Вітання
Призначення

Шановний Олександре Любомировичу!
Прийміть щирі вітання з призначенням на посаду голови Київської облдержадміністрації.
Працювати керівником регіону – непросте та дуже відповідальне завдання, яке вимагає
неймовірної самовідданості й
терпіння, вміння знаходити компроміси, поважати опонентів. Переконаний, усі ці риси допомагатимуть Вам крок за
кроком робити корисний внесок у добробут кожного
жителя Київщини.
Впевнений, що Ваш досвід роботи, вагомі професійні досягнення, енергія, завзяття, новітні погляди
та управлінський талант сприятимуть подальшому
розвитку області – і нашого міста й району зокрема.
Від імені Вишгородської громади бажаю Вам невичерпної енергії, принциповості та наполегливості.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Олександр Горган –
голова КОДА

Влас. інф.
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово», спеціально для «Вишгорода»

Президент України Петро Порошенко представив
новопризначеного голову Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, який півтора роки очолював
Вишгородську районну державну адміністрацію. Церемонія представлення нового голови ОДА відбулася у великій сесійній залі Київської облдержадміністрації.
Перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук
оголосив указ Президента: «Призначити Горгана Олександра Любомировича головою Київської обласної державної адміністрації».
«Я впевнений, що Олександр Любомирович, враховуючи ті позитивні
здобутки (починаючи з активної участі в побудові захисних фортифікаційних споруд на лінії зіткнення і закінчуючи низкою дуже обнадійливих
експериментів у районній державній адміністрації), враховуючи його дуже
молодий вік та ентузіазм, – реалізує той величезний потенціал, який він
має», – зазначив Петро Порошенко.
Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Горгана головою Київської облдержадміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії 11 жовтня.

Вітання

З надією на подальшу співпрацю
Вітаємо Вас, Олександре Любомировичу, із призначенням на відповідальну
посаду голови Київської обласної державної адміністрації!
Київщина — це терени, на яких, без
сумніву, ще більше розкриються Ваші таланти керівника.
За час Вашого перебування представником Президента на Вишгородщині
районні і міські структури конструктивно й плідно співпрацювали. Впевнена, що Ваш професійний досвід та цілеспрямовананість допоможуть Вам у роботі і на новій
посаді. Сподіваємось, що все найкраще, започатковане
у Вишгородському районі, Ви продовжите на Київщині, а
місто Вишгород і Вишгородський район завжди будуть пілотними проектами в усіх Ваших державних починаннях.
Сил Вам, мудрості, невичерпної енергії та реалізації найсміливіших задумів та планів на благо громади Київщини!
З повагою
Секретар Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 5 листопада 2016 року, № 44 (1098)

До річниці визволення Вишгорода

Пам’ять
поколінь
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Про них дбають і турбуються

73-тя річниця звільнення Вишгорода від окупантів у
1943 році була відзначена на міському і районному рівні урочисто. Третього листопада представники громадськості, ветеранських організацій, установ і підприємств
та місцевої влади зібралися на площі Т. Шевченка у Вишгороді перед адмінбудинком і ходою під державними прапорами рушили до братської могили на вул. Шкільній.

На сесії райради

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»
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Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Радник голови КОДА —
Семен Поташник
Заповідна територія
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Круглий стіл

аФішка

Вишгород — це суцільна заповідна територія із неабиякими
перспективами. Так вважають учасники круглого столу на тему
«Історія та перспективи розвитку Вишгородського історикокультурного заповідника», засідання якого відбулося третього
листопада ц. р. в історичному музеї на вул. М. Грушевського
(до 80-річчя утворення заповідної зони Вишгорода).
Ініціатор заходу — новий директор ВІКЗ, голова Міжнародного Фонду культурного співробітництва, кандидат історичних
наук Влада Литовченко — запросила до круглого столу провідних науковців і краєзнавців України, меценатів і благодійників,
які підтримують наукові проекти, духовенство та місцеву владу.
Ішлося про збереження старожитніх раритетів, подальшу науково-дослідницьку роботу, перспективи розвитку Вишгорода як
Трої української культури — привабливого туристичного маршруту та духовного центру паломництва християн.
Народний депутат України чотирьох скликань Юрій Кар-

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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ОПАНОВУЙМО УКРАЇНСЬКУ
Школа української мови чекає учнів по
суботах з 11:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8, 2-ий поверх).
Навчання безоплатне. Запис за телефонами: 067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія
Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»).
Увага! П’ятого листопада — заняття
виїзне, із відвідуванням київських музеїв,
напередодні Дня української писемності й
мови.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЗОРЕПАД
Творча зустріч із нагоди 50-річчя наукової та 55-річчя літературної діяльності почесного громадянина Вишгорода Івана Бурдака відбудеться 5 листопада (в суботу) в
актовій залі Вишгородського міського
центру творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а). Початок о 14-ій годині.
Вхід вільний: на вас чекають поезія, музика, співи.
МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ ВИШИВАЛЬНИЦІ
10 листопада (четвер) о 15:00 у КЗ
«Вишгородська ЦРЛ» (актова зала) – відкриття виставки до Міжнародного дня вишивальниці. Виставка працюватиме по
25.11.2016 р. з 10:00 до 15:00. Вхід вільний.
ДОБРА СПРАВА ДЛЯ «НАДІЇ»
Благодійний ярмарок із такою назвою
відбудеться 19 листопада (субота) у БК
«Енергетик». Початок – об 11:00.
Мета ярмарку — збір коштів для Вишгородської спеціальної школи «Надія» (їх
буде передано безпосередньо батьківським
комітетам класів).
Запрошуємо до участі майстрів.
Тел: (067) 327-16-37 та (095) 468-84-98.

мазін і представники міського депутатського корпусу Тетяна
Бражнікова (секретар Вишгородської міської ради) та Валерій
Виговський (депутат міськради останніх двох скликань) обіцяли
усіляке сприяння роботі Вишгородського історико-культурного
заповідника. Нагадаємо читачеві, що — за ініціативи депутата
Виговського та за підтримки мера Олексія Момота — одна із
міських програм-2016 передбачила часткове фінансування археологічних експедицій на території Вишгорода
Були висловлені сподівання на нове приміщення музею, яке
має з’явитися в нашому місті за сприяння влади усіх рівнів, на
врегулювання правового поля — чітке визначення меж заповідника, реєстрацію пам’яток, укладення охоронних договорів на
землю в межах Давнього городища, а також на подальші розвідки у Вишгороді як у древньому торговому перехресті (нагадаємо,
що ця ініціатива археологів має потужну підтримку нинішнього
очільника Київської ОДА Олександра Горгана).

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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5 листопада

Анатолій МИСЬКО
(опрацював розповіді учасників битви за
Вишгород та Київ, записані у 1973-85 р. р.
на зустрічах, та вніс поправки 6 листопада 2013 р.)

