якому
перебуває дитина, за умови попередньої
згоди дитини. Між ним, адміністрацією
закладу та центром соціальних служб
сім’ї дітей та молоді укладається угода.
Якщо Ви небайдужі до долі дітей,
які залишилися без батьківського піклування, до дітей, сім’ї яких опинились у
складних життєвих обставинах, зверніться до нас за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 13, тел. для довідок:
(04596) 54 053, (097) 337 59 36. Ми надамо усі необхідні роз’яснення та направимо Вас на навчання наставників.
Вишгородський районний
центр соціальних служб для молоді
Ілюстрації – з відкритих
інтернет-ресурсів

а в школах про неї не згадували. Звідки ж патріотизм
проросте у перекотиполя?
Життєві обставини багатьох українців спонукали
послуговуватися чужою мовою, іноді до своїх прізвищ
на «ко» добавляли букву «в».
За роки незалежності важливі питання державотворення — мова, віра, культура для наших провідників
часто були другорядними.
Зокрема, мовне питання розглядалося неодноразово, стаття десята Конституції чітко називає державною мовою — українську. Проте деяким українцям ніяк
не вдається перервати пуповину з «братом», хоч його
«катюші» уже п’ять років співають смертельні арії в
Україні.
Насильницькою українізацією називають мовне
питання деякі росіяни. Щойно прийнятого закону про
українську мову, як єдину, державну, багато хто ще в
очі не бачив, та вже заочно вишукує крамолу для його
перегляду.
Згадують, що значний відсоток українців спілкується російською, наводять приклад інших країн, де існує
по дві чи й кілька державних мов. Але там своя історія,
а в нас — своя. Чомусь у Росії, де мешкає зокрема й
більше десяти мільйонів українців, національностей
кілька десятків, та всі мають знати мову «великої і
могучої», з трибун не чути калмиків, бурятів та іже з
ними. Гарно подбали про бібліотеку українства в Москві. Скільки бруду та ненависті з телевізійної отрути
праведників Російської імперії на адресу України та
українців!
Таких войовничих посилів не чути до прибалтів,
бо там чітко визначили, хто в домі хазяїн. А ми досі
посипаємо голови попелом та гірко зітхаємо: — Така
ментальність! Наші доброзичливість, гостинність, толерантність також мають межі, за які не варто пускати
завойовників, бо після їхніх брудних слідів — ні хати, ні
стежки, ні зойку німого.
А питання про мову — питання про безпеку. Українці пересвідчилися, як маніпуляцією мовним питанням
зруйновано цілісність нашої країни під виглядом захисту «обіжених і оскорбльонних».
Черговий «пряник» — російський паспорт українцям — застряне в горлі від надмірно солодкого уявлення про російський рай, який сусід мріє мати у нашому
саду.
Та то інша тема. Погано ми знаємо нашу історію, не
навчилися аналізувати помилки минулого, оберігати
сокровенні набутки волелюбних синів і дочок від брехні
і скверни недоброзичливців, що п’явками впилися і в
наші душі.
«Учітеся, брати мої! Думайте, читайте!..»
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин Вишгорода
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 13 Т Р А ВНЯ 2 019 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 «Грошi 2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
10:10, 18:15 «Спецкор»
10:45, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 Т/с «Звонар»
15:00 Х/ф «Гарячi голови»
16:25 Х/ф «Великий
переполох в малому
Китаї»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:30, 23:00 Т/с
«Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ

6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 По обiдi шоу
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Д/ц «Особливий
загiн»
22:45 Д/ц «Свiт дикої
природи»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного

злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
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, 18:00, 19:45
«Репортер» . Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
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 «Софiя Перша.

