Остання шана Віталію
ДЖЕРЕЛО: edinakraina.org.ua
17 листопада 2015 року Димер прощався з
Героєм.
14 листопада на першому снігу, захищаючи
Україну на Донбасі, загинув наш побратим, боєць-доброволець 93-ї бригади Віталій Благовісний.
Соборною молитвою настоятелів Димерського
храму та церков району проводжали Героя в остан-

ній шлях тисячі жителів Димера… Доньки, дружина,
рідні, близькі, знайомі, бойові побратими, що приїхали з передової, — всі присутні на почесному траурному мітингу — віддали останню шану вірному сину
України!
Почесна варта, військовий салют, Гімн України
у виконанні військового оркестру, слова вдячності
від представників влади селища та району, священнослужителів, представників військового комісаріату району, сльози на очах присутніх та пронизливе
мовчання – остання шана Віталію… Найдорожча
ціна – ціна власного життя, відданого за Свободу і
Незалежність Батьківщини…

Україна – територія Гідності і Свободи
Такими нас зробила не одна, а дві революції – Майдан 2004-го року, який
був Святом Свободи, і Революція Гідності 2013-го. Це був дуже важкий іспит для
нашої держави, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність,
прагнення до свободи.
Гідність і свобода коштували нам дуже дорого – до цих пір ми платимо за
них життями наших співгромадян…
Бажаю нам, дорогі земляки, мужності, терпіння та якнайшвидшої перемоги.
Слава Україні!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ
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Олексій Момот склав присягу міського голови.
Секретарем міської ради обрали Тетяну Бражнікову
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,

Дві сесії

12 листопада у великій залі адмінбудинку відбулися аж дві сесії: районної і міської рад нового,
сьомого скликання. О 15-ій годині голова міської виборчої комісії Микола Терновий оголосив про вступ
до виконання повноважень Вишгородського міського голови Олексія Момота — і новий мер міста під
оплески у залі склав присягу посадової особи місцевого самоврядування та зайняв місце головуючого у
президії.
Далі 33 міські депутати (див. перелік — на стор. 2-3
газети «Вишгород» № 46 від 12.11.2015 р. та уточнення
на стор. 3 цього номера) урочисто отримали свої мандати (відсутній був лише Микола Кравченко), затвердили
порядок денний, обрали лічильну комісію і приступили до
обрання секретаря міської ради.
Мер висунув кандидатуру Марини Мельник («Солідарність»), за яку проголосували 17 депутатів (33 + міський голова). 17 висловилися проти.
Після 15-хвилинної перерви для збору підписів за
іншу кандидатуру на секретаря найбільша міська фракція (БПП) знову висунула Марину Мельник. Тепер уже
були проти 18 із 34 депутатів. Богдан Руденок (Радикальна партія Олега Ляшка) запропонував кандидатів
від фракцій висувати за більшістю мандатів. Врешті вирішили включити на голосування та по черзі висувати
претендентів за таким списком:
Дмитро Корнійчук (Радикальна партія Олега Ляшка), Тетяна Бражнікова («Самопоміч»), Юрій Городиський («Свобода»), Трохим Іванов («Батьківщина»), Олег
Кучмій («Воля»), на представнику від БПП наполягав
Олександр Семенов.
Після 10-хвилинної перерви ЗА Дмитра Корнійчука
проголосували 17 депутатів, ПРОТИ — 16. Наступна за
списком (це було четверте голосування) Тетяна Бражнікова отримала 19 голосів підтримки (проти були 14) і
стала секретарем міськради. У свої повноваження вона

Олексій МОМОТ: — Я ще
не заходив до свого робочого
кабінету, але робота вже проводилась. З чого почну? Із
втілення в життя програм, які
я декларував іще депутатом.
Перші кроки — це затвердження штатів і заступників
міського голови, складу міськвиконкому. А з бюджетної
сесії почнемо прозорий розподіл бюджету, землі, порядок оренди майна, прибирання територій.
Намагатимемось повернути довіру громадян, бо
ж половина населення міста не прийшла на вибори.
У складі нової ради вісім партій — всі налаштовані на
співпрацю, є закон, посадові обов’язки.
вступить через 15 днів, необхідних для спецперевірки посадових осіб.
Далі було затверджено склад і голів шести постійних
комісій міськради (повний текст рішення див. на офіційному сайті Вишгородської міськради та на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua):
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Корнійчук Дмитро В’ячеславович, Парчук
Валентина Григорівна, Руденок Богдан Михайлович,
Шубко Інна Василівна; голова — Шубка Віктор Вікторович).
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Микола Кравченко, Владислав Круковець, Ганна Булгакова; голова — Олександр Баланюк).
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Валерій Виговський, Володимир Лісогор, Максим
Макаренко, Олексій Поліщук, Андрій Сербін, Анатолій
Шока; голова — Юрій Городиський).
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будів-

ництва, транспорту та зв’язку (Юрій Колодзян, Олег
Кучмій, Марина Мельник, Михайло Підвисоцький, Олексій Ростовський, Олександр Семенов, Олександр Шамота; голова — Сергій Пінчук).
Комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Юрій Дрьомін, Олександр Клавдієнко, Валерій Костюченко, Олена Лісогор; голова — Юрій
Попов).
Комісія з гуманітарних питань та міжнародних
відносин (Тамара Войтович, Трохим Іванов, Віталій Сардак; голова — Олексій Черняхівський).
Насамкінець засідання депутат Юрій Городиський
нагадав про 8-9 незакритих округів, за якими треба
закріпити депутатів. А міський голова Олексій Момот
озвучив порядок денний наступної сесії та дав коротке
інтерв’ю місцевим і обласним ЗМІ.
Тетяна БРАЖНІКОВА: —
Рішення депутатів для мене
було неочікуваним. Всім спасибі, налаштована на конструктивний діалог і співпрацю...
Бражнікова Тетяна Олексіївна народилась 1981 р. у м.
Вишгороді. Після закінчення
ЗОШ № 1 навчалась у Фінансово-правовому ліцеї та Фінансово-правовому коледжі при
Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, в якому отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» і кваліфікацію спеціаліста права.
Займала різні посади за фахом у державних і приватних підприємствах. Із вересня 2012 р. — співзасновник, а із травня 2014 р. по теперішній час — директор
ТОВ «Юридичне бюро «Претор Партнерс».
Член ПП «Об’єднання «Самопоміч», громадська
активістка, котра популяризує здоровий спосіб життя,
зокрема, плавання.
Не одружена, виховує двох дітей.

Голова райради — Ростислав Кириченко, секретар — Анатолій Потапенко
Цього ж дня о 10:00 на перше засідання установчої сесії Вишгородської районної ради VII скликання
прибули 34 із 36 новообраних районних депутатів
(двоє — В’ячеслав Савенок і Василь Мартиненко —
були відсутні з поважних причин).
Голова Вишгородської районної виборчої комісії
Юрій Боярин привітав з обранням депутата Київської
обласної ради Андрія Пещеріна та озвучив підсумки виборів. Так, із 11 зареєстрованих три партії не подолали
5-відсотковий бар’єр, а вісім мають у Вишгородській райраді: «Солідарність» — дев’ять депутатських мандатів,
«Наш край» — шість, «Свобода» — чотири, «Громадянська позиція» — чотири, «Батьківщина» — чотири, Радикальна партія Олега Ляшка — чотири, «Воля» — три,
«Нові обличчя» — два (повний перелік депутатів – див.
на шп. 4, 9 газети «Слово» від 07.11.2015 № 44).
Дев’ять депутатів працювали у минулому скликанні,
решта 25 — це нові обличчя. Із 36 депутатів: 30 чоловіків
і 6 жінок. П’ятеро — кияни, один — бучанець, решта —
мешканці Вишгорода і району. За професією семеро із
районних депутатів — держслужбовці, шестеро — менеджери, п’ятеро — лікарі, п’ятеро — фізичні особи-підприємці, троє — вчителі, троє — пенсіонери, двоє — тимчасово не працюють, один – журналіст, один — священик,
один — юрист, двоє — працівники різних установ.
Присутні на засіданні сесії члени районної виборчої
комісії побажали обранцям районної громади здоров’я
й натхненної праці на благо людей. Районні депутати
затвердили порядок денний та обрали тимчасову президію, секретаріат, лічильну комісію і головуючого засідання (Олександра Дзюбу). Голова районної ради попереднього скликання Ірина Побідаш відзвітувала про
роботу підготовчої групи. Розглянули зміни до регламенту (про фракції) та попередньо узгодили кількість і назви
постійних комісій райради.
Кандидатів на посаду голови райради було троє:
Олександр Приходько («Наш край» — за пропозицією робочої групи), Олександр Дзюба (його підтримала

більшість: «Батьківщина», «Свобода», «Громадянська
позиція», «Воля») і Ростислав Кириченко (висунула «Солідарність»). Олександр Приходько пообіцяв всіляку
підтримку та зняв свою кандидатуру на користь молоді,
двоє інших претендентів розповіли про себе, представили свої програми, відповіли на запитання присутніх.
Результат таємного голосування: Кириченко — 19
голосів, Дзюба — 15. Голова Вишгородської РДА Олександр Горган у своєму привітальному виступі зазначив,
що остаточно завершилось оновлення влади на всіх рівнях, і громада відчує, як почнеться інтенсивний ріст уже
з наступного року. Ірина Побідаш («Громадянська позиція») побажала колегам плідної роботи та консолідації зусиль, новообраний депутат Іван Клюзко («Солідарність»)
подякував, що роботу почали ефективно і нагадав, що
депутати сюди прийшли не відпрацьовувати очки перед
своїми партіями, а виконувати обіцяне виборцям.
Ростислав Кириченко у своїй промові наголосив, що
найперше буде спілкуватися з керівниками фракцій, аби
Кириченко
Ростислав
Миколайович народився 1985
р. в с. Лютіж. Має дві вищі освіти (фінансист і правознавець),
стажувався за контрактом у
Великій Британії.
Працював у різних галузях
у Вишгородській районній адміністрації, Київській обласній
адміністрації та Київській обласній раді.
Із 2012 року працював заступником директора та
директором Комунального підприємства Київської обласної ради «Друкар».
На даний момент — голова Вишгородської районної в Київській області організації ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність.
Одружений. Виховує двох синів.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