Сумно, що настане час, коли зостанеться
один — останній ветеран Другої світової...
Та, оглядаючи шлях свого покоління, Марія Згуровець говорила: недаремно полягла
більшість чоловіків 1920-1923 років народження — це плата за посмішки дітей, які народилися у 1985-му.
Перші випробування для повоєнної молоді
були приготовані після вторгнення СРСР до
Афганістану. Сучасній молоді тепер, уже після
нападу Росії на Україну, не слід забувати ми-

ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

(Початок – див. у № 42-43’2016)
Марія Яківна ЗГУРОВЕЦЬ, м. Київ-55,
Брест-Литовський проспект, 19. У 1970 році
нагороджена орденом Жовтневої революції.

Учасниця битв за Сталінград, Крим, Керч,
Білорусію, Прибалтику. Родичів у с. Ошитки
(нині — затоплене водоймищем місцевої гідроелектростанції) німці спалили: батька (за
участь у партизанському загоні), матір, брата, сестру, дітей сестри.
Старша операційна сестра медсанбату,
нагороджена орденом «Червона зірка».
Працювала у шпиталях день і ніч, віддаючи всі сили для повернення здоров’я пораненим бійцям. Під Сталінградом була поранена. Тоді їй було 17 років. Девіз роботи: «За
Батьківщину!». Комсомолки розуміли, що у
випадку полону — підуть під розстріл у першу
чергу або ж на місці. Та дівчат надихали героїчні вчинки людей, які боролися з ворогом.
Ніхто з них не міг, прикрившись гучним
словом чи деклараційною риторикою, стояти
осторонь і спостерігати, як воюють інші. Місця для порожнього просторікування не було.
Вони рвалися в бій — кожний на своєму посту. А бій був не на життя, а на смерть.
Марія Яківна згадувала, як допомагала
пораненому під Сталінградом підлітку 15-16
років. Він був поранений у коліно. Плакав подитячому від болю. А він був солдат!..
… Станція Миронівка. Юна медсестра —
біля важкопоранених. Німці, як звірі, вдерлися до шпиталю з пістолетами, стріляли, навіть
не даючи собі звіту, що з того вийде, і навіщо
ці конвульсійні дії... І не всі серед працівників госпіталю були мужніми при реальному
зіткненні з війною. Були і дезертири, які не
витримали... Чимало потрапили до таборів —
радянських, пройшли страшні випробування
вже на Батьківщині А ті, хто не зламався і вижив, сміливо надягли бойові нагороди через
30 років після війни, у День Перемоги.

нуле. Тоді багато речей стануть на свої місця...
Рядовий ПОНОМАРЕНКО Іван Федорович, м. Київ-77 (селище «Водогін»), вул.
8-го Березня, 8 (2). Кулеметник, 1-ий номер
бойового розрахунку «Максима», 465-ий
стрілецький полк 167-ої Сумсько-Київської
стрілецької дивізії (другим номером бойового
розрахунку у нього був солдат Василь Моргун із м. Суми; комбатом — Озеров).
Штатні понтони були неефективні. Вогонь
гітлерівців миттєво знищував їх, солдати гинули в безодні. При повному озброєнні випливти не вдавалось нікому.
Переправлялись
через
Дніпро
на
дерев’яних дибах (колодах), які скріплялись
скобами. На таких «плавзасобах» були переправлені всі ударні сили, які йшли на штурм
Вишгорода, а потім Києва — вся армія, танки,
артилерія, бойове забезпечення, продовольство і таке інше. Понтонний міст у Лютежі запрацював пізніше...
Після форсування Дніпра бойовий розрахунок кулемета «Максим» ішов у напрямку
Лютіж – Мощун – Горенка – Пуща-Водиця –
Святошин. Усі — поранені, та часу на лікування не було: за наказом генерала Рибалка сіли
на танки і рушили на Київ.
О 6-ій ранку 6 листопада вже були на Сталінці. Звільняв Київ тоді ще 16-літній рядовий
Пономаренко.
45 хвилин перепочинку, а потім уперед —
по Васильківському шосе на Гребінки. Там о
7-ій ранку кулеметника знову поранено (на
роту напали якісь німецькі недобитки)...
РЯБЦЕВ Григорій Семенович. Свердловська область, м. Сухий Лог, вул 8-го Березня, 19. Бувший парторг 200-ї окремої
розвідувальної роти 167-ї стрілецької дивізії,

Ольга СУБАЧ, зав. відділом експозиції
Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році»
Відступаючи ранньої осені 1943-го за
Дніпро, солдати Вермахту неухильно виконували обіцянку Гітлера «Я маю намір
грабувати — і грабувати ефективно». Вивозились не лише культурні цінності, а й
український чорнозем.
270 тис. т зерна вивезли, 1 млн т —
спалили, забирали худобу, знищували
села та промислові підприємства, змушували евакуюватись на Захід місцевих
чоловіків призивного віку. Разом із чоловіками ішли й жінки з дітьми — із 350 тис.
жителів близько 100 тис. пішло з німцями
добровільно.
Розрахунки радянського командування
на швидке просування Воронезького фронту
та захоплення переправ на Дніпрі та Десні в
напрямку Київ-Окунінове-Остер не справдились. Директива Ставки від 9 вересня 1943
року «Про швидке та рішуче форсування рік
та нагородження особового складу радянських військ за успішне форсування водяних

Влас. інф. (ФОТО див. на стор. 1)
Вони пережили війну, голод,
розруху, відбудували народне
господарство. Знають ціну миру,
шматочку хліба і міцній дружбі.
Вони ще сильні духом, усміхнені, хоч і стурбовані проблемами сьогодення.
Тож, аби вшанувати ветеранів та дітей війни напередодні 73-ї річниці визволення Вишгорода від нацистських загарбників, їх запросили до Благодійного фонду «Святої Ольги» і
таким чином – за дорученням міського голови
Олексія Момота – розпочали низку заходів із
нагоди історичної дати.
Для запрошених підготували продуктові набори. Адже турбота про малозабезпечених чи, як
зауважила начальник оргвідділу міськради Олена Глава, про людей, які потребують додаткової
уваги, – одне з пріоритетних завдань міського
голови та міської ради:
– Ви все життя працювали, віддавали сили
і здоров’я для розбудови міста. Тепер молоді ма-

Зв’язківці вплав перебрались через річку, вийшли на берег. Було так холодно, що
вже не лякав шалений вогонь, який відкрили
німці. Весь одяг мокрий. Що робити?.. Вихід
знайшли: назбирали сіна і запхали його між
гімнастерками та нижніми сорочками — так
зігрілись і підсушились. А зв’язок із 520-м
полком діяв надійно.
ПОПОВ Сергій Карпович. Командир 2-ої
пульроти 520-го стрілецького полку, м. Київ114, вул. Поперечна, 9/26. Форсував Дніпро,
воював до кінця війни.
МЕЛЬНИКОВ Іван Іванович. Командир
167-ї дивізії, жив у Москві.
Подейкують, що мав менталітет російського шовініста, тож не дуже вболівав з
приводу гігантських людських втрат серед
чорнофуфаєчників. Мобілізовані зі щойно визволеної червоноармійцями України не мали
військового вишколу, натомість — мали одну
гвинтівку на трьох. Мабуть, їхня суцільна загибель завчасно передбачалась...
Великі втрати цього контингенту стались
і при взятті міст Суми та Ромни. Апогей людських втрат дивізії (та і не лише цієї дивізії)
настав при здійсненні сумнозвісної Київської
операції з політичним підтекстом за планом
Ватутіна під диктовку Москви: лобова показова операція — солдатів не жаліти.
ЗАХАРЧУК Микола Максимович, Герой
Радянського Союзу, с. Нові Петрівці Вишгородського району. Учасник битви за Вишгород, Київ... Відомості про Захарчука та його
скульптурне погруддя є в музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці).
***
Звісно, питаннями відтворення пам’яті
про тогочасні події треба займатися не сила-