Жила собi принцеса»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Вечiрка 2
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00, 01:00 Панянкаселянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
07:25, 20:00, 20:35, 20:55,
21:30, 21:55, 22:35 Т/с
«Доньки - матерi»
09:20 Т/с «Повернення
в Едем»
14:10 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:55 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
01:10 Один за всiх
НТН
6:10 Х/ф «Слiдопит»
08:00 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»

10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi свiту»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 16:50, 21:20 Т/с
«Кримiналiст»
17:10 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Свiдок. Агенти»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
08:50 Х/ф «Повстання
планети мавп»
10:50 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя»
13:10 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
16:00 Х/ф «Логан:
Росомаха»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:00 Таємний агент.
Постшоу
23:40 Х/ф «Пiраньї 3ДД»
МЕГА

07:30, 13:45 Правда
життя
09:00, 18:05
Найдивовижнiшi тварини
свiту
09:55 Земля: код
знищення
10:55 Брама часу
11:45 Прихована
реальнiсть
12:35 Речовий доказ
15:25 Невада: ядерна
таємниця
16:20, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:15, 22:35 Планета
Земля
19:00, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
19:55 Скарб.UA
23:30 Заборонена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
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

«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Дике
виживання»
20:30, 07:00 «Служба
порятунку»
21:25 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:15 Х/ф «Синiй тигр»
12:00 «Бєдняков+1»
12:50 «Вiрю не Вiрю»
14:50 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:40 «Орел i Решка.
Морський сезон»
16:40 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

23:00 Х/ф «Раптово
вагiтна»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Ранок з Iнтером
09:50, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:35, 12:25 Х/ф «Як
одружитися i залишитися
холостяком»
14:00 Х/ф «Шалене
весiлля»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
23:50 Х/ф «Лінкольн для
адвоката»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День

14:05, 16:20 Х/ф «Погоня
за ураганом»
16:40 Х/ф «Розлом СанАндреас»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Кiборги»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «Мiсто 44»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:35 Огляд преси
07:30 Кордон держави
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:00, 13:05 Час.
Пiдсумки тижня
11:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
14:10 Кендзьор
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:00 Час новин. Київ
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»

В I В ТО Р О К , 1 4 Т Р А ВНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 Т/с «Полюби мене
такою»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала-2»
11:45 «Помста природи»
12:00 Х/ф «Гарячi
голови-2»
13:30 Х/ф «Полiт Фенiкса»
15:25 Х/ф «Збиток»
17:20 «Загублений свiт»
19:25 Т/с «Ментiвськi

вiйни. Харкiв»
21:30, 23:00 Т/с
«Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Про що спiває
Європа
15:15 По обiдi шоу
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Разом
18:20 Тема дня
19:30 #ВУКРАЇНI
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
20:30 Нашi грошi
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший пiвфiнал
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
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Бiле-чорне»
23:20 Без панiки
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
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, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
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 «Хоробрий
кравчик»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Вечiрка 2
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
6:10, 20:00, 20:35, 20:55,
21:30 Т/с «Доньки матерi»
09:00 МайстерШеф
13:30 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:00 Євробачення 2019.
1-й пiвфiнал
НТН
6:45 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08:30 Ранковий «Свiдок»

09:00 Х/ф «У квадратi 45»
10:25, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Свiдок. Агенти»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 16:50, 21:20 Т/с
«Кримiналiст»
17:05 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Будьте здоровi»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Т/с «Шлях чарiвника»
10:20 Х/ф «Втiкач»
13:00 Екси
17:00, 19:00 Заробiтчани
21:00 Х/ф «Таксi»
22:50 Т/с «Сирена»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:25, 14:15 Правда
життя
09:30, 18:00
Найдивовижнiшi тварини
свiту
10:25 Чужинцi всерединi
нас

11:25 Брама часу
12:15 Прихована
реальнiсть
13:05, 00:20 Речовий
доказ
15:25, 23:30 Заборонена
iсторiя
16:15, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:10, 22:35 Планета
Земля
18:55 Фантастичнi iсторiї.
Пiрамiди
19:50 Скарб.UA
20:45 Фантастичнi iсторiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
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
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена

iсторiя»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:10 Х/ф «Одружись зi
мною, чувак»
12:00 «Бєдняков+1»
12:50 «Вiрю не Вiрю»
14:50 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:40, 00:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:40 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Султан мого
серця»
11:00 Т/с «Попелюшка
«80»
12:25 Х/ф «Борсалiно та
компанiя»
14:45 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Х/ф «Вбити
посланця»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
12:00, 13:20 Антизомбi.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День

13:30 Х/ф «Пiдривник»
15:05, 16:20 Т/с «Один у
полi воїн»
17:50, 21:25 Т/с «Кiборги»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:15 Т/с «Конвой»
00:05 Х/ф «Мiсiя
спасiння»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:00, 17:00 Час новин.
Київ
08:20 Про вiйсько
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 БлогПост
14:10 Невигаданi iсторiї
14:35 Будемо жити
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних проектiв
23:10 «За Чай.com»