сформувати робочі органи та приймати консолідовані рішення, а серед головних напрямків бачить енергоефективні та енергозберігаючі програми, інвестиції, розвиток
туризму.
На час спецперевірки посадової особи було оголошено перерву у засіданні сесії.
***
За матеріалами районного радіо
Друге засідання І сесії райради відбулось 17 листопада. В роботі сесії взяли участь 35 депутатів із 36.
Провів засідання Ростислав Кириченко.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого на Сході України ст. лейтенанта 93-ої механізованої бригади, димерчанина Віталія Благовісного та
пам’ять жертв терористичних актів у Франції.
Депутати затвердили інформацію лічильної комісії
щодо рішення про обрання голови райради, після чого
Ростислав Кириченко склав присягу посадової особи
місцевого самоврядування. На посаду заступника голови райради було висунуто Анатолія Потапенка («Батьківщина»). ЗА проголосували 20 депутатів, ПРОТИ — один,
НЕ ГОЛОСУВАЛИ — 15.
Новобраний заступник голови Вишгородської районної ради також склав присягу посадової особи місцевого самоврядування і запевнив, що його робота базуватиметься на принципах чесності, порядності, законності,
гласності і колегіальності. У засіданні першої сесії райради було оголошено ще одну перерву.
Анатолій Іванович Потапенко народився 1967 р.
в с. Вища Дубечня. Після закінчення школи навчався
в медичному училищі. Закінчив Київський медичний
інститут ім. Богомольця. Пройшов службу у Збройних
силах. Працював у складі бригади «швидкої допомоги» у м. Вишгороді, із 1996 р. до сьогоднішнього дня —
лікарем-стоматологом Вишгородської ЦРЛ. Із 2007 р.
— у лавах партії «Батьківщина». Одружений, виховує
доньку.

Лист до міста-побратима
Меру м. Санса
Марі-Луїзі Форт
Франція, Hotel de Yille-100 rue de
la Republigue,
BP 809-89108 Sens Cede

Шановна пані
Марі-Луїза!
Громада міста Вишгорода висловлює щире співчуття жителям
міста Санса і всієї Франції у зв’язку
з трагічними подіями терористичного
нападу в Парижі.
Ми твердо переконані, що терористичні дії мусульманських екстремістів не похитнуть волю французьського народу і кривавим терором не
залякають націю.
Україна більше року боронить
свою незалежність від російських
агресорів. Війна, розв’язана на Сході
держави російськими найманцями,
лише згуртувала, з’єднала український народ. Ми переконані, що
Франція теж здолає загрозу ісламського тероризму і залишиться найстабільнішою країною європейської
спільноти.
Ми впевнені — Францію, як і
Україну, не подолати ворожим силам.
Слава Франції!
Слава Україні!
З найкращими побажаннями
Вишгородський міський
голова Олексій МОМОТ

аФішка
21 листопада (субота) об 11:00
– покладання квітів до інформаційного стенду подій Революції Гідності на
центральній площі міста, вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, нашого земляка Ігоря Пехенька, воїнів,
які загинули в зоні проведення АТО.
24 листопада (вівторок) о
16:00 — громадські слухання на
тему: «Внутрішня трудова міграція
— причини її виникнення і наслідки»
(приміщення сесійної зали Вишгородської РДА, вхід — вільний). Докладніше — за тел: 067 603 54 81,
Степанія Сідляр.
***
Долучіться
до проекту зі
створення виробів для мешканців стацвіділення
постійного проживання
Вишгородського районного терцентру
соцобслуговування (смт Димер), внесіть у їхній побут затишок.
Волонтери клубу «Живана»
вже створюють перші подаруночки
і будуть вдячні за надані нитки для
в’язання, декоративні тканини, фурнітуру та ін.
Детальніше за тел: 093-08828-93, Олександра, 067-420-92-32,
Олена; адреса: м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 6, к. 206 (попередньо телефонуйте: 066-411-25-57, Ліна,); м.
Вишгород, паб «ПАПАЙ&МАМАЙ»,
вул. Н. Шолуденка (тел: 063-585-5359, Ольга).

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Спасибі за підтримку

Голова Вишгородської
районної організації
ПП «Сила Людей»
Олександр МЕЛЬНИК

Заступник Вишгородської
районної організації
ПП «Сила Людей»
Ганна БІЛОКУРОВА

Ми, команда партії «Сила Людей» у місті Вишгороді, дякуємо усім вишгородцям, які підтримали нас
на виборах.
Ми вперше брали участь у виборчих перегонах і
переконалися, що отримати підтримку свідомих однодумців можна і без потужної паперової реклами.
Як і обіцяли, наша команда продовжує працювати.
Ми поставили за мету залучати не просто активну молодь для подальшого розвитку міста, а передусім тих,
хто раніше ніколи не був при владі.
У нашій команді однодумців є кваліфіковані спеціалісти з усіх сфер професійної та суспільної діяльності.
Серед нас — інженери, викладачі та вчителі, юристи,
журналісти, спортсмени, художники, маркетологи, керівники підприємств, батьки і діти.
У процесі створення статутних документів та реєстрації партії чесним та законним шляхом ми отримали
гарт, який дає нам силу та натхнення для подальшого
подолання всіх перешкод на шляху розбудови сучасного
життя рідного міста Вишгорода.
Своєю працею ми хочемо привернути увагу до минулого, усвідомити сьогодення і повірити в майбутнє.
Тож приєднуйтесь до нашої партії. Разом ми сила –
«Сила Людей»!

Разом ми сила —

БАТЬКІВЩИНА: підсумки місцевих виборів

Київщина
Трохим ІВАНОВ,
депутат Вишгородської міської ради
VII скликання

На прес-конференції керівництва Київської обласної організації політичної
партії «ВО «Батьківщина» розглянули
результати виборчої кампанії до місцевих рад 2015 року. Головна новина
— Київську обласну раду VІІ скликання
очолила представниця нашої політичної
сили.
Ганна Старикова зазначила пріоритети
своєї роботи: ніколи, ні за яких обставин, не

зраджувати своїх виборців, бути корисною
для простих громадян, домагатися правди
і справедливості, дбати про добробут земляків, втілювати в життя реформи, корисні
для людей.
Вона також окреслила першочергові
кроки облради:
1. Ретельна інвентаризація комунального майна в Київській області та питання
житлово-комунального господарства (найгостріше те, що влада не може залишити
людей без опалення).
2. Децентралізація — найактуальніше
питання, адже передбачається новий адмі-

ністративно-територіальний поділ Київської
області.
«Але не менш головне завдання для
мене — це об’єднання всіх без виключення
депутатів Київської обласної ради, оскільки саме їм громади довірили бути своїми
представниками. Я переконана, що всі
вони гідні, авторитетні люди, консолідуючи
зусилля яких ми зможемо відстоювати інтереси людей і в той же час активно сприяти соціально-економічному розвитку Київщини», — наголосила Ганна Старикова.
Голова Київської обласної організації
ПП «ВО «Батьківщина» Костянтин Бонда-

Свобода

Вишгородська районна
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»
щиро дякує всім виборцям, які
взяли участь у голосуванні і підтримали нашу політичну силу під час
чергових виборів депутатів до місцевих рад 2015 року.
Дякуючи вам, шановні вишгородці, — вашій довірі, ми представляємо вас і у Вишгородській міській
(три депутати: Валентина Парчук —
050-33-29-634, Юрій Городиський —
067-31-91-515, Вадим Круковець —
050-380-57-872) і у Вишгородській
районній раді (чотири депутати:
Олександр Кривенко — 067-40-95850, Катерина Олексій – 097-85-59945, Тетяна Помаз — 066-18-01-771,
Микола Клованич — 097-300-54-26).
Також ВО «Свобода» у Київській обласній раді представлена
сімома депутатами на чолі з керівником Київської обласної організації — Ігорем Сабієм.
Ми
відкриті
і
готові
до
розв’язання ваших проблем.
З повагою
голова Вишгородської районної
організації ВО «Свобода»
Валентина ПАРЧУК

рєв, підбиваючи підсумки місцевих виборів
2015 року, заявив, що, попри брудні виборчі
технології, потужний адміністративний ресурс, задіяний провладною партією, спроби
фальсифікації виборчого процесу та масові
підкупи виборців, обласна «Батьківщина»
з гідністю пройшла цей нелегкий шлях і
впевнено посіла на виборах друге місце.
«Ми плануємо побудувати на Київщині
європейську модель місцевого самоврядування, й уся наша робота буде спрямована
виключно на відстоювання інтересів місцевих громад», — підкреслив Костянтин Бондарєв.

Стрічка новин
ЧОРНА П’ЯТНИЦЯ У ПАРИЖІ
13-го листопада уночі у французькій
столиці близько 23 години за київським
часом одразу в кількох місцях центральної частини міста пролунали вибухи та постріли.
У концертній залі «Батаклан» нападники захопили значну кількість заручників,
згодом почали страчувати людей прямо у
залі.
Очевидці повідомляють, що терористи
вигукували арабською мовою про помсту за
Сирію та відстоювання ісламу.
Внаслідок спецоперації французьких військових загинула понад сотня осіб. Вбито
п’ять терористів.
Президент Франсуа Олланд оголосив про
введення надзвичайного стану по всій країні.
Кордони Франції наразі закриті.
Мобілізовано близько 6 тисяч військових і
силовиків. Жодна із терористичних організацій відповідальності за скоєні злочини поки не
взяла. Хоча низка європейських ЗМІ повідомляла про причетність до терактів терористичної організації «Іcламська держава».
Pеальна кількість загиблих внаслідок терактів у Парижі наразі сягає близько 150 осіб.
Серед загиблих — громадяни 12 країн.
СТРАШНА СТАТИСТИКА:
ТОРІК ВІД ТЕРАКТІВ У СВІТІ ЗАГИНУЛО
32 ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ
Через терористичні акти у 2014 р. у світі
загинуло більше 32 тисяч людей, і ця цифра
є на 80% більшою, ніж роком раніше. Про це
йдеться у щорічній доповіді лондонського Ін-