Треба розповідати правду про війну
перешкод» передбачала представлення до
звання Героя Радянського Союзу, але більшість солдат і командирів отримала його посмертно.
На 19 армій, що вийшли до Дніпра, було
лише 38 понтонних батальйонів, навчали способам форсування водяних перешкод вкрай
неякісно (загибель тисяч воїнів 180-ї, 226-ї
Глухівської, 240-ї стрілецьких дивізій — саме
через це). Зі спогадів учасника форсування
Дніпра, письменника Віктора Астаф’єва: із 25
тисяч червоноармійців, що входили у воду на
лівому березі Дніпра, до правого допливало
4-5 тисяч.
На захоплених на правому березі Дніпра плацдармах масово гинула піхота, що
не мала підтримки вогнем артилерії. Польові військкомати поспіхом набирали замість
загиблих бійців РСЧА місцевих хлопців, які
підросли за час окупації. Після тижневої
муштри на шкільних подвір’ях їх забирали на
фронт — і саме вони, ненавчені і недостатньо
озброєні, стали гарматним м’ясом. У радян-

ські часи не рекомендувалося згадувати про
українську молодь в чорних піджаках і свитках, що своїми трупами усіяла пагорби правого берега. Та у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» дотепер
зберігаються листи і спогади родичів «чорної
піхоти».
Битва за Київ відома декількома провальними операціями. Так, із трьох авіадесантних
бригад генерала Затевахіна — із семи тис.
воїнів, яких розкидало в ніч на 25 вересня на
території від Ржищева до заходу від Києва,
вціліло близько 2300. Після цього Сталін заборонив взагалі великі десанти з повітря.
Колосальні втрати несли частини Червоної армії з кінця вересня до кінця жовтня 1943
року на Букринському плацдармі. А в районі
Лютежа та Вишгорода трупами радянських
солдатів ріку перекривало, мов греблею, на
якій ворони та щури справляли свій страшний бенкет. Пізніше, коли прийшли морози,
сапери підривали ці дамби з людських тіл —
і більшість із загиблих дотепер вважаються

Про них дбають і турбуються
ють турбуватися про вас. І це не лише матеріальна підтримка. Плануємо низку заходів із
покращення дозвілля, вечори-зустрічі з теплим
спілкуванням, вальсами в супроводі міського
оркестру, зустрічі з молоддю, аби не втрачався
зв’язок поколінь і кожен відчував свою потрібність суспільству.
Теплі слова на адресу присутніх прозвучали
від радника міського голови, президента Благодійного фонду Володимира Малишева, голови
міської ветеранської організації Петра Жуланова
та голови РОТЧХ України Ірини Правдивої. Вона,
зокрема, акцентувала увагу на тому, що Червоний Хрест, у тому числі й завдяки міській владі,
виконує свою місію, надаючи медичні й соціальні
послуги незахищеним категоріям вишгородців.
І все ж проблеми є. У зв’язку із реорганізацією Товариства, із грудня ц. р. не працюватимуть
патронажні медсестри, які відвідують хворих на
дому і розносять гаряче харчування. Аби підопічні не залишилися без найнеобхіднішого, певні
функції щодо фінансування червонохресних працівників можуть взяти на себе органи місцевого

Вишгород

сержант, командир відділення. Одного разу в
бою залишився за командира роти.
Форсував Дніпро біля Лютежа.
МАНЬКО Іван Васильович, м. Фастів.
вул. Артема, 8. Парторг окремого 286 -го батальйону зв’язку 167-ї стрілецької дивізії.
Коли 520-й полк форсував Дніпро і зайняв
оборону на правому березі, Маньку доручили
організувати з ним зв’язок. Це був жовтень,
кінець місяця. Четверта година ранку, ще
темно.

Як це було

Битва за Київ

73-ті роковини
визволення Вишгорода

Ветерани і діти війни

Дата

2016 року

самоврядування. З таким проханням організація
звернулася до міських, районних та обласних депутатів.
Того засніжено-дощового ранку ветерани поверталися додому з гарним настроєм та впевненістю: про них дбають і турбуються.
Михайло Дудченко, 78 років: – Я дуже задоволений увагою мера до нас, дітей війни, і щиро
йому вдячний.
Марія Брагарник, 89 років: – Після війни було
нелегко, але люди були дружніші, могли в будьякий час зайти одне до одного – мало хто й двері закривав. Тепер же – всі по квартирах. А ось
так, як зібралися сьогодні, – це добре. Приємно й
подарунок отримати з необхідними продуктами.
Щось заощадимо із пенсії. Бо, як прийдуть квитанції за тепло, – не знатимемо, що й робити!
Віра Шишкіна, 85 років: – Увага Олексія Момота до нас, ветеранів, не лише в гарних словах і
подарунках, а й у тому, як змінюється наше місто.
Турбота про нас відчувається на ділі. Мені особисто дуже зручно ходити свіжоасфальтованими
доріжками, не боячись оступитися і впасти.