СЕ Р Е ДА, 1 5 Т Р А ВНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:40 Х/ф «Великий»
2+2
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Озеро акул»
15:30 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харькiв»

21:30, 23:00 Т/с
«Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Енеїда
14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:45 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший пiвфiнал
18:20 Тема дня
19:30 Спiльно
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Д/ц «Особливий
загiн»
22:45 Д/ц «Свiт дикої
природи»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:30 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Таємницi»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20:55 Футбол. Фiнал
Кубка України. «Шахтар» «Iнгулець»
23:50 Гучна справа
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...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
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 «Шiсть лебедiв»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Вечiрка 2
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
06:55 Моя правда. Арман
та Рубiна Цибульськi
07:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
08:40, 20:00, 20:35, 20:55,
21:30, 21:55, 22:30 Т/с
«Доньки - матерi»
10:35 МайстерШеф
13:45 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
НТН

6:00 Х/ф «Екстрасенс»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф
«Розслiдування»
10:30, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Будьте здоровi»
13:25, 03:35 «Речовий
доказ»
14:45, 16:50, 21:20 Т/с
«Кримiналiст»
17:05 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Вартiсть життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
7:30 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:45 Kids Time
07:50 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:20 Х/ф «Норбiт»
13:20 Кохання на
виживання
17:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Таксi 2»

22:40 Т/с «Сирена»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 14:20 Правда
життя
09:35, 18:00
Найдивовижнiшi тварини
свiту
10:30 Цiкаво.com
11:30 Брама часу
12:20 Прихована
реальнiсть
13:10, 00:20 Речовий
доказ
15:25, 23:30 Заборонена
iсторiя
16:15, 21:45 Вiдчайдушнi
рибалки
17:10, 22:35 Планета
Земля
18:55, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
19:55 Скарб.UA
ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
08:50, 20:50 «Ситуацiя»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 23:00

«СТН»
09:15 «Ранок у
мегаполiсi»
11:10 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20,
21:25 «КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:15 Х/ф «Легкi грошi»
12:00 «Бєдняков+1»
12:50 «Вiрю не Вiрю»
14:50 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:40, 00:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:40 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»

17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Султан мого
серця»
11:00 Т/с «Попелюшка
«80»
12:25 Х/ф «Операцiя
«Тушонка»
14:45 «Правила
виживання»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 01:55
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 04:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Х/ф «Ворон»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:00 Х/ф «Пiдривник»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Конго»
15:20, 16:20 Т/с «Один у
полi воїн»
17:50, 21:25 Т/с «Кiборги»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Т/с «Конвой»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20, 11:10, 14:10
Полiгон
09:25, 17:45 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 БлогПост

Ч Е ТВ Е Р , 1 6 Т Р А ВНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:30 «Право на владу
2019»
00:45 Х/ф «Великий»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Життя на
межi»

15:25 Х/ф «Пекло»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:30, 23:00 Т/с
«Кiстки-11»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Про що спiває
Європа
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019.
Другий пiвфiнал
00:20 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:45 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
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 «Бiле-чорне»
23:20 Контролер
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...»
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10 «Кримiнал»
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
«Деталi»
16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»

23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Король
Дроздобород»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Вечiрка 2
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 21:00 Танька
i Володька
15:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
23:00 Країна У
СТБ
07:55, 20:00, 20:35,
20:55, 21:35 Т/с «Доньки
- матерi»
10:50 МайстерШеф
13:05 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:00 Євробачення 2019.
2-й пiвфiнал

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тi, що зiйшли
з небес»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 16:50, 21:25 Т/с
«Кримiналiст»
17:05 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Правда життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Т/с «Шлях чарiвника»
10:40 Х/ф «Метро»
13:00 Хто проти
блондинок
17:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Таксi 3»
22:40 Т/с «Сирена»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 14:05 Правда

життя
09:25 Мисливцi за
торнадо
10:25, 16:05, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
11:15 Брама часу
12:05 Прихована
реальнiсть
12:55 Речовий доказ
15:15, 23:30 Заборонена
iсторiя
17:00, 22:35 Планета
Земля
17:55 Найдивовижнiшi
тварини свiту
18:55, 20:40 Фантастичнi
iсторiї
19:50 Скарб.UA
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
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
«КИЇВ LIVE»