ституту економіки та миру.
Найбільш кровопролитними стали теракти угруповання «Ісламська держава» в Іраку:
у червні бойовики вбили 670 людей при штурмі в’язниці в Бадуші, а в серпні — 500 людей
при нападі на курдів у Сіджарі.
На п’ятому місці в цьому «рейтингу» опинилась катастрофа малазійського літака
Boeing 777, який у липні 2014-го проросійські
бойовики збили на Донбасі. Тоді загинули всі
298 людей, що перебували на борту.
ТОП-5 ПІДСУМКІВ САМІТУ G20
У турецькій Антальї 15-16 листопада
проходив саміт G20. Глави країн «Великої
двадцятки» присвятили зустріч проблемам
глобальної безпеки, вирішенню питання з біженцями, і головне – боротьбі з тероризмом.
За іронією долі, в день початку саміту терорист-смертник у Туреччині підірвав себе. У
результаті — поранені п’ятеро поліцейських,
один із них у важкому стані.
1. Декларація з боротьби з тероризмом
У документі зазначено, що боротьба з тероризмом є важливим пріоритетом для всіх
країн G20, і вони готові працювати спільно з
метою запобігання і припинення терористичних актів шляхом зміцнення міжнародної солідарності і співробітництва, а також перекривати канали фінансування тероризму.
2. Обама погодився на переговори з
Путіним про ситуацію в Сирії та Донбасі
Президенти Володимир Путін і Барак Обама бесідували в кулуарах саміту G20 близько
20 хвилин і обмінялися рукостисканнями.
3. Президент Сирії Башар Асад може

бути усунений
Майбутнє Асада викликало багато розбіжностей у міжнародного співтовариства.
Однак на саміті G20 лідери держав досягли
спільного розуміння необхідності компромісу
щодо подальшої долі президента Сирії, заявив прем’єр-міністр Великобританії Девід
Кемерон.
4. Росія згодна на реструктуризацію
боргу України
Однією з найбільших несподіванок саміту «Великої двадцятки» стала заява президента РФ Володимира Путіна про готовність
реструктуризувати зовнішній борг України на
три роки – це навіть кращі умови, ніж вимагав
Міжнародний валютний фонд (МВФ намагався умовити Росію перенести платежі з боргу
України на 2016 рік).
5. Санкції проти Росії тривають
Учасники зустрічі підтвердили, що санкції мають залишатися в силі до тих пір, поки
не будуть повністю виконані Мінські угоди по
Україні.
6. Українське питання на саміті G20
Із кожною новою зустріччю міжнародного
співтовариства українська тема все більше
поступається більш глобальним темам, таким
як загроза тероризму.
Висловлюємо щирі співчуття першому заступнику голови Вишгородської райдержадміністрації В’ячеславу Володимировичу Савенку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері
Марії Павлівни.
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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Про результати виборів депутатів Вишгородської міської ради
у багатомандатному виборчому округу

ДЖЕРЕЛО: протокол Вишгородської міської виборчої комісії Вишгородського району Київської області від 11.11.2015 р. (20:30)
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по
батькові (за наявності) обраного депутата

Рік та дата
народження

Освіта

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

ВИГОВСЬКИЙ Валерій Павлович

29.05.1959 р.

Вища

Позапартійний

Директор

ТОВ «РУТА»

Київська область, м.
Вишгород, вул. Київська, 18,
кв. 117

Вишгородська міська у Київській області партійна організація Української партії
честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю

КОЛОДЗЯН Юрій Дмитрович

07.04.1957 р.

Вища

Позапартійний

Голова
правління

ПАТ
«Гідромеханізація»

Київська область, м.
Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 6-а, кв. 13

Вишгородська міська у Київській області партійна організація Української партії
честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Ангел з одним крилом

Місце проживання

Назва міської організації політичної партії, від якої обрано депутата

Тема

Лідія ШКУРКО,
заступник директора Вишгородської
районної спеціальної загальноосвітньої
школи «Надія»
ФОТО — Анна ПІНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

«Діти — наше майбутнє» — не просто красиве гасло. Доля нації залежить від того, якими
вони виростуть. Життєвий досвід не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей — не буде держави.
Дитинство — найважливіший етап у долі людини. Саме в цей час вона формується фізично,
психологічно, інтелектуально, набуваючи необхідних знань. Дитячі роки визначають якість
усього подальшого життя.
І в першу чергу це стосується дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. ВРС ЗОШ «Надія» дає кожному своєму
учневі щось набагато цінніше, ніж просто знання.
Вона вчить жити не так як усі, а по-особливому,
інакше. Жити, пам’ятаючи про те, що ти — людина. Дбати не лише про себе, а піклуватись, аби
тим, хто тебе оточує, було затишно і безпечно.

Лист у номер

Над вирішенням цих непростих і таких важливих
завдань понад 23 роки працює педагогічний колектив дефектологів, психологів, логопедів, учителів-предметників навчального закладу.
Для кожного учня школа стала другим домом,
а вчителі — рідними людьми. Адже вони вміють
побачити в дитячих очах якусь тривогу чи зажуру, підтримати, врятувати від біди, застерегти від
необдуманих кроків. Педагоги разом із батьками
щиро радіють кожному, навіть найменшому, досягненню своїх вихованців.
Інвалідність — це не трагедія, а незручність.
Тому не риторичне запитання: «Окреме приміщення для сучасної спеціальної школи — це

мрія чи реальність для нашого міста та
району? І коли наша мрія здійсниться?»
Навчальний заклад, надійний для його
вихованців та їх батьків, якому можна довірити особливу дитину, має право на повноцінне життя в суспільстві.
Третього грудня, в Міжнародний день
інвалідів, о 12:00 у «Надії» відбудеться ви-

Торгувати на базарі, а не на вулиці

Людмила ТРУХАНОВА, м. Вишгород
Шановна редакціє! Звертаюсь із проханням надрукувати мого
листа в газеті. Може, нова місцева влада зверне на нього увагу.
Попередня влада залишила Вишгород без ринку, натомість послідовники тієї влади усе місто перетворили на суцільний базар.
Дозволи на вуличну торгівлю роздаються кому і як заманеться.
Пішла і я на недільний ярмарок в надії купити щось подешевше, бо
на пенсію в півтори тисячі грн не дуже порозкошуєш.
Шматок картону на ящику з капустою свідчив про ціну 9 грн. Кладу
капустину на ваги, і справна продавчиня виставляє ціну 9,90 грн. Запитую — чому? Відповідає, що ціна змінилася, а вона ще не звикла до
нової і ціну виправляє.
Йду далі. На ящику зі свіжими огірками такий же шмат картону і
стоїть дві ціни — 35 грн та 38 грн. На запитання — що це означає, отримую відповідь: якщо берете 2 огірки, то по 38 грн, а якщо кіло — то по
35. Набираю в пакет огірки, кладу на ваги, вони показують 1 кг 60 г, але
ціну продавець виставляє 38 грн. Знову запитую — чому.
Отримую відповідь: а... у вас — кіло, і ставить ціну — 35 грн.
Поряд зі мною свариться чоловік, бо на невеликому кільці ковбаси
його обважили на 150 грамів.
Придбане мною вершкове масло в скляній тарі виявилося не придатним до вживання.
Якщо береш декілька найменувань, важко відразу перевірити правильність розрахунку. Але вдома я виявила, що мене обрахували майже на 10 грн. Це, мабуть, за те, що була прискіпливою!
Продавці ваги ставлять так, що покупець не в змозі побачити ні
ціну, яка виставляється, ні вагу. Цінники на товари в більшості відсутні,
тому різним покупцям називається різна ціна. Мабуть, відразу визначають статус клієнта.
Одній жіночці не додають здачу 30 коп. На її запитання продавець
хвилин 5 обурювалась, що в неї вдома діти і їх треба годувати, а ви,
мовляв, не обіднієте за 30 коп. Чому принижують нашу гідність? Бо ми
дозволяємо це робити!
Мабуть, уже час навести лад у Вишгороді. Прибрати вуличну торгівлю взагалі (адже магазинів удосталь), дитячі атракціони з космічними цінами на послуги, паркан, який спотворює красу міста біля АТБ,

великовантажні машини біля магазину «Білла» на вул. Б. Хмельницького, які створюють великі незручності. Треба вже визначити місце розташування базару, щоб було зручно пересічному жителю міста, а не
тільки олігархам.
Вишгород — наш дім, і дуже хочеться, щоб у ньому було затишно
жити!
***
Тему ринку жваво обговорюють у соц. мережах. Вишгородці обурюються смітником або підтримують дешевий ярмарок від вітчизняного
виробника у центрі міста, пропонують варіанти — біля БК «Енергетик»,
на пл. Т. Шевченка («там, де цирк»), відновлення старого ринку, побудову нового, пропонують, як оформити, на чому заробити, наводять
приклади — викладають Інтернет-варіанти європейської вуличної торгівлі («як у них» — див. НА ФОТО).
Олексій Момот, Вишгородський міський голова, 15.11.2015:
— Чимало відгуків приходить ЗА недільний ярмарок у центрі міста
та ПРОТИ такого ярмарку. Основні аргументи тих, хто ЗА, — підтримка малого бізнесу, свіжі продукти тощо. Ті, хто ПРОТИ, в основному
невдоволені перекритою центральною вулицею, антисанітарією та шумом. Із цього можна зробити висновок, що ярмарок слід перенести.
Сьогодні поїду знайомитися з організаторами…
… Прогулявся сьогодні по «ярмарку» на просп. І. Мазепи, поспілкувався з двома десятками торгуючих там людей. Передісторією стала
чутка, що поповзла містом: мовляв, Момот «кришує» побори готівкою з
цього заходу (ну, історія про «кришування» мною маршруток не вельми
прижилася, вирішили, мабуть, придумати щось новеньке).
На жаль, виявилося, що платежі за місце готівкою справді мали
місце. По 100 грн/день збирали такі собі «організатори», ніяких чеків
не давали…
Сьогодні з половини встигли зібрати по 500 грн за те, щоб «вирішити питання до кінця січня». Це при тому, що, згідно з рішенням
виконкому, цей ярмарок БЕЗКОШТОВНИЙ (!) для торгуючих. Залишив
багатьом свій телефон і суворо заборонив платити готівкою (без чеків)
будь-які «внески».
Пізніше пощастило знайти і познайомитися з «організаторами» дійства, котрі там торговельні ятки «обілечували». «Внески наперед» по
500 грн попросив людям повернути… Розповідати подробиці поки що
не буду, але в сухому залишку — переходимо на роботу
«по-білому», платежі — всі за
чеками і на рахунок. Для торгуючих встановимо офіційний
внесок (суперфіція за землю,
прибирання, вивезення сміття, адміністрування тощо).
Понад 100 палаток, а людей
із Вишгорода чи з району
набирається не більш ніж
15, решта — з Києва, Білої
Церкви і більш віддалених
регіонів. Щодо цього теж деякі думки з’явилися (поки не
озвучую). Питання перенесення ярмарку в інше місце
почнемо відпрацьовувати з
початку тижня.