І. В. Манько

М. Я. Згуровець
ліворуч

ми громадських активістів у зв’язку з ювілеями чи знаменними датами, а професійно та
повсякчас. Треба встановити імена всіх, хто
загинув у Вишгороді.
Я пам’ятаю, як із м. Суми приїхала жінка,
піднялася на Гору до церкви і спитала: «Де
тут захоронені загиблі у війні?» Їй відповіли:
«Там, на острові»... Острів уже був розмитий
будівництвом Київської ГЕС, а останки полеглих героїв пішли під воду (так там і «покояться» дотепер). Ця жінка кинула букет квітів
у дніпрові хвилі і з відчайдушним криком про
загиблого тут батька сама кинулась у воду.
Коли про цей випадок доповіли по інстанції,
то черговий функціонер сказав: «То вибийте
це ім’я на пам’ятнику, що стоїть на могилі героїв у Вишгороді!».
Штурм Вишгорода був одним із відволікаючих маневрів. Основний удар в той час
уже готувався в районі Лютежа. Таке рішення
було прийнято Ставкою Верховного Головнокомандуючого Й. В. Сталіна після безуспішного кровопролитного штурму на Букринському плацдармі. Спочатку захоплювали
плацдарми, де вдавалось це зробити, а потім
вирішували — на якому з них готувати залікові удари.
Комдив І. Мельников міг би багато чого
розповісти з цього приводу. 167-а дивізія, яка
визволяла Вишгород у 1943 році, була сформована в Росії. А після загибелі солдат комплектувалась новобранцями з України.
P. S. У розробці плану штурму р. Дніпро
брав участь також маршал Р. Рокосовський.
Його план передбачав звільнення Києва ударами з півночі, тож був не такий кровопролитний, але… відкинутий Сталіним. Та все ж
після звільнення Києва Рокосовський теж був
удостоєний звання Героя.
«безвісті зниклими».
В цілому в боях за Київ загинуло до 1 млн
червоноармійців та їхніх командирів. Втрати
могли бути меншими у разі прийняття пропозицій Костянтина Рокосовського, який був
проти наступу з району Букрина, — та Миколі
Ватутіну й Георгію Жукову вдалося переконати Сталіна.
Київ було взято Червоною Армією 6-го
листопада, а вже 8-го німці контратакували
і відтіснили частини І-го Українського фронту
на рубежі на схід від Коростеня, Радомишля,
Брусилова, на захід від Фастова.
Експозиції Національного музею-заповідника «Битва за Київ в 1943» зберігають
пам’ять про тих, хто неймовірною ціною
звільнив столицю радянської України. Сьогодні треба розповідати правду по війну,
якою б вона не була жорстокою. Війна — це
не лише подвиги та нагороди, а, перш за все,
це біль, кров, сльози матерів, це покалічені
долі, діти-безбатченки… Справжні фронтовики, які раніше приїжджали до нашого музею, вважали, що саме про таку війну треба
розповідати молоді, щоб ніколи не повторились її жахіття.

Наше місто

Вишгород
Олександр РОСТОВЦЕВ
Нам усім приємно, що
славетне місто Вишгород з
кожним роком стає все більш
доглянутим і упорядкованим.
І особливо приємно це мені —
як людині, що вклала частку
своєї душі, сил і життя у розвиток нашого рідного міста
впродовж п’яти років на посаді
заступника Вишгородського
міського голови.
Перегорніть сторінки архівів
ЗМІ — і пригадайте, як виглядало
наше місто в 2006-му, коли ліквідувати повну розруху взявся депутатський корпус V cкликання.
А тепер порівняйте з тим, як воно
стало виглядати зараз.

Репліка

ляючи нинішню владу, паплюжити минулу, котра фактично
заклала підвалини багатьох сьогоднішніх міських програм.
Прочитав лист до редакції
«Так тримати!» на стор. 3 минулого номера газети «Вишгород»
(№ 43’2016 — ред.) — і був прикро вражений «порівняннями
та висновками». На мій погляд,
такі «висловлювання» не личать
почесному громадянину Вишгорода та району, вони більше доречні «академікам» із самопроголошених академій наук.
Іван Бурдак нібито не рибалка і не пасічник на пенсії. Він
тривалий час був заступником
голови Вишгородського райвиконкому — тобто людиною, яка

Коротка пам’ять

Тільки сліпий не побачить величезного обсягу робіт за минулі
декілька років — із благоустрою,
озеленення, асфальтування доріг та прибудинкових територій,
заміни комунікацій, відновлення
зливової каналізації, зовнішнього освітлення… Вечірня ілюмінація міста, облаштування майданчиків для сміттєвих контейнерів,
поява скверів у кварталах міста,
де їх раніше не було (особливо у
приватному секторі), навіть лавочки уздовж пішохідних доріжок
на багатьох вулицях міста… Тільки нерозумна чи заангажована
людина стверджуватиме, що все
це з’явилось лише в останній рік.
Пригадується прислів’я: «Не
зробивши попередні кроки, не
мав би майбутніх».
Тому що розвиток і благоустрій міста — процес безперервний і неможливо зробити
все і відразу, надто в умовах
фінансування, обмеженого перекиданнями з міського бюджету
до районного, обласного, державного і очікуванням, доки все
це у відсотковому відношенні
повернеться знову до міста (бажано — із цільовими субвенціями). Вишгород давно готовий
до децентралізації та прийняття
на себе вагомої частки повноважень і такого ж відповідного
бюджету.
Мені як людині, що п’ять
років свого життя присвятила
міському житлово-комунальному
господарству та благоустрою,
приємно бачити, що і в нинішній
час ці роботи продовжуються.
Я пишаюся Вишгородом і з повагою ставлюся до намагань
міського депутатського корпусу
нинішнього VII скликання зробити свої округи затишними і безпечними, а також із розумінням
читаю схвальні відгуки виборців
про своїх депутатів. Та абсолютно не зрозуміло, навіщо, вихва-

повинна розуміти, як працює
регіональний організм: плани закладаються на роки, і кожен рік
вносить свої корективи.
Не будемо розповідати про
все місто, торкнемося лише
кварталу, де живе п. Бурдак.
Так, у минулі роки міською радою попереднього VI скликання
здійснено
реконструкцію
вул. В. Симоненка (від вул. Б.
Хмельницького до вул. Шкільної), зокрема — асфальтування
проїжджої частини та сквер із
дитячо-спортивним
майданчиком біля будинку № 5. Наступний
етап передбачав асфальтування
та благоустрій прибудинкових
територій навколишніх житлових
будинків. Це логічно і зрозуміло
будь-кому, тим більш — професору і колишньому управлінцю.
Тому, якщо у пана Бурдака
ще й коротка пам’ять, нагадаю
йому, — що безпосередньо біля
буд. № 4 на вул. В. Симоненка за кілька останніх років було
здійснено серйозні ремонти: заасфальтовано тротуар уздовж
дитячого
садка
«Сонечко»;
прочищено і реконструйовано
зливову каналізацію (що було
великою проблемою цієї частини міста); встановлено новий
майданчик із спортивними тренажерами; відремонтовано шиферний дах; не кажучи вже про
виконання безлічі дрібних видів
робіт із коронування та вирубки
аварійних дерев. І знову наголошу: приємно, що нинішні депутати продовжують благоустрій
округів.
P. S. А щодо славослов’я…
Я із чистою совістю поверну п.
Бурдаку його книгу, на титульній сторінці якої ним власноруч
були написані схвальні відгуки
на адресу заступника міського
голови Олександра Ростовцева.
Після листа «Так тримати!» неприємно тримати її в руках...