15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»
K1
08:10 «Ух ти show»
08:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:15 Х/ф «Бути Астрiд
Лiндгрен»
12:40 «Вiрю не Вiрю»
14:45 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:40, 00:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:40 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»

23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Султан мого
серця»
11:00 Т/с «Попелюшка
«80»
12:25 Х/ф «Попелюшка
«80»
12:35 Х/ф «Осiнь у НьюЙорку»
14:45 «Правила
виживання»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Х/ф «Побiчний
ефект»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Секретний фронт.
Дайджест
11:00 Х/ф «Мiсiя
спасiння»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Мiсiя
порятунку 2: Точка удару»
14:55, 16:20 Т/с «Танк»
17:45, 21:25 Т/с «Кiборги»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
22:15 Х/ф «Червоний»
5 КАНАЛ
07:25 MEDекспертиза
08:20 Невигаданi iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 20:00 Машина часу
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:40 Будемо жити
13:05 БлогПост
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00 Лiнiйка
документальних проектiв
23:10 «За Чай.com»

Вишгород
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П’ЯТНИЦЯ, 17 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30 «Сiмейнi
мелодрами»
14:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Лiга смiху 2019»
22:35 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
00:35 Х/ф «Будинок з
башточкою»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Батальйон»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 «Решала-2»
11:50, 17:20 «Загублений
свiт»

13:50 «Помста природи»
14:10 Х/ф «Вiддалений
схил»
15:50 Х/ф «Катаклiзми»
19:25 Х/ф «Кров
тамплiєрiв»
23:10 Х/ф «Мобi Дiк:
Полювання на монстра»

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
13:30, 15:30 Т/с «Солона
UΛ:ПЕРШИЙ
карамель»
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
18:00 Т/с «Таємницi»
09:25, 13:00, 15:00, 18:00, 19:50 Ток-шоу «Говорить
21:00 Новини
Україна»
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 21:00 Т/с «Бiле-чорне»
Доброго ранку, Країно!
23:20 Слiдами
09:30 Т/с «Елiза»
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
злочину»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20 Сильна доля
ПРЯМИЙ
14:25 Д/ц «Кухня По»
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
15:15 Д/ц «Аромати
день»
Грецiї»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
15:40 Пiсенний конкурс
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
Євробачення 2019.
15:00, 16:00 «Репортер».
Другий пiвфiнал
Новини
18:20 Тема дня
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
19:30 Розсекречена
всi...»
iсторiя
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
22:00 Перша шпальта
16:10 «Кримiнал»
22:35 Як дивитися кiно
12:20, 13:20, 14:20, 15:20
23:00 Х/ф «На межi»
«Деталi»

16:20 «Вибори - 2019»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
11:00, 17:00 Т/с «Рання
пташка»
12:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:00 Х/ф «Сам удома 2»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Сам удома 3»
23:00 Х/ф «Я - початок»
СТБ
6:55 Хата на тата
10:15, 20:00 Холостяк
13:10, 23:55 Х/ф
«Дорогий Джоне»
15:35 Х/ф «Найкраще
в менi
17:55 Хата на тата
22:40 Холостяк. Як вийти
замiж

23:40 Небачене
Євробачення 2019
НТН
7:05 Х/ф «Тихе слiдство»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Круглянський
мiст»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Правда життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 16:50, 21:20 Т/с
«Кримiналiст»
17:05 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Таємницi свiту»
23:45 Х/ф «Штольня»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 13:50 Правда
життя
09:10 Найдивовижнiшi
тварини свiту
10:05, 16:20, 21:45
Вiдчайдушнi рибалки
11:00 Брама часу
11:50 Прихована
реальнiсть
12:40 Речовий доказ
15:30, 23:30 Заборонена
iсторiя
17:10, 22:35 Планета
Земля
18:00 Мисливцi за
торнадо
19:00, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
19:55 Скарб.UA

вiйна в кольорi»
12:00, 13:10, 17:10, 19:20
«КИЇВ LIVE»
15:15 «Депутатська
приймальня»
16:10, 23:45 «Заборонена
iсторiя»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київ музика»