ховний захід на тему «Ангел з одним крилом». Учні, батьки, педагогічний колектив
щиро запрошують колишніх випускників,
школярів та учителів інших шкіл, представників влади, громадських організацій, друзів та просто небайдужих людей
завітати в цей день до нашого навчального закладу.

Вишгород — наш дім

Це тільки початок
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У результаті конструктивної підготовчої роботи депутати Вишгородської
міської ради минулого, п’ятого скликання
наприкінці своєї каденції прийняли одну
з важливих міських програм — «Теплий
під’їзд». 100 тис. грн із міського бюджету було виділено на засклення парадних
найбільш кричущих будинків — №№ 1 і 5
на просп. І. Мазепи, де величезні вітражі
призводили до втрати тепла у загальних
приміщеннях.
За інформацією заступника міського
голови Олександра Ростовцева, замовником робіт виступило КПЖ і КГ. «Це тільки
початок, — стверджує Олександр Ростовцев, — бо міська програма розрахована
на кілька років і має охопити ту частину
житлового фонду міста, що потребує такої реконструкції».
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21 листопада

Вічна пам’ять

КОЛО жінки

2015 року

Алла пішла до Василя

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — родинний архів ПЕРЕВЕРТАЙЛІВ

14 листопада
ц. р. не стало Алли
Степанівни Перевертайло. Сусідка
і колега, для мене
вона була дуже
близькою
людиною.
Я прийшла працювати до КУЕЗС
(нині — ДБВО) після
школи,
16-річним
дівчам.
Здобувала необхідний для
вступу до ВУЗу виробничий стаж — і завжди
поруч була Алла Степанівна. Називала мене
«дитина» і вчила всьому, що знала сама, напучувала і направляла.
Ми жили поряд, і вона стала частинкою
нашої родини, ходила у ліс по ягоди і гриби з
моєю мамою, знаходила тепле слово для нашої бабусі, ділилася зі мною книгами зі своєї
розкішної бібліотеки…
Родина Перевертайлів — щира і гостинна — для всіх була справжньою «швидкою
допомогою». Пам’ятаю: розбилося скло у духовці нашої старенької плити (хто виріс за ча-

сів СРСР, знає, що знайти нове було дуууже
непросто). Два слова сказали Аллі Степанівні — і наступного ранку о 7:15 її чоловік вже
дзвонив біля наших дверей із дорогоцінним
склом у руках, сам його і поставив у дверцята плити.
Я дуже любила слухати спогади Алли
Степанівни. Вона народилася 1 листопада
1940-го в смт Печеніги на Харківщині. Коли
почалася війна, батько Степан, секретар
комсомольської організації, залишився на
окупованій німцями території — партизанити. А мама Марина з чотирма дітьми евакуювалася аж під Сталінград. Комсомолкапатріотка віддала малих у дитбудинок, аби
цілодобово працювати у госпіталі.
Таким було дитинство маленької Алли
та її двох братів і сестри. Їхні батьки завжди
були на передовій. І до Вишгорода юна Алла
приїхала теж на передову — будувати Київську ГЕС — із Світловодська, з Кременчуцької ГЕС. На комсомольську молодіжну
будову прибув і Василь Перевертайло. Світлочубий парубок закохався у чорнооку смаглявку — 1966-го одружилися, народився
син Ігор. Упродовж 20 років спільного життя
ділили радість і незгоду. Вони були із того покоління, якому все діставалося чесною працею, і мріяли жити довго-довго та померти в
один день. Не судилося…

«Струмок» тече із «Джерела»

Ми — цілісна та вільна країна
Анна ГРАЧОВА, гурток журналістики
День Гідності та Свободи для молоді — це день,
коли ми повстали за своє майбутнє. День, коли чи не
кожен вийшов з дому на Майдан, щоб змінити свою
долю і долю своєї країни.
У цей день ми маємо згадати усіх, хто віддав життя
за майбутнє України, маємо ще раз сказати їм «спасибі». Бо найважливішим є відчуття себе вільним, розуміння того, що Україна — це ми, народ, цілісна та вільна
держава з величною історією та світлим майбутнім.

Найвища нагорода, найкраща риса
Ольга ЄВТУШЕНКО, гурток журналістики
Свобода, Гідність та Незламний Дух — ці поняття
характеризують українську націю під час славетної
доби Козаччини, національно-визвольного руху та
Майдану.
Свобода і гідність завжди йдуть поруч. Тільки той,
хто має гідність, цінує справжню свободу. Свобода —
найвища нагорода для українців. Гідність — найкраща
риса для всього людства.

Син як раз добував армійську службу,
коли батько пішов із життя. Василь Степанович підрізав гілки над материною хатою, драбина поїхала — і він упав з висоти. У лікарні
дожив до ранку.
Алла наче заціпеніла від болю, та треба
було жити далі — задля сина. Хлопець закінчив технікум, одружився на ставній привабливій Тетяні. В молодій родині народився син Андрійко, за чотири роки — донька
Саша.
Алла Степанівна, вже двічі бабуся, дбала про родину, як могла, гарувала і вдома,
і на дачі. Та син виріс справжнім чоловіком,
не звик звалювати все на жіночі плечі. Глава
родини пішов підробляти в нічну рекламу і…
впав з висоти, хребтом на бровку.
Довгі місяці у гіпсі, операції та тренажери
на ноги його не поставили — Ігор сів у інвалідний візок. Молодий, гарний, повний життєвої снаги чоловік пройшов через усі муки
пекла — відчувати себе безпомічним було
нестерпно. Та поруч завжди була терпляча,
мудра мама, що залучила його до своєї роботи, щоб відчув себе потрібним.
Алла Степанівна ховала зболіле серце за
посмішкою, а на слова співчуття відповідала:
«Та у вас же свого клопоту доволі, розкажіть,
що і як…» — і пригощала яблучком чи печивом. А для племінниць стала бібліотекою
життя — дівчата приїздили до неї по книжки з подругами і поверталися з маленькими
подарунками, котрі вона завжди мала напо-

До зими готові,
а за ярмарком
посилять контроль
Влас. інф.

Вишгород

У міськвиконкомі

19 листопада відбулось останнє засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради VI
скликання. Розглянули 25 питань.
Зокрема, внесли зміни до рішення щодо щотижневого ярмарку. Ярмаркуватимуть у неділю з 7:00 до
18:00 — на проспекті І. Мазепи, вздовж будинків № 2 і
№ 6 та будинків № 1-№ 5, а також на вул. Дніпровській,
7-9.
За словами Вишгородського міського голови Олексія Момота, тепер буде вестись посилений контроль за
дотриманням благоустрою учасниками ярмарку.
Також передали на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради корпус піскорозкидального обладнання та
сіль для посипання вулиць у морозну пору.
Крім того, затвердили список дітей, які зареєстровані через систему електронної реєстрації для влаштування у дошкільні навчальні заклади (рішення див. на
сайті Вишгородської міської ради).
Насамкінець Леонід Паланичко від імені виконкому
ради VI скликання подякував усім членам виконавчого
комітету за плідну співпрацю протягом п’яти років.

хваті.
Відвідувала стареньких, не забувала про
дні народження численних родичів і знайомих, пам’ятала і знала все, чим вони жили.
Активна і підприємлива, Алла Перевертайло
вела бухгалтерію в кількох кооперативах,
врешті стала головою одного з них і буквально витягла його із проблем. На прийомах
люди з нею ділилися своїми турботами, як із
рідною, і отримували мудру пораду та обнадійливе слово.
Алла Степанівна робила добро так, наче
дихала, не помічаючи цього, це було потребою її душі. Коли приходила до нас у гості,
розповідала з теплим гумором про спільних
знайомих. Ділилася тим, як син виховує онуків — вимогливо, щоб були готові до життя,
щоб училися і стали справжніми людьми.
Андрій і Саша виросли, обидва вже студенти серйозного вишу. «Спасибі за твій характер, бабусю, — сказав над труною онук.
— Я ніколи не забуду, як ти водила мене на
різні гуртки, заробляла на репетиторів, навчала розуму. Ти працювала до останнього дня
і була для нас взірцем справжньої людини».
Алла пережила свого коханого Василя
майже на 30 років, та все ж пішла занадто
рано — у 75-ть. І, як сказав один із друзів: «Із
нею від нас іде ціла епоха. Таких людей, як
вона, все менше, і хай її син, невістка, племінники й онуки візьмуть від Алли Перевертайло доброту, чесність і порядність».
Земля Вам пухом, мама Алла…

Вітання

Колегам
Щиро вітаємо журналістів Вишгородського районного радіо і телебачення з професійним святом, а
колег із районної газети «Слово» – з
днем народження їхнього видання.
Ваша праця – потрібна і вкрай
важлива. Адже й через роки нащадки аналізуватимуть непростий
час, у якому ми живемо, не лише із
підручників, а й із газетних і телевізійних архівів. Тому відрадно, що
ви відповідально ставитесь до своїх
обов’язків, що ваша позиція – виважена, а розуміння об’єктивних реалій – визначальне у вашій роботі.
Залишайтесь і надалі послідовними, пам’ятайте про своє головне
покликання – служити істині, утвердженню добра, злагоди і миру в суспільстві.
Нехай ваше професійне зростання ніколи не припиняється, а рівень доходів дозволяє працювати
самовіддано і чесно!
Високих вам творчих злетів,
життєвих гараздів і благополуччя!
Колектив газети «Вишгород»

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Сварка авто. Тел: (067) 234-94-50

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Гітару, б/в, акустичну. Тел: (066) 335-53-30

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельну ділянку 5 соток, приватизована,
м. Вишгород. Тел: (063) 855-26-22

ЗНАЙОМСТВО
З жінкою. 40-48 років, без шкідливих звичок.
Вишгород або район. Тел: (068) 982-69-89,
(099) 249-52-97, (04596) 3-52-62