Розумна безпека
Влас. інф.
Школа в житті кожної людини відіграє
дуже важливу роль. Учні там не лише
отримують знання, а й спілкуються та проводять більшу частину дня. Для вчителів
це — робота, а значить, має бути комфортно і безпечно. Для батьків важливо
бути впевненими, що перебування дитини
в стінах школи є насправді безпечним, що
її життю і здоров’ю нічого не загрожує, а
у разі непередбачуваної ситуації вони миттєво отримають відповідну інформацію. До
речі, зручно і дистанційно контролювати
відвідуваність та успішність своєї дитини.
Тож презентація у Вишгороді цікавого
проекту, який об’єднує в собі всі вище вказані
функції, — стала давно очікуваною подією.
Йдеться про систему безпеки «Смарсі»,
яка успішно працює вже у 114 українських
школах Києва, Вінниці, Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Тернополя, Новоград-Волинського і Коростеня (Житомирська обл.),
Кам’янець-Подільського (Хмельницька обл.).
Проект передбачає встановлення в на-

5 листопада
Перспективи

Сильні громади здатні
планувати майбутнє
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови
Як відомо, Закон «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» передбачає декілька послідовних етапів процесу і визначає часові рамки тих етапів.
Тому терміни їх проходження є не жорсткими, а максимальними. Втім, затягувати час сьогодні вже неприпустимо. Адже,
сформувавши об’єднану громаду, можна з полегшенням планувати своє майбутнє. А це не так просто, бо
необхідно подбати про механізм створення ресурсної
бази об’єднаної громади, необхідне інфраструктурне та
кадрове забезпечення, форми державної підтримки та
багато інших питань. Ось чому так важливо нині сконцентрувати всі зусилля на якнайшвидшому розгортанні
цього процесу.
На сьогодні існує багато варіантів щодо формату
об’єднання Вишгорода. Раніше пропонувалося поділити район на п’ять громад, потім — на три, а нещодавно з’явився
формат об’єднання «один район — одна громада». Остання
пропозиція виглядає дивною, бо про яку спроможність громади можна говорити, коли від майбутнього адмінцентру
громади — Вишгорода — відстань до сіл на півночі району
становить 70 кілометрів? Тому ми вважаємо, що цей варіант — непродуманий.
На мою думку, найоптимальнішим форматом є
об’єднання Вишгорода з навколишніми селами. Наприклад,
з Хотянівкою, де схвально ставляться до цієї ідеї. Там розуміють, що об’єднання з містом принесе лише користь селу.
Там вивчалася думка жителів, проводилася роз’яснювальна
робота з людьми. У цій громаді розуміють, що місцеві джерела наповнення сільського бюджету є недостатніми, щоб
вирішувати нагальні проблеми села.
На жаль, в інших прилеглих до Вишгорода селах подібної активності немає. Очільники сільських громад, які не
так давно здобули перемогу на виборах, очевидно у такий
спосіб затягують час, вони не хочуть жодних змін, бо їм
зручно сидіти у власному кріслі, мати печатку, гарантовану
зарплату, звичний статус тощо.
На нарадах я іноді чую, як деякі сільські голови кажуть:
зробіть нам дороги, відбудуйте школи, дитячі садочки, а потім ми подумаємо про об’єднання. Такий підхід викликає подив. Хто має прийти і все це побудувати? Люди вже 25 років
чекають і слухають обіцянки, що до них хтось прийде і щось
за них побудує. У результаті таких розмов продовжується
витрачання грошей громад безрезультатно. Щоб усе зараз
будувалося, потрібні зміни, об’єднання, і лише за цієї умови
можна визначатися, що потрібно зробити в першу, другу,
третю чергу, де взяти кошти, як їх ефективно використати.
У Вишгородській міській раді є готовність брати на себе
відповідальність. Ми вже відчули перші результати реформи. Так, у ході бюджетної децентралізації дохід громади зріс
у декілька разів. (Йдеться лише про власні повноваження.
Якщо рахувати з державними трансфертами, то це — ще
більше.) Але найголовніше — це не процент зростання бюджету, а збільшення доходу на одну людину. Це дуже показово. Ми маємо показати іншу якість надання соціальних
послуг: охорони здоров’я, освіти, інфраструктури, ефективності бюджетних коштів.
Очікуємо передачі повноважень обласних ГАСК на місця. Це дасть нам змогу боротися із хаотичною забудовою
в місті.
Повторю, що у Вишгородській міській раді є добра воля
до змін. Про формат об’єднання ми будемо радитися з
людьми, на цифрах і фактах переконувати тих, хто не визначився і коливається. В будь-якому разі цей процес незворотній і ми його маємо пройти.
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Ми не помилилися
Вдячні мешканки будинку № 3
на вул. Дніпровській:
Марія САВИЦЬКА, Тетяна САРАТОВА,
Олена МАТВІЄНКО та інші
Дякуємо нашому депутату Юрію Попову за постійну
турботу. У нашому будинку живе багато людей літнього
віку. Він нас завжди підтримує, уважний, енергійний. Із
ним ми відчуваємо чоловічу турботу.
Нещодавно у під’їздах замінили вікна. Спасибі,
Юрію Петровичу, що постійно контролювали цю роботу.
Все зробили дуже якісно і швидко — без зайвого шуму
та незручностей.
Подальших Вам успіхів, здійснення задумів і міцного
здоров’я. Ми не помилилися з вибором.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
З НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ОХОРОНИ
ТА КОНВОЮВАННЯ ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ ОСІБ
Основні службові обов’язки: надання послуг із
охорони та конвоювання взятих під варту осіб; ведення постійного спостереження за конвойованими особами під час етапування та проведення судових засідань;
супроводження та охорона взятих під варту осіб під час
проведення процесуальних дій.
Вимоги до кандидатів: громадянство України;
вік — від 21 до 35 років; повна загальна середня або
вища освіта; бажана наявність посвідчення водія категорії «В»; знання основ правознавства, Конституції України, ЗУ «Про національну поліцію», ЗУ «Про запобігання
корупції» тощо.
Необхідні якості та навички: висока мотивація та
орієнтація на якісні зміни в державі; вільне володіння
українською мовою; здатність швидко приймати рішення
та діяти в екстремальних ситуаціях; дисциплінованість,
організованість, відповідальність; комунікабельність,
ввічливість, стриманість, прагнення допомагати людям;
вміння аргументовано висловлювати свою думку.
Ми пропонуємо: заробітну плату від 6 000 грн; соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством;
професійну підготовку за міжнародними стандартами;
можливість отримання юридичної освіти, навчаючись на
заочній формі навчання у вищих навчальних закладах
системи МВС; перспективу кар’єрного росту.

Крадіжка у церкві та поножовщина
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВП

Поліція
інформує

Із 26 жовтня по 1 жовтня на території Вишгородського
району зареєстровано 10 крадіжок майна; 28 дорожньотранспортних пригод, у результаті яких постраждало 6
осіб; надійшло 12 повідомлень про погрози громадянам,
6 — про пошкодження майна, 24 — про вчинення насильства в сім’ї, про шахрайські дії та зафіксовано факт виявлення незаконного зберігання наркотичних засобів.
У ніч з 28-го на 29-те жовтня в с. Нові Петрівці невідомі
особи через вікно проникли до приміщення сільської церкви
та викрали срібні хрестики і ланцюжки.
1 листопада о 20:47 до Вишгородського ВП надійшла
заява від гр. П, яка повідомила, що в магазині «Дніпро» в
м. Вишгороді на її знайомого кинувся невідомий чоловік із
ножем і наніс йому поранення.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що на ґрунті неприязних відносин між гр. К. та гр. М.
виникла суперечка, під час якої гр. М. завдав гр. К. непроникаюче ножове поранення грудного відділу справа та лівого
плеча. На даний час по заяві триває перевірка.