6:00 Бандитський Київ
08:05 Мiстична Україна
08:55, 18:15 У пошуках
iстини
10:40 Заборонена iсторiя
12:25, 21:00 Америка в
кольорi
14:25 Планета Земля
16:20 Вiдчайдушнi
рибалки
17:15 Цiкаво.com
00:00 Фантастичнi iсторiї

18:10 Х/ф «Людська
пiдлiсть»
21:25 Х/ф «М’ясник»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Київськi iсторiї»
00:00 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»

K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
10:40 Х/ф «Один день»
12:40 «Бєдняков+1»
НОВИЙ КАНАЛ
13:40 «Вiрю не Вiрю»
6:50 Т/с «Шлях чарiвника» ТРК «КИїВ»
14:40 «Орел i Решка.
10:10 Пацанки. Нове
8:00 «Школа права»
Навколо свiту»
життя
08:50, 20:20 «Ситуацiя»
15:40 «Орел i Решка.
15:20 Х/ф «Таксi»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, Морський сезон»
17:10 Х/ф «Таксi 2»
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 16:40 «Орел i Решка.
19:00 Х/ф «Таксi 3»
«СТН»
Перезавантаження.
20:50 Х/ф «Команда А»
09:15 «Ранок у
Америка»
23:00 Х/ф «Стiльниковий» мегаполiсi»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
11:10 «Тихоокеанська
22:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»

12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:20 Т/с «Танк»
ІНТЕР
17:45 Т/с «Кiборги»
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:35 Дизель шоу
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок 23:50 Х/ф «Мiсiонер»
з Iнтером»
5 КАНАЛ
10:00 Т/с «Султан мого
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
серця»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
11:00, 12:25 Т/с
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
«Попелюшка «80»
00:00 Час новин
12:35 Х/ф «Фатальна
07:10, 08:15, 21:25
красуня»
Актуально: Економiка.
14:45 «Правила
Полiтика. Соцiум
виживання»
08:00, 17:00 Час новин.
15:50, 16:45, 23:50
Київ
«Речдок»
08:30, 10:10, 20:00
18:00 Ток-шоу
Машина часу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня» 09:25, 16:45 Час громади
11:10, 13:15 Полiгон
22:00 «Слiдство вели... з
12:30 Брифiнг речника
Л. Каневським»
Мiнiстерства оборони
14:10 Невигаданi iсторiї
ICTV
15:30, 16:10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi Iнформацiйний день
18:15, 19:30
новини
Iнформацiйний вечiр
10:10 Антизомбi.
22:00 БлогПост HATE
Дайджест
11:05, 13:20, 22:50 Скетч- FRIDAY NIGHT
23:40 ID JOURNAL
шоу «На трьох»

СУБОТА, 18 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
10:55, 12:00, 13:05, 14:10,
15:05, 16:00, 17:15,
18:25 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
20:15 Х/ф «Той, що
вижив»
23:10 Х/ф «Чужа молитва»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:55 «Угон по-нашому»
09:20 «Загублений свiт»
13:30 Х/ф «Рейс 7500»
14:55 Х/ф «Пекло»
16:50 29 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Маріуполь»
19:00 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
20:55 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
22:50 Х/ф «Катаклiзми»

00:20 Х/ф «Батальйон»
UΛ:ПЕРШИЙ
6:00, 08:10 Напам’ять
06:35, 07:05, 10:50, 16:30
Розсекречена iсторiя
07:00, 08:00, 09:00, 21:35
Новини
08:25 Документальний
фiльм
08:45, 17:45 Свiдки
геноциду 1944-го
09:05 «Мустафа»
12:00 Документальна
програма
13:00, 18:00 Спецпроект
до Дня пам’ятi
жертв депортацiї
кримськотатарського
народу
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2019. Фiнал
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:10, 15:20 Т/с «Бiле-

чорне»
16:50, 20:00 Т/с «Подаруй
менi життя»
22:00 Т/с «Вiтряна жiнка»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00
«Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «18 мiнус»
11:15 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 «Вибори - 2019.
Парламент»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00, 19:00, 20:00
Ток-шоу «Вибори - 2019.
Парламент»
21:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi
розслiдування)
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
12:15 Х/ф «Шiсть
лебедiв»
14:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Поспiшай
кохати»
19:00 Т/с «Тут»
23:30 Щоденники
Темного

18:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
21:20 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
23:30 Х/ф «Транзит»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 09:35 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
09:40 Ревiзор. Крамницi
СТБ
9:10 Т/с «Доньки - матерi» 11:20 Таємний агент
19:00 МайстерШеф.
12:30 Таємний агент.
Професiонали.
Постшоу
22:00 Євробачення 2019. 14:10 Заробiтчани
Фiнал
16:10 М/ф «Як спiймати
перо Жар-птицi»
НТН
17:40 М/ф «Iван Царевич i
6:00 Х/ф «Дикий пляж»
Сiрий вовк 2»
07:20 Х/ф «Вiчний
19:00 Х/ф «Хiтмен»
поклик»
21:00 Х/ф «Хiтмен. Агент
11:40 Т/с «Спецзагiн
47»
«Кобра 11»
23:00 Х/ф «Поцiлунок
15:45 «Таємницi
Дракона»
кримiнального свiту»
16:50 «Таємницi свiту»
МЕГА

K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:40 М/с «Земля до
початку часiв»
ТРК «КИїВ»
09:30 М/ф «Земля до
8:00 «Дика робота»
початку часiв 4: Подорож
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, крiзь iмлу»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН» 10:50 М/ф «Земля
09:15, 11:10 «Ранок у
до початку часiв 5:
мегаполiсi»
Таємничий острiв»
12:00 «Якiсне життя»
12:15 Х/ф «Один день»
12:30 «Прогулянки
14:15 «Орел i Решка.
мiстом»
Навколо свiту»
13:10, 01:45 «GOROD «S» 22:00 «Орел i Решка.
15:10 Х/ф «Повернення
Навколосвiтня подорож»
до Бургундiї»
00:10 Х/ф «Остання
17:10 «Заборонена
любов на Землi»
iсторiя»
18:00 «Ситуацiя»
ІНТЕР

7:00 «Слово
Предстоятеля»
07:10 «Чекай на мене.
Україна»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
12:30 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
16:10 Т/с «Султан мого
серця»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Нi кроку назад»
ICTV
7:20 Х/ф «Конго»
09:20 Т/с
«Володимирська, 15»
11:15, 13:00 Т/с «Конвой»
12:45 Факти. День
15:15 Т/с «Кiборги»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Смертельна
зброя»
21:25 Х/ф «Смертельна
зброя 2»

23:30 Х/ф «Червоний»
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, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Iсторiя успiху
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
14:10, 16:10, 23:30
Машина часу
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:00 Док. фiльм
00:30 Винна карта

НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 11:00 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
11:40 Т/с «Школа»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Джон Уїк»
22:55 Х/ф «Той, що
вижив»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:15 «ДжеДАI-2019»
09:15, 00:00 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Кров
тамплiєрiв»
16:50 29 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Шахтар»
19:00 Х/ф «Вiйна»
21:00 Х/ф «Ефект колiбрi»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

Напам’ять
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
07:10 Д/ц «Микола
Руденко. Формулу життя
знайдено»
08:30 Д/ц «Левко
Лук’яненко. Йти за
совiстю»
09:05 Д/ц «Олесь
Шевченко. Як на сповiдi»
10:55 «Кенгiр. Сорок днiв
свободи»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ПОЛIТИЧНИХ
РЕПРЕСIЙ
12:35, 18:05
Розсекречена iсторiя
13:45 «Етапом через пiвЗемлi: iсторiя ув’язнення
Сенцова i Кольченка»
15:55 Перший на селi
19:10 Спецпроект до Дня
пам’ятi жертв полiтичних
репресiй
00:00 Телепродаж Тюсо