КУПЛЮ
Земельну ділянку у Вишгороді під забудову.
Тел: (096) 267-72-17

Рада ветеранів м. Вишгорода запрошує всіх ветеранів міста до
участі в гуртках художньої самодіяльності: хору, музикантів, літературного читання, гумору та сатири.
Запис проводиться по середах з
10-ї до 12-ї години за телефоном:
(04596) 5-39-34 (Роман Володимирович Шмуговський)

Дозвілля

Майстер-класи –
на всі смаки
Влас інф.
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Як повідомлялось у попередньому
номері газети «Вишгород» (№ 46’2015),
місцеві майстрині, які віддають перевагу
відродженню національних ремесел, а не
просиджуванню за комп’ютером, прагнуть залучити до рукоділля якнайбільше
дітей, мам та бабусь нашого міста. І перша їхня спроба виявилась вдалою: минулої суботи у Благодійний фонд святої
Ольги на майстер-клас із виготовлення
народної ляльки прийшли вишгородці від
2-х до 75-ти років.
Хтось із них про майстер-класи дізнався із газети, хтось – від подруги чи знайомої. Але жоден не пожалкував про те, як
провів свій час цього вихідного дня. Адже
працювали в тісному колі приємних людей,
частувалися солоденьким і кожен поніс додому лялечку, яку мотали ще в сиву давнину
наші пращури.
У дворічної Полінки вдома є чимало
ляльок, а такої унікальної – не купиш. Її
вона змотала разом із мамою Оксаною (НА
ФОТО). А от Василина Василівна Гриненко,
у якої п’ятеро дітей, восьмеро онуків і три
правнуки, вирішила свою щойно створену
лялечку залишити собі. Дивись – згодом
знадобиться комусь із правнуків у подарунок, як символ продовження роду.
Майстер-класи проводитимуться і надалі – щосуботи з 13:00 до 16:00 у Благодійному фонді святої Ольги. Члени Спілки
майстрів народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода навчать кожного, хто забажає,
виготовляти не лише ляльок, а й мистецтву
декупажу, печворку, квілінгу та багатьом іншим.
Спонсор цих заходів – депутат Київської
обласної ради Андрій Пещерін. Він дотримує
свого слова, допомагаючи народним майстриням і молоді, підтримуючи відродження
національної культури й творчості.
Докладніше про майстер-класи – за
тел: (04596) 5-24-25, (044) 579-24-44.

Знай наших!

Вишгород
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Катерина Прищепа — серед чемпіонок
Влас. інф.
ФОТО — соц. мережі

Волейбол

14 листопада на чемпіонаті Європи з волейболу сидячи перемогу отримали українські
волейболістки. У фіналі із збірною Російської
Федерації українки з рахунком 3:2 вибороли
золоту нагороду та завоювали паралімпійську
ліцензію на Ігри в Ріо-де-Жанейро.
Ця новина стала приємною несподіванкою для
жителів Вишгородщини ще й тому, що у жіночій
збірній України грає наша землячка Катерина Прищепа із смт Димер. Зустрічали Катю в аеропорту
рідні та друзі, не стримуючи емоцій, із гордістю.
Ціна цього золота — надзвичайно важка і в
такій самій мірі важлива. До нього українки йшли

ФОТОмить

Соло контемпорарі,
джаз, модерн
ФОТО — школа танцю «DSF», спеціально для «Вишгорода»

Учні професійної школи танцю «DSF» Марія Медведкова і Таїсія Швець гідно виступили на чемпіонаті України з шоу-дисциплін (5
місце) і на Міжнародному конкурсі Grand Prix
of Ukraine (2 місце) в Одесі в номінації «Соло
контемпорарі, джаз, модерн».
Учні «Dance Step Family» — єдині танцюристи Вишгорода, які представляють наше місто в
сольних номерах та індивідуальній майстерності!
Вітаємо учнів і тренера «DSF» Олексія Кожана.

впродовж усього чемпіонату Європи, що проходив
з 7 по 15 листопада у словенському місті Подчетртек.
Нашим дівчаткам вдалось обіграти команди
Угорщини, Фінляндії у своїй підгрупі, та у чвертьфіналі — команду Нідерландів.
Фінальна гра з росіянками була також напруженою і важливою, адже вона була не лише за
титул чемпіонів Європи, але й за отримання паралімпійської ліцензії.
На попередніх чемпіонатах завжди лідером
була голандська команда. Українська жіноча команда вперше виборола золото. Тренери попрацювали на результат — і гра нашої команди принесла всесвітню славу Україні й Вишгородщині.
Вітаємо наших чемпіонок!

Зробіть перший крок
Для плавання потрібні море, ріка чи
басейн, для футболу чи баскетболу — спеціальний майданчик, для важкої атлетики
— спеціальне обладнання і приміщення. Біг
і гімнастика — по силах молодим і здоровим.
А що робити офісному планктону із сидячим способом життя? Чи замученим недугами
пенсіонерам, які ледве піднімаються сходами?
Прой-ти-ся — і не просто так, а спеціальною
оздоровчою ходою.
Про це пише президент Федерації ходьби,

Позашкілля

заслужений тренер України Олександр Шимко (krok123.net), який гарантує покращення
самопочуття і настрою, нормалізацію сну, тиску, маси тіла, пробудження й активізацію інтелектуальних можливостей і творчого мислення, позбавлення депресій, радикулітів, хвороб
шлунково-кишкового тракту, остеохондрозів.
Методику для оздоровлення та підготовки
ходоків світового рівня використовують понад
20 країн світу. Понад 7 000 українців у 70 осередках спробували оздоровчу ходьбу у Харкові, Чернівцях, Одесі, Миколаєві, Житомирі,

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Україна — у фіналі
Євро-2016
Національна збірна України з футболу вперше в історії пробилась на чемпіонат Європи.
Це, якщо не брати до уваги домашнє
Євро-2012, де українці разом із поляками
були господарями.
У виїзному матчі-відповіді кваліфікації проти
збірної Словенії підопічні Михайла Фоменка тримали в напрузі своїх уболівальників буквально
до останньої хвилини, коли Андрій Ярмоленко
феєричним голом зрівняв рахунок.
1:1. Україна — у фіналі Євро-2016.

Пінг-понг

Хмельницькому, Черкасах, Яготині, Кагарлику, Білій Церкві та Борисполі.
Вишгородці середнього і золотого віку!
Забудьте про пігулки і мастила від болю та
згадайте молодість! Нехай аптеки, магазини,
дачі та кухні зачекають. Вийдіть на свіже повітря — на доріжку поряд із домом.
Всі ліки світу не замінять руху, найкращим з якого є ходьба. Зробіть перший
крок. Ми чекаємо на вас у суботу, 21 листопада, о 16:00 біля БК «Енергетик» (конт.
тел.: 067-41-99-457, Микола Антонович).

«Золота осінь» у «Золотих ручках»

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»

ФутГОЛ

12 місяців здоров’я

Осінь стрімко втрачає свої розкішні кольори, проте у «Джерелі» вони ще буяють і квітнуть. Днями тут на виставці «Золота
осінь» у «Золотих ручках», котру підготували з Оленою Кольвах вихованці її гуртка, гостювало чимало гарних людей. Вони
раділи за творчих, майстровитих дітей, дивувалися їхній фантазії і щиро дякували майстрині.
Усе, чим багата осінь, діти створили власноруч: Аліна Кравець,
Поліна Усова, Єва Козлова, Христина Підопригора, Катя Похиталюк,
Вікторія Швець, Вікторія Комісаренко, Марія Котул – гриби, яблука,
груші та сливки із тканини та синтапону; Діма Кисіль, Нікіта Чернов,
Харитон Євграфов – вінки із природних матеріалів, Сергій Скоробагатий – композицію «Сад із білочкою», Харитон Євграфов – «Грибний ліс», Саша Харченко (до «Джерела» ходить уся його родина) –
«Їжачка в тумані», Антон Рослов – композицію «Осінь у селі», Мілан
Хома – «Добрий ранок», Коля Заїка – великого боровика.
Осінній вінок сплели Соня Мітченко з мамою Тетяною; семирічна Софійка Стрельникова і її мама Тетяна (переселенці з Горлівки)
обернули гарбуза на … гарну молодицю із сережками та намистом,
вив’язану квітчастою хусткою; Самуїл Разумов (переселенець із Луганщини) свою іграшкову пташечку посадив у справжнє гніздечко.
(«Діти, яких доля закинула у наш край зі Сходу, – лагідні, світлі. У
нас вони отримують сердечне тепло і самі відігріваються душею», –
каже Олена Ростиславівна.)
У вправних руках Полінки Панасенко звичайні клаптики тканини
та синтапон стали родиною сов, що зручно вмостилась на великій
гілці у кутку кімнати, а над ними – поважні ворони у яскравому одязі.
Розгляда гостей мудра сова,
Біля неї стільки совеняток!
І поважний ворон ожива,
Він приніс горіхи для маляток.
Так побачене виклала віршованими рядками поетеса і майстриня Ольга Дяченко.
Поруч дитячих робіт – декупаж знаної майстрині Валентини Висоцької, яка в минулому році посіла І місце на Всеукраїнському конкурсі, композиція «Кленовий лист» майстрині Інни Пономарьової,
чарівне варення (кожна баночка оформлена, як подарунок-шедевр)
Олени Кольвах.
Про неї, як справжню чарівницю, майстриню та вчителя від Бога,
говорили батьки (Ольга Котул: «Якщо діти в її руках – ми спокійні»), друзі закладу (Дора Тимошевська, переселенка із Луганська:
«Завдяки народній педагогіці, що притаманна Олені Ростиславівні,