«Смарсі» у вишгородських школах?
вчальних закладах систем безпеки та контролю відвідування на основі електронних
оптичних реєстраційно-пропускних систем.
Обладнання реєстраційно-аналітичних програмно-апаратних комплексів безпеки, які
компанія «Смарсі» встановлює в навчальних
закладах, є безпечним для дітей і отримало
визнання та високу оцінку всіх контролюючих державних органів України. Міністерство
освіти і науки підтверджує, що такі електронно-пропускні системи у навчальних закладах
відповідають вимогам санітарних та протипожежних правил.
Отже, при вході встановлюються турнікети, між якими залишається вільний прохід
достатньої ширини, щоб не виникало тисняви.
Учні та працівники закладу отримують персональні картки, які слугують електронною перепусткою.
Вона є безлімітною і діятиме до того часу,
доки дитина є учнем школи. На особистому
пластиковому пропуску знаходяться дані вихованця (прізвище, ім’я, клас). При вході або
виході він має прикласти його до скануючої
системи. Батьки одразу отримують повідо-

млення на мобільний телефон із даними часу,
коли дитина увійшла чи залишила приміщення школи.
За допомогою такої картки система «впізнаватиме» кожного, хто приходитиме до навчального закладу. Якщо ж пройти намагатиметься хтось зі сторонніх, то про це буде
повідомлено звуковим сигналом. Крім того,
батьки мають унікальну можливість переглядати інформацію про відвідування школи дитиною через інтернет.
Адміністрація навчального закладу в
будь-який час може перевірити кількість присутніх і відсутніх учнів та працівників школи в
кожному класі, бачить, хто запізнився, формує звіти про відвідування, навчальний і робочий час тощо.
Додаткове програмне обладнання встановлювати не потрібно, доступ до інформації
надається за допомогою стандартних інтернет-браузерів з будь-якого комп’ютера, а
кількість спеціальних робочих місць, які використовуються для роботи із системою, – не
обмежена. При цьому захист інформації знаходиться на найвищому рівні.

За ініціативи мера Олексія Момота Вишгородська міська рада планує запровадити
таке ноу-хау в усіх міських школах (НВК «Гімназія «Інтелект» — школа І ст.», спеціалізована школа «Сузір’я», ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Технічний ліцей).
Звісно, спочатку порадяться із батьками
на засіданнях батьківських комітетів та загальношкільних зборах. А газета «Вишгород»
обов’язково публікуватиме звіти.
Питання про 100% фінансування з міського бюджету для встановлення реєстраційноаналітичних програмно-апаратних комплексів
безпеки у навчальних закладах міста мають
розглянути вже на наступній сесії міської
ради. Також за кошти міської ради планують
виготовити пластикові перепустки для учнів.
Таке рішення зумовлено не лише бажанням
підвищити рівень фізичної безпеки дітей у
школах під час навчально-виховного процесу шляхом попередження несанкціонованого
проникнення сторонніх осіб, а й встановити
контроль за відвідуваністю школи учнями і
контроль запізнень та пропусків уроків педагогічними працівниками.
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Нехай добро повертається
Вони щодня поспішають на допомогу іншим
до вас сторицею

Вишгород

День працівника соціальної сфери

Розмову з директором Територіального
центру соціального обслуговування,
заслуженим працівником соціальної
сфери України Наталією Рудько записав
Олександр КОНОНЕНКО
Професія соціального працівника, як
жодна інша, потребує вміння перейматися чужим болем та співчувати йому. А ще
— брати на себе відповідальність за долю
іншої людини, вміти реагувати на складну
життєву ситуацію та знаходити потрібні
слова, щоб підтримати підопічних центру.
Десятки років працюють у соціальній
сфері Людмила Іванівна Давиденко та Ніна
Анатоліївна Патрушева з селища Димер,
Олена Миколаївна Чикаловець з села Вахівка, Любов Василівна Хасанова з Федорівки,
Віра Миколаївна Давиденко з с. Абрамівка,
Ніна Миколаївна Терещенко з с. Нижча Дубечня, Валентина Іванівна Радука з Боденьок та інші.
Центр — це чотири відділення, що обслуговують 1760 одиноких непрацездатних громадян: соціальної допомоги вдома (понад 20
років Галина Митрофанівна Гриненко керує
56-ма соціальними робітниками, що допомагають 710 особам); стаціонарного догляду
для постійного або тимчасового проживання
(очолює Людмила Петрівна Ісаюк); денного
перебування (керує Ірина Василівна Пили-

пенко) — тут створено Університет третього
віку «Активне довголіття», на факультетах
якого підопічні Центру отримують знання
з інформатики, здорового способу життя,
активно розвивають свої творчі здібності;
організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги (очолює Людмила Вадимівна Норець) — за рішенням районної
комісії виділяється одноразова матеріальна
допомога малозабезпеченим громадянам
за районною комплексною програмою «Турбота».
У відділенні стаціонарного догляду в нинішньому році, дякуючи райдержадміністрації та депутатам, завершено капітальний ремонт спального корпусу. Та на невідкладний
ремонт чекають кухня і пральня — і Центр
знову надіється на підтримку голови Київської ОДА Олександра Горгана, в. о. голови
райдержадміністрації В’ячеслава Савенка,
голови районної ради Ростислава Кириченка.
День працівника соціальної сфери —
свято людей, котрі щодень поспішають на
допомогу іншим. Професійне свято, яке по
праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового
обов’язку, а й за велінням совісті та покликом душі.
Докладніше —
на сайті газети «Вишгород»

Щиро ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ — 75-м днем народження — Юрія Миколайовича КОЛЕМБЕТА —
професіонала-гідроенергетика, який усе своє життя
віддає улюбленій справі — енергетиці України!
Вельмишановний Юрію Миколайовичу!
Дозвольте побажати Вам здоров’я міцного на довгі
роки, всіляких гараздів, сонця у вікна, доброти у серце,
радості — щодня, щогодини, нехай ніколи у житті Вас не
обминають удача і щастя…
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа 100 літ хай буде молодою!
Хай Вам рясні колосяться жита
Й джерела б’ють цілющою водою!
Щоб на життєвій ниві золотій
Ще довго й молодо сіяло сонце,
Для рідних, друзів і колег
Світився вогник Вашого віконця.
З повагою
Друзі, колеги та працівники управління Публічного
акціонерного товариства «Укргідроенерго»
та філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»

Вітання
Життя людини до тих пір має цінність,
поки людина може допомагати іншим.
(Іван Франко)
У першу неділю листопада (ц. р.
припадає на шосте число) ми вітаємо
працівників соціальної сфери, які за
покликанням душі допомагають вирішувати соціальні та побутові проблеми
літніх одиноких людей, інвалідів, дітейсиріт, багатодітних родин, безробітних,
дбають про проблемні сім’ї.
Від імені Опікунської ради хочу висловити вдячність за Вашу справді самовіддану і кропітку роботу, за допомогу та
плідну співпрацю!
Всі ми разом служимо людям — надаємо їм психологічну і фізичну допомогу,
підтримуємо добрим словом, гарячим обідом, вчасно доставленими із аптеки ліками, щодня поспішаємо на допомогу.
Сердечно бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, радості, невичерпної життєвої енергії. Нехай добро,
зроблене вами, повертається до вас сторицею!
Секретар Вишгородської міської ради,
голова Опікунської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Пам’ять
поколінь