UΛ:ПЕРШИЙ
6:00, 07:40, 08:10, 09:45

ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Подаруй менi
життя»
13:00 Т/с «Кращий за
всiх»
17:00, 21:00 Т/с «Чужий
грiх»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
22:50 Т/с «Вiтряна жiнка»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 20:45 «Репортер».
Новини
10:10 Ток-шоу «18 плюс»
11:10 Ток-шоу «Кримiнал»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 «Вибори - 2019.
Парламент»
17:15 Ток-шоу «Ехо
України»
18:00, 19:00, 20:00
Ток-шоу «Вибори - 2019.
Парламент»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф
«Суперкоманда»
12:10 Х/ф «Король
Дроздобород»
13:20 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
15:00 Панянка-селянка
18:00 М/ф «Пташинi
пригоди»
19:30 М/ф «Замбезiя»
21:00 Х/ф «Я - початок»
23:00 Х/ф «Поспiшай
кохати»
СТБ
6:20 Моя правда. Ектор
Хiменес-Браво
08:10 Холостяк. Як вийти
замiж
09:10 Страва честi
10:05 Т/с «Загадка для
Анни»
16:00 МайстерШеф.
Професiонали
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всiх

Безпека дорожнього руху
Як правильно переходити дорогу, яких правил дорожнього руху мають дотримуватися велосипедисти,
навіщо потрібні ремені безпеки та світловідбиваючі
елементи на одязі? Про це і не тільки розповідають
школярам співробітники Вишгородського відділу поліції, які в рамках Тижня безпеки дорожнього руху
відвідують школи і проводять заняття з учнями.
Днями до учнів Демидівської школи Вишгородського
району завітали інспектор ювенальної превенції Вишгородського відділу поліції та співробітник сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські нагадали хлопчикам та дівчаткам правила переходу на проїжджих

22:15 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:35 «Страх у твоєму
домi»
11:10 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
12:50 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
14:20 Х/ф «Командос»
17:10 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
19:00 Х/ф «Чорна стрiла»
20:50 Х/ф «Загiн
особливого призначення»
22:55 Х/ф «Небезпечний
квартал»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:15 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
08:20 Х/ф «Голос
монстра»
10:30 М/ф «Подорож на
край свiту»
12:20 М/ф «Як спiймати
перо Жар-птицi»
13:50 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»

15:10 Х/ф «Хiтмен»
17:10 Х/ф «Хiтмен. Агент
47»
19:10 Х/ф «Механiк»
21:00 Х/ф «М’ята»
23:00 Х/ф «Еверлi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30 Мiстична Україна
09:20, 18:25 У пошуках
iстини
11:15 Заборонена iсторiя
12:55, 21:00 Америка в
кольорi
14:55 Планета Земля
16:35 Вiдчайдушнi
рибалки
17:25 Цiкаво.com
00:00 Фантастичнi iсторiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Дика робота»
09:00, 11:00 «СТН»
09:15, 11:10 «Ранок у
мегаполiсi»
12:00 Х/ф «Людська
пiдлiсть»
14:50, 18:15 «Ситуацiя»
15:00 «Заборонена

iсторiя»
15:50 Х/ф «Древо життя»
18:25 Х/ф «Серце,
сповнене кохання»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Останнiй
портрет»
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:45 Х/ф «Повернення
до Бургундiї»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:20 М/с «Земля до
початку часiв»
09:45 М/ф «Земля
до початку часiв 5:
Таємничий острiв»
11:00 Х/ф «Бути Астрiд
Лiндгрен»
13:30 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
22:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
ІНТЕР

СЛУЖБА "102"

частинах доріг, руху тротуарами та узбіччями, розповіли
про вимоги до юних велосипедистів та пасажирів.
Нагадування дітям про безпеку на дорозі ніколи не
буває зайвим. Особливої уваги потребують молодші
школярі, які часто ще не усвідомлюють, що порушення
Правил дорожнього руху може обійтися надто дорого, зауважують поліцейські.
Раніше подібне заняття було проведене у Синякіській
ЗОШ, де діти в ігровій формі опановували основи Правил дорожнього руху. Школярі пообіцяли бути чемними
на проїжджих частинах та дотримуватися правил.
із Інтернет-ЗМІ

6:05 Х/ф «Циганка Аза»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 Т/с «Голос з
минулого»
15:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Правила
виживання»
22:00 Т/с «Нi кроку назад»
00:10 «Речдок»
ICTV
6:45 Антизомбi
08:30 Т/с
«Володимирська, 15»
12:15, 13:00 Х/ф
«Детонатор»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Смертельна
зброя»
16:25 Х/ф «Смертельна
зброя 2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин

20:35 Х/ф «Смертельна
зброя 3»
22:55 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
5 КАНАЛ
6:25, 14:10, 16:10, 20:00
Машина часу
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
10:30 Кiно з Я. Соколовою
12:10 Невигаданi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
13:10 Медекспертиза
15:20 П’ятий поверх
17:15 Рандеву
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. Фiльм

8

ПАНОРАМА

Вишгород
Четвер, 9 травня 2019 року

ФОТОМИТЬ

З любов’ю до природи

Співорганізатори
товариських ігор з міні-футболу та баскетболу між командами
лівобережжя у Воропаєві – депутат Київської обласної ради
Андрій Пещерін та депутат Вишгородської
районної ради Рамаз
Манія подбали про
нагороди і солодкий
стіл для переможців
та учасників змагань,
зробили все, аби зустріч відбулася на належному рівні (крайній
праворуч – тренер команди с. Нижча Дубечня Віталій Клименко).

Ми продовжуємо розвивати дитячу локацію – inklusive Kemp, що знаходиться у Вишгородському районі, с. Лебедівка.
Цього разу діти брали учать у майстер-класі з екологічної тематики: саджали
рослини, доглядали за вже існуючими минулорічними рослинами. Пройшли цікавий
тренінг з Іриною Абісовою та обговорили плани на майбутнє.
Дякуємо за участь та дієву допомогу Маші Бруслик, Каті Кисіль, Ользі Настиній
та школярам Лебедівської сільської школи.
Запрошуємо до участі в розбудові та покращенні дитячого інклюзивного кемпу
усіх зацікавлених та небайдужих, зокрема Вишгородську районну раду, батьків та
мешканців місцевості. Адже це наша спільна справа для розвитку наших дітей та
збереження природи.
БФ «Жовто-Блакитні крила»

МАЙСТЕР-КЛАС

ФОТОФАКТ

У новоствореному Комунальному підприємстві Новопетрівської сільської ради
«Медичний консультативно-діагностичний центр» завдячуючи Благодійному фонду «Діти Чорнобиля» з'явився сучасний апарат «Siemens Acuson» для ультразвукового дослідження. Відтепер мешканці с. Нові Петрівці та прилеглих сіл можуть
отримувати діагностичні послуги на високоякісному обладнанні.
Колектив КП щиро вдячний благодійникам.

Профілактика пародонтиту
13 травня Вишгородська районна стоматологічна поліклініка підтримає ініціативу Асоціації
лікарів-пародонтологів України та Європейської

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Асоціації Пародонтології – проведення Європейського Дня
здоров'я ясен в Україні.
У рамках акції наші лікарі
проводитимуть безкоштовне
обстеження пацієнтів на наявність захворювань пародонту.
Всі бажаючі зможуть пройти обстеження та отримати
консультацію щодо профілактики та лікування!
На кожного також чекатиме
приємний бонус!))
Наша адреса: м. Вишгород,
вул. Набережна, 6-а, тел: 063
876 63 53; 068 834 04 03

Вишгородська районна державна адміністрація запрошує
на свято родинного відпочинку «Дружна сім’я — сильна
держава», що відбудеться 15 травня 2019 року о 14:00 на
площі ім. Строкова (біля РБК «Енергетик») з нагоди Міжнародного дня сім’ї.
На вас чекають:
— виставка творчих родинних робіт;
— «Веселі сімейні старти»;
— концертна програма;
— флешмоб для дітей.
ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО,
А ТАКОЖ МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.

Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (093) 981-52-64, (063) 063-79-21

Робота на дому. Диспетчер у таксі
(від 25 до 55 років).Тел: (093) 981-52-64,
(04596) 33-333, 04596) 35-777
Вікна, двері вхідні,
натяжні стелі.
Швидко, якісно,
недорого.
Тел: (067) 944-80-17,
(093) 787-92-91, Андрій

Гаражному кооперативу «Екран»
потрібні нічний сторож та електрик.
Зарплата – 2 тис. грн – чистими. Тел: (067) 395-82-07

Гаражному
кооперативу «Лісний»
ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ.
Деталі – при співбесіді.
Тел: (067) 584-16-49

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

Вікна, балкони,
двері вхідні,
натяжні стелі.
Якісно!
Виїзд та доставка
по району безкоштовно.
Недорого.
Тел: (067) 192-02-12,
(093) 630-04-91, Сергій

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