тут панує така щира атмосфера і політ фантазії дітей та дорослих»).
А директор «Джерела» Наталія Кисіль та президент Благодійного
фонду св. Ольги Володимир Малишев, з огляду на велику кількість
робіт, наголосили на важливості відкриття у Вишгороді виставкового центру – тоді дитячу творчість (і не тільки) зможуть бачити і вишгородці, і гості міста.
Батьки, яких Олена Кольвах привчила до естетики й краси, дарували їй незвично оформлені квіти і добрі слова, а вона, як завше,
патріотично налаштована і з притаманною їй скромністю, говорила
про те, що українці – велика нація, працьовита і майстровита, і що
гурток «Золоті ручки» – це діти та їхні батьки.
Справді, тут завжди поруч із дітьми – дорослі, вони ж допомагають і фінансами, щоб забезпечити малечу необхідними матеріалами та обладнанням. А про те, щоб у Центрі творчості були належні
умови для занять, дбає керівництво міста і закладу.
... Осінь (Даша Книш, 5 рочків), Листопад (Настуня Дембінська,
6 рочків) у вбранні, яке також пошили на гуртку, ведуча заходу –
культорганізатор Центру творчості Анна Франко пригощали гостей
червонобокими яблуками, солодкими цукерками. Кожен отримав і
сувенір на згадку (брошку-листочок ручної роботи від «Золотих ручок») та запрошення на ХХ спеціалізовану виставку-ярмарок «Медвін: Рукоділля. Подарунки до Різдва», яка відбудеться 26-28 листопада в НСК «Олімпійський».
А підвела підсумок дійству знову О. Дяченко:
Барви у осінньому вінку
Заплели дитячі рученята,
Щоб не раз ще осінь отаку
Щедрими дарами зустрічати!
Більше фото – див. на сайті газети «Вишгород»

Турнір пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні
Валерій СИДОРЧУК,
головний суддя змагань
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

14 листопада 2015 року в м. Києві відбувся дорослий турнір з настільного тенісу. У змаганнях взяли участь спортсмени
Києва, Житомира та Вишгорода.
Вишгородці виступали у такому складі:
кандидат у майстри спорту Дмитро Шульга,
кандидат у майстри спорту, тренер з настільного тенісу КП УФКС Вишгородської міської
ради Володимир Сидорчук, першорозрядник
Віталій Куценко, кандидат у майстри спорту

Валерій Сидорчук та першорозрядник Андрій
Мартинюк. Всього у змаганнях взяли участь
18 тенісистів.
Турнір проходив по коловій системі. У
результаті гострих напружених поєдинків —
адже в настільному тенісі нічиїх не буває —
чемпіоном турніру став Володимир Сидорчук,
який у фіналі з рахунком 3:1 переміг кандидата в майстри спорту Олександра Ковчана з
Житомира. Бронзові нагороди виборов киянин — першорозрядник Віталій Григор’єв.
Четверте місце — у Віталія Куценка, п’яте — у
Дмитра Шульги (обидва займаються у нашій
тенісній школі майже 10 років). Усі призери

нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.
Спонсорами турніру виступили: підприємець Валентин Титаренко, депутат Вишгородської районної ради Олег Кривенко та
депутат Вишгородської міської ради Трохим
Іванов і голова ВГО «Молода Країна» Андрій
Пещерін.
Любителям настільного тенісу нашого
міста, батькам хочу нагадати, що вишгородські діти наразі тренуються в Києві. Але, сподіваюсь, після місцевих виборів нова влада
міста створить належні умови для тренувань
наших дітей у Вишгороді.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 3 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:30
«Мiняю жiнку - 6»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
14:40 «Клiнiка»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:30 Богатирськi iгри
12:00 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
13:15 Вiкно в Америку
14:20 Мультфiльми
15:35 Т/с «Бiлявка»
17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Свiт
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Життя
розсудить»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:00 Х/ф «Шукаю тебе»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя 3.
Гробниця Iмператора
Драконiв»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Запорожець
за Дунаєм»
07:25 «Таке спортивне
життя. Олег Верняєв»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Дивовижний свiт

15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40, 21:30 Сильнi свiту
цього
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Алентова
20:00 Володарi морiв
22:30 DW- новини
22:40 Армагедон тварин
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:05 «Зiркове життя. Як
пережити зраду»
11:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
13:10 «Танцюють всi!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:35 «Один за всiх»
НТН
06:30 Х/ф «Без року
тиждень»
07:50 «Народний кухар»
08:45 «Крутi 90-тi»
09:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:10 Х/ф «Хмарочос»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю

- 10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
12:00 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
13:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
дарунки смертi ч. 2»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 02:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
ревiзором
00:05 Х/ф «Убий заради
мене»
МЕГА
06:50 Вижити серед
звiрiв
07:40, 22:30 Мега-їжа
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
12:20 Забороненi дослiди
Фрейда
13:10 Поплiчники Гiтлера

14:00 Смертельний
двобiй
18:10 Шiсть вiдчуттiв
19:00 Далеко i ще далi
21:30 Екосистеми свiту
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»

09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:10, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
3: Гру завершено»
23:40 Х/ф «Iдеальний
самець»
ІНТЕР
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Х/ф «Усе можливо»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Чекай на
мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:55 Труба мiстера
Сосиски
10:55 Х/ф «Папуга, що
розмовляв на iдиш»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
16:10 Х/ф «Три днi на
вбивство»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00

Час новин
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:20, 17:32 Україна понад усе!
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50, 00:30 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави
2+2
07:40 «Облом.UA»
09:05 «Помста природи»
10:10 Т/с «Пригоди
Мерлiна-5»
12:55 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
14:40 «Вайпаут»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30 Новини
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с Прем’єра.
«Легенди»
21:15 Х/ф «Крутi
хлопцi»

В I В ТО Р О К , 2 4 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:10, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
00:00 Х/ф «Замерзла з
Маямi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Богатирськi iгри
11:45 Перша студiя
12:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
13:20, 18:05 Час-Ч
14:15 Мультфiльми
16:15 Подорожнi
17:15 Д/ф «Революцiя: за
i проти»
18:15, 01:20 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир

22:40 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30 Х/ф «Шукаю
тебе»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «Порту» «Динамо»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 Rock Time з Петром
Полтарєвим
13:00 Полiт крiзь час
15:40 Євромакс

16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Алентова
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
08:05 «Все буде смачно!»
09:05, 18:30 «За живе!»

10:20 «Зiркове життя.
Помста по-жiночому»
11:15 «Битва
екстрасенсiв»
12:50 «Танцюють всi!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:45 «Один за всiх»
НТН
07:00 Х/ф «Фарт»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40 Т/с «Мiстер i мiсiс
убивство»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:30 Х/ф «Майор
«Вихор» 1 с.
18:00 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 00:45 Абзац!
19:00 Половинки
20:25 Х/ф «12 раундiв»
22:45 Супермодель поукраїнськи
01:55 Т/с «Милi
ошуканки»
МЕГА
07:40, 22:30 Мега-їжа
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
12:20 Секретнi iсторiї
13:10 Поплiчники Гiтлера
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
19:00 Далеко i ще далi
21:30 Екосистеми свiту
ТРК «КИїВ»
06:30 «Тi, що змiнюють

свiт з Крефло Доллар»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:10, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:35 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри».
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 17:50 Т/с

«Далекобiйники»
12:10, 13:20 Х/ф «Ключ
саламандри»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 Т/с «Код
Костянтина»
16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,

17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Машина
часу
23:30 Полiгон
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих корабрiв»
11:15 Д/п «Протистояння
тварин»
12:15 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:00, 20:20 Т/с
«Легенди»
16:55, 17:55 «Вiдеобiмба»
21:15 Х/ф «Людина
президента»

СЕ Р Е ДА, 2 5 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:05, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Одруження
наослiп»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:35 Дорогi депутати
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:20, 18:05 Час-Ч
16:25 Д/ф «Пошук
Мазепи»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо

22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:20 Х/ф «Соло на
Саксофонi»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Шахтар» - «Реал»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
06:15 Сильнi свiту цього
07:25, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Володарi
морiв
12:10 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»

18:15 «Ландшафтнi гри»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. Б.
Березовський
23:50 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Русалонька»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
07:50 «Все буде смачно!»
08:45, 18:30 «За живе!»
10:00 «Зiркове життя.
Бездiтнi за власним

бажанням»
10:55 «Битва
екстрасенсiв»
12:20 «Танцюють всi!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 5»
НТН
06:45 Х/ф «Двi стрiли»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40 Т/с «Мiстер i мiсiс
убивство»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:30 Х/ф «Майор
«Вихор» 2 с.
18:00 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «NCIS:

полювання на вбивцю
- 10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 00:50 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
20:50 Х/ф «З Парижу з
любов’ю»
22:45 Дешево i сердито
МЕГА
07:40, 22:30 Мега-їжа
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини
11:30 Мiстична Україна
13:10 Поплiчники Гiтлера
14:00 Смертельний
двобiй

14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
18:10 Забороненi дослiди
Фрейда
21:30 Екосистеми свiту
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:10, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»
11:55, 13:20 Х/ф «Клiтка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Код
Костянтина»
15:25, 16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,

12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 Д/п «Поля битви
тварин»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Протистояння
тварин»
12:15 Х/ф «Людина
президента»
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:00, 20:20 Т/с
«Легенди»
21:15 Х/ф «Людина
президента-2»

Ч Е ТВ Е Р , 2 6 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:10, 21:00 Т/с «Слуга
народу»
15:15 «Клiнiка»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:000 Новини
13:20, 18:05 Час-Ч
13:55 Мультфiльми
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:00 Д/с «Сага
старовинної пущi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з М.
Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт

22:15 5 баксiв.net
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 03:45 Зоряний
шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Х/ф
«Карусель»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:00 Х/ф «Повiр, усе
буде добре»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:20, 09:50, 13:55, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
07:55, 09:55, 13:50, 18:55,
20:55 Модний журнал
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 Спорт № 1 на
Шевченковiй землi
19:00 В гостях
у Д. Гордона. Б.
Березовський
21:30 Вiдлуння
22:00 Сильнi свiту цього
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
11:00 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!

23:55 Т/с «Молодий вовк»
СТБ
08:05 «Все буде смачно!»
09:10, 18:30 «За живе!»
10:20 «Зiркове життя.
Окiльцювати зiрку»
11:15 «Битва
екстрасенсiв»
12:50 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 5»
23:15 «Один за всiх»
НТН
06:40 Х/ф «Захар Беркут»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40 Т/с «Мiстер i мiсiс
убивство»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:25 Х/ф «Майор
«Вихор» 3 с.