(Початок і фото —
на стор. 1)
Молоде покоління шанобливо вклонилося
пам’яті дідів і прадідів, які визволяли рідну землю,
поклало квіти до пам’ятника Солдату. Секретар
міської ради Тетяна Бражнікова запросила присутніх на урочистості до міського Центру творчості
«Джерело».
Концертна програма у «Джерелі» розпочалася
з Гімну України у виконанні Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії
«Водограй» (керівник Наталія Тищенко), який згодом подарував глядачам низку українських мотивів і маршів.
Привітали присутніх секретар міської ради Тетяна Бражнікова, наголосивши на важливості взаємодії влади з ветеранами, радник міського голови
Володимир Малишев, голова ради ветеранів міста Петро Жуланов, п’ятикратний паралімпійський
чемпіон
Олексій
Федина. А хор
«Ветеран»,
джерельний колектив
«Спадкоємці переможців» (керівник
Ганна Покровська),
соліст Юрій Паниця виконали пісні
воєнних років, які
перекликалися із
сьогоденням, і сучасні пісні про мир
і рідну Україну.

Радник голови КОДА — Семен Поташник
На сесії райради
Влас. інф. (ФОТО див. на стор. 1)
На XIV сесії Вишгородської районної ради VII скликання розглянули понад два десятки важливих для життєдіяльності Вишгородщини питань.
Зокрема, ішлося про хід реформування медичної галузі та стан надання первинної та вторинної медичної допомоги
населенню Вишгородського району
(головний лікар ВЦРЛ — депутат райради Іван Клюзко влаштував відеопрезентацію).
Почалось пленарне засідання урочисто. Голова Вишгородської районної
ради Ростислав Кириченко від імені
депутатського корпусу та присутніх у
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залі представників районної громади
привітав із призначенням на високу посаду голови Київської обласної державної адміністрації поважного гостя сесії
Олександра Горгана, який донедавна
очолював Вишгородську районну державну адміністрацію.
Очільник Київщини подякував за поздоровлення та підкреслив, що він усім
серцем разом із Вишгородом та районом,
зауваживши, що його призначення на цю
посаду — результат роботи всієї команди,
з якою він працював на Вишгородщині.
Олександр Горган вручив посвідчення
радника голови КОДА Герою України,
президенту Асоціації «Укргідроенерго»,
почесному громадянину міста Вишгорода
Семену Поташнику і доручив йому тримати руку на пульсі громади Вишгородщини.

Новорічні вихідні

Коли відпочиватимемо
Кабінет Міністрів підготував графік вихідних на січень 2017 року.
На ці новорічні свята українці відпочиватимуть 11 днів разом із суботами і неділями
січня.
Оскільки цього року і Новий рік, і Різдво
Христове будуть святкувати в суботу, то офіційні вихідні в такому випадку переносяться
на будні дні. Презентовано концепцію головної
ялинки країни та святкування Нового року. Головна ялинка буде заввишки 26 метрів, її прикрасять трьома кілометрами гірлянд, однією
тисячею іграшок та 42 тисячами ліхтариків. До
того ж киян розважатимуть концертами та каруселями. Також на Володимирському проїзді
15 грудня почне діяти новорічно-різдвяний ярмарок та Місто Майстрів, де митці з усієї України представлятимуть сувенірну продукцію.

Спочатку — дитсадки і школи, а потім — нові багатоповерхівки

Депутатські турботи

Колапс можуть зупинити чиновники та депутати — виконуючи свої прямі обов’язки по контролю за забудовою міста

Мотузяний парк

У комісіях міськради
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міської ради
27 жовтня відбулося друге засідання тимчасової комісії по вивченню ситуації,
що склалася в м. Вишгороді
із збільшенням кількості новобудов. Нагадаю, на першому засіданні комісія доручила профільним
відділам та спеціалістам міської ради надати
інформацію про всі новобудови, які на сьогоднішній день ведуться в місті.
Для довідки: на початку 2016 року депутати
затвердили штатний розклад апарату міської
ради, згідно з яким у міській раді є відділ архітектури та містобудування (у складі чотирьох
осіб) та відділ архітектурно-будівельного контролю (у складі трьох осіб). Тобто сім спеціалістів
міськради повинні займатися питаннями містобудування.
І що ж?.. Може, згадані спеціалісти дружно
надали документи та прийшли зі своїми тривогами з приводу неконтрольованих процесів,
пов’язаних із забудовою міста? Щоб разом розібратися й допомогти або зупинити незаконне
будівництво, або прийняти узгоджене рішення з
приводу подальших спільних дій?
Нічого подібного! Тема ця не цікавить чиновників апарату виконавчого комітету міської
ради взагалі. Всіх цікавить – все місто говорить
про масову забудову Вишгорода висотками – а
чиновники удають, що нічого не відбувається.
Можливо, таке ігнорування свідчить про
сумніви в доцільності даної комісії? Але її створення депутати схвалили одноголосно, і до її
складу ввійшли представники всіх політичних
сил, представлених у міській раді!
Можна по-різному ставитися персонально

до депутатів, які працюють у цій комісії, але ж
не можна удавати, що не існує проблеми із забудовою міста! Не можна робити вигляд, що ми
не розуміємо очевидного: розвиток міста — це
будівництво не тільки житла, а ще й садочків,
шкіл, лікарень, очисних споруд, парковок і багато іншого!
І, нарешті, треба домогтися, аби забудовники почали поважати міську владу — адже
інакше, як плювком їй в обличчя і не назвеш те,
що землі під новобудовами ще навіть не змінили цільового призначення (тобто будувати НЕ
МОЖНА!), а вже по місту висять борди із запрошенням купувати квартири у цих будинках!
Але емоції спробуємо відкласти вбік.
Після довгих очікувань перед членами комісії з’явився лише голова міського відділу архітектурно-будівельного контролю Олександр
Шамота, який повідомив: на сьогодні у місті
закладено (або вже будуються) 15 нових багатоповерхівок, але будь-яких дій чи листувань
міськради з вищестоящими органами з приводу незаконності будівництва чи можливих порушень на цих об’єктах вчинено не було. Принаймні, так повідомив Олександр Шамота.
До засідання долучився і міський голова
Олексій Момот. Він, зокрема, повідомив, що
головний архітектор міста Сергій Нездоровий
написав заяву про звільнення. Як з’ясувалося
пізніше, таку ж заяву написав і голова відділу архітектурно-будівельного контролю Олександр Шамота.
Не коментуватиму кадрові зміни у апараті
міської ради, та відсутність фахових спеціалістів вже на другому поспіль засіданні комісії та
ненадання затребуваних депутатами документів викликає здивування. Адже ідеться не
про лавочку біля під’їзду чи про заміну ліхтарів,
а про найближче майбутнє нашого міста: про
те, де мешканці цих п’ятнадцяти нових будинків
(як уже зазначалося, здебільшого це — жителі