18:00 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»
НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:25 Х/ф «13 район:
Ультиматум»
22:40 Хто зверху
МЕГА
06:50 Вижити серед
звiрiв
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках
iстини

11:30 Мiстична Україна
13:10 Поплiчники Гiтлера
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
18:10 Секретнi iсторiї
19:00 Далеко i ще далi
21:30 Екосистеми свiту
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»

K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:10, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри».
ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:00 Громадянська
оборона
11:00, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»
11:55, 13:20 Х/ф «Солдат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Код
Костянтина»
15:25, 16:25 Патруль.
Самооборона
16:50, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,

12:32 Прес-конференцiя
наживо
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
23:05 Невигаданi iсторiї
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
11:15 Д/п «Протистояння
тварин»
12:15 Х/ф «Людина
президента-2»
14:10, 00:20 Т/с «Зоряна
брама»
16:00 Т/с «Легенди»
16:55, 17:55 «Вiдеобiмба»
20:20 «Хоробрi серця»
21:15 Х/ф «Монстр
глибин»
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 7 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Мiняю жiнку - 6»
11:05, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:05 Т/с «Слуга народу»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 Х/ф «Сутичка»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:05 Чоловiчий клуб
11:55 Вересень
14:30 Театральнi сезони
15:15 Вiра. Надiя. Любов
17:50 Як це?
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
23:00, 00:00 Пiдсумки

23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15 Х/ф «Формула
щастя»
15:30 Х/ф «Формула
щастя»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Битва»
21:00 Х/ф «Пряники з
картоплi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 22:40 Армагедон

тварин
16:00, 23:35 Магiя
природи
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. Б.
Березовський
00:00 «Мiшель Мерсьє.
Заручниця кохання»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв»

20:00 Х/ф «Голоднi iгри:
У вогнi»
22:40 Х/ф «Царство
небесне»
СТБ
07:10 Х/ф «Анна Герман»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Танцюють
всi!-8»
23:55 Х/ф «Казки...
казки... старого Арбату»
НТН
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40 Т/с «Мiстер i мiсiс
убивство»
13:10 Т/с «Рейк»
15:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15, 03:10 «Речовий
доказ»
16:20 Х/ф «Вантаж без

маркування»
18:05 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»
НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00
Супермодель поукраїнськи
18:00 Абзац!
20:55 Суперiнтуїцiя
22:20 Половинки
00:05 Х/ф «Убий заради
мене»
МЕГА
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У пошуках

iстини
11:30 Мiстична Україна
13:10 Поплiчники Гiтлера
14:00, 23:30 Смертельний
двобiй
14:50, 20:40 Шукачi
неприємностей
18:10 Секретнi iсторiї
19:50 Навколо свiту.
Мiсця сили
21:30 Екосистеми свiту
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 16:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:10, 21:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН-2015»
00:00 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Заради любовi
я все зможу!»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським»

13:50, 14:20 «Судовi
справи»
16:15 «Сiмейний суд»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Хрещений
батько 3»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
11:10, 17:50 Т/с
«Далекобiйники»
12:05, 13:20 Х/ф
«Людина, яка змiнила
все»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:25 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:25 Що по телеку?
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Лос-Анджелес»
5 КАНАЛ

10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32 Прес-конференцiя
наживо
15:15, 15:35, 16:10, 16:32,
17:19, 17:32 Україна понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Документальне кiно
23:05 Особливий погляд
23:30 Територiя закону
23:45 Мiграцiйний вектор
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
12:15 Х/ф «Капiтан Грiм»
14:10 Т/с «Зоряна брама»
16:00, 17:55 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Монстр
глибин»
21:05 Х/ф «Дев’ять
життiв»
23:00 Х/ф «Операцiя
«Скорпiон»

СУБОТ А , 28 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:15 Х/ф «Подорож у
свiт Джейн Остiн»
10:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 Х/ф «Сценарiй долi»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:00 Х/ф «Титанiк»
00:30 Х/ф «Iмперiя»
УТ-1
06:00, 07:00 Пiдсумки
11:30 Д/ф «Голодомор
1932-1933 рр.»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ
12:05 Х/ф «Апостол Хома»
14:20 Д/ф «Голодомор.
Голоси свiдкiв»
15:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ. ПАНАХИДА.
ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
16:05 «Живi». Фiльм
Сергiя Буковського

17:40 Х/ф «Iуда»
19:35 Д/ф «Дiти Майдану»
21:00 Новини
21:40 Д/ф «Жiнкисолдати: побачити, що я
посмiхаюсь»
23:00 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
09:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
10:00 Зоряний шлях.
Субота
11:00 Х/ф «Пряники з
картоплi»
13:10, 15:20 Т/с «Бiлий
налив»
17:30, 19:40 Т/с «Багаття
на снiгу»
22:25 Х/ф «Карусель»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Шiсть тижнiв»
08:00 «Азбука життя М.
Сивого»

10:45 Х/ф «Червоне i
чорне»
14:00 Сiм чудес України.
Збараж
16:20 Вечiр пам’ятi
М. Воронiна «Кутюр’є
людських душ»
20:00 Зникаюча планета
21:00 Сильнi свiту цього
21:20 Х/ф «8 з
половиною»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

небесне»
23:40 Теорiя зради

«Франкенштейн:
вiдроджене зло»

СТБ
09:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
19:00 «Х-Фактор - 6»
22:25 «Моя правда.
Т.Литвинова»
23:30 «Х-Фактор - 6
Пiдсумки голосування»
00:40 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»

ТЕТ
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/с «Стiч!»
11:05 М/ф «Хоробре
сердце»
13:45 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
15:20 Т/с «10.5 балiв»
18:20 Х/ф «Голоднi iгри:
У вогнi»
21:00 Х/ф «Царство

НТН
08:05 Х/ф «Вiрний
Руслан»
11:30 «Речовий доказ».
Бiй без правил
13:45 Т/с «Детективи»
15:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Гудiнi»
22:45 Х/ф «Близькi
вороги»
00:55 Х/ф

НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Х/ф «Заплати
iншому»
09:40 Ревiзор
12:25 Страстi за
ревiзором
14:45 Х/ф «Пітер Пен»
17:00 М/ф «Хоронителi
снiв»
18:55 Х/ф «Темний свiт»
21:00 Х/ф «Темний свiт:
Рiвновага»
23:05 Х/ф «Перевертнi»

07:50 «Натхнення»
11:20 Х/ф «Шiсть тижнiв»
15:00 Дика Пiвденна
Африка
17:00 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
18:40 «Калинове
здоров’я»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
21:30 «Таке спортивне
життя. Ю. Прокопчук»
22:00 Модний журнал
22:20 Х/ф «Зануда»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

13:30 Т/с «10.5 балiв»
18:00 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
22:55 Дайош молодьож!
01:30 Одна за всiх

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:20, 18:30 Мiстична
Україна
08:10, 20:10 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
09:50, 22:00 Голокост
зсередини
11:30 Поплiчники Гiтлера
13:10 Екосистеми свiту

15:00 Острови кохання
16:00 Далеко i ще далi
17:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30, 13:00
«Мультляндiя»
10:00 «Телемаркет»
14:40, 16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:50 М/ф «Вiдважна
Лiфi»
11:30 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
13:10 Х/ф «Бiле iкло»
15:20 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
17:10 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Нiчний рейс»
23:40 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
ІНТЕР
06:20 «Чекай на мене»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Закляття
Долини Змiй»
11:30 «Подорожi в часi»
12:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
15:00 Х/ф «Її серце»
17:00, 20:30 Т/с «Так
далеко, так близько»

20:00 «Подробицi»
21:30 Великий бокс.
Володимир Кличко Тайсон Ф’юрi
ICTV
06:40 Факти
07:10 Х/ф «Поводир»
11:40 Дiстало!
12:45 Факти. День
14:50 Т/с «Нiконов i Ко»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Примарний
вершник»
22:10 Х/ф «Примарний
вершник-2. Дух помсти»
00:00 Х/ф «8 мiлiметрiв»
5 КАНАЛ
07:20, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою

17:35 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:35 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:35 Мiграцiйний вектор
2+2
08:20 Х/ф «Чорна Рада»
11:35 Д/п «Живi»
13:00 «ДжеДАI»
13:50 16 Тур ЧУ. Карпати
- Олiмпiк
16:00 Бокс: Бiй в
суперважкiй вазi. Тайсон
Фьюрi - Дерек Чiсора
17:05 Бокс: Бiй в
суперважкiй вазi.
Тайсон Фьюрi - Крiстiан
Хаммер
18:00 Х/ф «Пiдводний
човен»
22:00 Х/ф «Письменникпривид»

НЕДIЛЯ, 29 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
07:05 «Елiксир
бадьоростi. Середовище
проживання»
10:05 ТСН
11:00, 12:00 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
13:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
15:50 «Розсмiши комiка
- 5»
16:50 «Вечiрнiй Київ
2015»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Маленькi гiганти»
23:15 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
23:25 «Свiтське життя»
УТ-1
06:50 Шеф-кухар країни
12:30 Хокей. Чемпiонат
України. «Донбас» «Кременчук»
14:40 Бiатлон. Кубок
свiту. Одиночна змiшана
естафета
15:55 Український корт
16:25 Бiатлон. Кубок

свiту. Змiшана естафета
18:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:45 Театральнi сезони
19:20 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Подiї
07:10 Реальна мiстика
09:10 Т/с «Бiлий налив»
13:10 Т/с «Багаття на
снiгу»
17:00, 20:00 Т/с «Анютине
щастя»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
19:40 10 хвилин iз
прем’єр-мiнiстром
22:00 Х/ф «Формула
щастя»
00:00 Х/ф «Соло на
Саксофонi»
ТОНіС

ТЕТ
06:20 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:40 М/с «Лалалупси»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:55 М/ф «Битва за
планету Терра»
12:10 М/ф «Хоробре
сердце»

26.12.2015 року о 10:00 в приміщенні гімназії «Інтелект» відбудуться звітно-виборчі збори кредитної спілки «Ефективні фінансові технології».
Спостережна рада кредитної спілки «ЕФТ»

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ПРАВОЗАХИСТ»
— присвоєння кадастрового номера
— ХМЛ файли
— проект відведення земельних ділянок
— зміна цільового призначення
— проект обгрунтування сівозміни
— проект зняття родючого шару ґрунту
— технічна документація щодо встановлення меж
— поділ/об`єднання земельної ділянки
— експертна оцінка
— витяг з ДЗК
— геодезичні роботи.
— юридичний супровід
— консультування з питань,
пов`язаних із земельними правовідносинами
— інші послуги
тел.: +38 (044) 227 02 32
моб.: +38 (095) 450 84 77
e-mail: zemzahist@gmail.com

14:45 «Розсмiши комiка»
16:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Нiмець»
22:40 Х/ф «Напад акул на
Нью-Джерсi»

СТБ
07:40, 10:50 «Х-Фактор
- 6»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
14:25 «МастерШеф - 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:15 «Детектор брехнi 7»

НОВИЙ КАНАЛ
06:07 Х/ф «Пітер Пен»
08:17 М/ф «Хоронителi
снiв»
10:15 Х/ф «З Парижу з
любов’ю»
12:05 Х/ф «13 район:
Ультиматум»
14:10 Х/ф «Темний свiт»
16:10 Х/ф «Темний свiт:
Рiвновага»
18:05 Х/ф «Голоднi iгри»
21:00 Х/ф «Вовки»
22:45 Х/ф «Чортовий
мобильник»

НТН
06:50 Т/с «Банкiршi»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Крутi 90-тi»
12:55 Х/ф «48 годин»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:20, 18:30 Мiстична
Україна
08:10, 20:10 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
09:50, 22:00 Голокост

зсередини
11:30 Поплiчники Гiтлера
13:10 Острови кохання
14:00 Дикий Iндокитай
16:00 Далеко i ще далi
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Приречений на
любов»
14:00 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1

Адвокат. Захист у суді. Узаконення
перепланування квартир та приватного
житлового будівництва. Суди з Facebook у США.
Тел: (050) 566-22-70
Щирі вітання
з днем народження
Людмилі Федорівні
ЧЕРВ’ЯКІВСЬКІЙ!
Нехай день народження тоне
У квіткових ароматах!
В очах сяє радість
Від симпатичної дати!
Хай щастя випромінюється сміхом,
А радість б’є фонтаном!
Бажаємо скоріш здійснитися
Мріям і новим планам!
Асоціація роботодавців Вишгородщини

З красивим ювілеєм
щиро вітаємо
Георгія Васильовича
ЧЕБАНА!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Асоціація роботодавців Вишгородщини

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 М/ф «Вiдважна
Лiфi»
10:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
11:30 Х/ф «Бiле iкло»
13:30 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
15:20 «Орел i Решка»
19:15 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Ультрафiолет»
22:50 «КВН-2015»
ІНТЕР
08:15 «Вдалий проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Ювiлейний 2»
11:00 Х/ф «Її серце»
13:00 Х/ф «Люблю, тому
що люблю»
15:00 Т/с «Повернешся поговоримо»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»

21:40 Т/с «Так далеко, так
близько»
ICTV
06:25 Х/ф «Ключ
саламандри»
11:45 Труба мiстера
Сосиски
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Широко
крокуючи»
14:45 Х/ф «Примарний
вершник»
16:50 Х/ф «Примарний
вершник-2. Дух помсти»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
23:00 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелесу»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:35, 19:25 Невигаданi

iсторiї
14:35 Сiмейний лiкар
15:35 Майстри ремонту
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В.Гайдукевичем
22:25 Д/п «Окупацiя»
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя закону
2+2
06:40 «Маски-шоу»
08:35, 16:00 «Облом.UA»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Легенди
кiкбоксiнгу»
11:00 «Люстратор 7.62»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 16 Тур ЧУ. Волинь Металург З
16:50 16 Тур ЧУ. Динамо Чорноморець
19:00 Х/ф «Дев’ять
життiв»
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Операцiя
«Скорпiон»

Потрібен
менеджер із продажів
будматеріалів,
з/плата —
ставка + відсоток
Тел: (098) 733-25-71

Потрібен
секретар
у будівельну фірму
«СВС», з/плата за
домовленістю.
Тел: (098) 733-25-71

Вважати недійсним втрачений
диплом КВ № 40365236 на ім’я
Олександри Євгеніївни ТАНЧИК, виданий Київським коледжем легкої промисловості в
2011 році за реєстраційним №
1776/11

Здається в оренду
приміщення по
вул. В. Симоненка, 3-б
(біля Ліцею).
Тел: (097) 28-55-048

З ювілеєм!
Щиро вітаємо з 70-річчям і днем янгола доброго, працьовитого,
щирого чоловіка, батька, дідуся Михайла Петровича ШУЛЬГУ.
ШУЛЬГУ.
Літа біжать, мов бистрі коні, вже їх минуло 70,
І вкрили сріблом твої скроні, й не оглянутися назад...
Ти звик лише добро чинити, дітей виховувать в труді,
То хай же ангел твій хранитель буде заступником в житті.
Хай Матір Божа тебе охороняє, Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт, на многая, многая, многая літ.
Дружина Валентина, діти та онуки
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21 листопада

Мозаїка

2015 року

Вишгород

Танцюють всі!

Чудовий підліток «Клерико»
Влас. інф.
ФОТО — архів танцювального колективу «Клерико»,
спеціально для «Вишгорода»

11 листопада 2015 р. танцювальний
колектив «Клерико», який дарує чудові
виступи вишгородцям на загальноміських святах, відзначив свій 14-й день народження.
А розпочиналося все так…
Рівно 14 років тому, 11.11.2001 р., зовсім
юна Ольга Пінчук зібрала невелику групу дівчат на першу і головну в історії колективу
репетицію. «Спочатку нас було 10, згодом —
80, а зараз — понад 250!»,— посміхається
мама колективу Ольга Пінчук.
Чи багато це — 14 років для колективу?
Можна вважати, що так, тим більше,
«Клерико» майже у 5 разів старший за його
наймолодшого учасника. За 14 років колек-

тив був переможцем численних міжнародних
фестивалів та конкурсів в Україні і за кордоном. Брав участь у благодійних концертах на
головних сценах країни, демонстрував жителям Вишгорода незабутні виступи на свята...
Лише у цьому році «Клерико» презентував власний танцювальний мюзикл «Аліса в Дивокраї», у якому було задіяно понад
150 вихованців (віком від 3-х до 20-ти років). Прем’єра відбулася 22 лютого на сцені
університету ім. Б. Грінченка, і рівно через
місяць, 22 березня, на прохання глядачів
«Клерико» повторив це дійство. Згодом, цієї
ж весни, колектив запросили у місто Забже
(Польща) — показати «Алісу в Дивокраї».
Юні танцюристи продемонстрували полякам
два концерти в один день. Зал на 2 тисячі
глядачів був ущент заповнений. Усі аплодували стоячи. Учасники колективу також задоволені гастролями і вже планують наступний проект, спочатку для глядачів України, а

Медпрацівникам Вишгородської ЦРЛ —
в особі Олени Шачковської, лікаря-дерматолога
Василь ЄПІХІН
(мовою оригіналу)
О возраст, часто без причин
Ліра
Нам по ночам не спится,
Мы, мучаясь бессонницей, ворчим,
А утром держим путь в больницу.
О хворях лучше помолчим,
От них на старости не скрыться,
Как хорошо, что есть врачи,
И есть к кому нам обратиться.
Для нас вы звездочки в ночи —
Пусть лучезарный свет струится.
Как хорошо, что есть врачи,
Как хорошо, что есть больница!

Конкурси

потім і Європи.
«За 14 років існування нашого колективу, звичайно, було різне, але ми настільки
любимо наших дітей, що не жалкуємо ні сил,
ні часу… Моя сім’я — невіддільна від мого
колективу», — каже Ольга Сергіївна Пінчук
— директор, хореограф та засновник «Клерико».
«Як тільки мене не називають діти…
Звісно, приємно відчувати таку довіру і підтримку. Я радий, що моя дружина настільки
віддана справі. У свою чергу намагаюсь робити все для комфорту юних танцівників», —
говорить Максим Пінчук — головний адміністратор колективу.
«Пригадую, як прийшла на нашу першу
репетицію… Навіть уявити не могла, що залишусь тут назавжди… А тим більше, що матиму власну групу та опікуватимусь дітьми,
як своїми», — згадує Аліна Кульбаба — хореограф-балетмейстер.

«Рахували, скільки дітей треба привітати
з нашим днем народження. І тут я побачила
цифру 250! У минулому році було 150! Ви
уявляєте, з якою швидкістю ростемо?!», —
захоплюється Софія Мельник — репетитор.
«Клерико» допоміг мені у виборі професії, Ольга Сергіївна навчила багато чому…
Я не можу уявити, що нам уже 14, усе було,
ніби учора», — каже Марія Чура — репетитор.
«Я не бачила людей настільки відданих
своїй роботі, але, знаєте, це захопило і нас…
Хочеш зробити, як краще для кожного, не
відчуваєш утоми під час роботи для дітей»,
— каже Людмила Чура— художник по костюмах.
Секрет колективу «Клерико» — у любові
старших до своєї роботи та бажанні зробити
все для своїх вихованців.
Вітаємо багатодітну родину «Клерико» з
їх 14-тим днем народження!

Обери майбутнє

Влас інф.
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Щороку (вже вшосте) з метою пропаганди важливості професій, що орієнтовані на потреби ринку праці, привернення уваги громадськості до проблем
професійної самореалізації молоді, підвищення престижу робітничих професій,
проводиться обласний змагально-мотиваційний захід. Він має багато спільного
з іграми Клубу веселих і винахідливих,
тобто про потрібне та серйозне йдеться

весело й невимушено.
Цього разу півфінал гри серед учнівських команд «Обери майбутнє» відбувся у Вишгороді. На сцені БК «Енергетик»
у традиційних конкурсах та «Рекламі
професії» змагалися команди Броварського, Макарівського, Вишгородського,
Іванківського, Бородянського районів,
міст Буча, Ірпінь та Бровари.
III-тє місце (36, 4 бала) виборола команда Макарівського району; II-ге (36, 6
бала) — Броварського. У півфінал з відривом у 0, 1 бала вийшла команда Боро-

дянського району. Вона й візьме участь
в обласному фіналі на початку грудня у
Броварах.
***
Поки журі підраховувало бали, глядачів розважали учні-переможці обласних та міжнародних конкурсів творчості.
Серед них — вихованці Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело»
— студія українського народного танцю
«Вишеград» (керівники Оксана Черкас
та Анастасія Близнюк), колектив сучасного танцю «Pas de danse» Катерини
Барладян та Зоріана Джунь солістка
вокальної студії «Полузір’я» (керівник —
Тетяна Халаш).
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