інших міст) будуть паркувати автомобілі, куди
поведуть своїх дітей? Адже це величезне додаткове навантаження на чотири по вінця переповнених садочки, три школи і одну (!) лікарню!
Невже ця тема не заслуговує якнайдокладнішого обговорення? І чому дії новоствореної
комісії, яка намагається виключно допомогти
врегулювати ситуацію, сприймаються майже
як особиста образа? Як посягання на щось святе…
А може, вони всі законні, ці новобудови?..
То депутатам треба було б це пояснити.
І людям, до речі, теж...
Я, наприклад, не розумію, чому б не зібрати
всіх забудовників і не дійти згоди про мораторій на будівництво? До моменту, поки в місті не
з’являться в необхідній кількості дитячі садки і
школи.
Адже в цьому зацікавлені, я сподіваюсь,
і самі забудовники, тому що квартири в їх будинках будуть розкуповуватись краще, коли їх
мешканцям буде куди водити своїх дітей — у
дитсадки, школи, кінотеатри.
Це ж очевидні речі. Але чомусь домовленостей із забудовниками немає.
А може, є? Просто ми не знаємо?..
Після засідання комісії у депутатів, що входять до її складу, склалося враження, що виконком і працівники апарату міської ради самоусунулися від вирішення цієї проблеми. Очевидно,
декому з вищезгаданих працівників необхідно
переглянути ставлення до своїх обов’язків, а
міському голові, в разі потреби, вжити і більш
рішучих кадрових заходів.
Хотілось би бачити більш активну позицію
міської ради і в залученні депутатів до обговорення і вирішення важливих питань життєдіяльності міста. Адже всі ми – члени однієї громади
і не хотілось би, щоб доленосні для міста питання вирішувалися за спинами його мешканців.
Інтереси яких, до речі, ми і представляємо…

Сергій ПІНЧУК,
депутат міської ради
ФОТО: https://www.facebook.com/
PinchukSerg?hc_ref=NEWSFEED

Весна навіяла мрії — збудувати
гарний мотузяний парк у Вишгороді. Сьогодні можу конкретно сказати: проект такого парку — готовий.
Обговорювати ще зарано, та дечим хочу поділитися. Це буде «родзинка» великого парку для родинного відпочинку — у рекреаційній зоні (вгору
по вул. Н. Шолуденка). Достатньо амбітний проект включатиме розлогу територію із зонами відпочинку для дітей
і дорослих, велодоріжками, ролер-треками і, звісно ж, найсучасніший мотузяний парк.
Хочу, аби наш парк став найкращим не лише в околицях Києва. Особисто я, як тисячі аматорів цього легкого екстремального відпочинку, вже
зараз готовий проводити в цьому парку із своєю родиною весь свій вільний
час.

Школа і позашкілля
Влас. інф.

Золота осінь «Водограю»
бленці публіки»!
Голова журі, професор,
декан факультету духових
та ударних інструментів
Інституту мистецтв Національного
педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова, заслужений артист України Анатолій Кузьменко назвав «Водограй»
справжнім відкриттям фестивалю.
«Це було чудове свято
духової музики, де ми не лише показали
себе, представляючи місто Вишгород, а
й побачили можливості та рівень наших
колег – серед них були й колективи, яким
уже понад 30 років. Отримали від цього
справжню насолоду, гарний настрій і заряд
творчої енергії, – ділиться враженнями директор і художній керівник «Водограю» Наталія Тищенко.
А дісталися ми Київського Палацу дітей та юнацтва комфортно, двома автобусами, в яких вільно розташувалися діти і
музичні інструменти. Про це потурбувалася
міська рада».
***
Вишгородський міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» планує розширюватися, залучати якомога більше талановитих дітей. Охочі можуть записатися,
прийшовши безпосередньо до оркестру за
адресою: просп. І. Мазепи, 7-б (біля Вишгородської ЗОШ I-III ст. № 1). Довідки за тел:
(098) 305-94-00.
Нині тут закінчується ремонт, тож діти
займатимуться у теплих, затишних приміщеннях.
ФОТО – із архіву «Водограю»

Улюбленці публіки
Влас. інф.
29 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва розпочався XIV Міський
фестиваль музичних колективів закладів освіти м. Києва «Золота осінь». У
перший день фестивалю, засновниками якого є Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради КМДА і Київський
Палац дітей та юнацтва, виступили інструментальні ансамблі різного напрямку. А наступного дня — естрадні і духові
оркестри (дев’ять колективів із різних
районів м. Києва та Вишгородський
міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» під керівництвом Наталії
Тищенко).
Наші юні музиканти з особливим натхненням подарували глядачам (серед них
— їхні батьки та колеги-ровесники) «Веселий марш» В. Шаїнського, «На годину
раніше» А. Арутюнова і фантазії на тему
українських пісень «Рідний край». Показавши ще й високий артистизм, «Водограй» зірвав найгучніші овації і в підсумку отримав
приз глядацьких симпатій у номінації «Улю-

Хореографія — це такий вид мистецтва,
який не запишеш під фонограму. Постійний
розвиток і рух уперед, основні принципи
Вишгородського танцювального колективу
«Клерико» (керівник Ольга Пінчук), які в черговий раз були підтверджені перемогою на
Кубку України з джазу, що проходив 30 жовтня у СК «Меридіан».
Конкуренція була досить серйозною. За Кубок боролись титуловані колективи з Дніпра, Києва, Могилів-Подільського, Одеси, Рахова, Херсона, Сум, Тернополя, Харкова, Хмельницького,
Черкас, Чернівців.
«Клерико» виступили із новим танцювальним номером «Вуличний оркестр», який готували близько двох місяців. Судді відзначили постановку, костюми та артистизм колективу.
Із цим номером «Клерико» представлятиме

Мова — душа народу
«Ти знаєш,
мови кращої нема,
ніж українська мова.
Прислухайся до звуків.
Ти подих затаїв? –
Це ж музика, це переливи шелесту гаїв,
Цвірінькання пташок,
дзвіночок
лагідного слова,
Тож мови кращої нема,
як українська мова!..»
(Ліна Костенко)

Дев’ятого листопада Україна відзначає День української писемності і мови.
Встановлений 1997 року Указом Президента — на честь літописця Нестора,
автора Житій свв. Бориса і Гліба, який
продовжив справу слов’янських просвітителів та проповідників Кирила і Мефодія, — цей день є одним із найзмістовніших державних свят.
Мова — душа народу, писемність –
інструмент спілкування з іншими людь-

спеціально для «Вишгорода»

Ще одну скарбничку лексичної мудрості на черговому занятті відкрили для
себе слухачі безоплатних курсів із вивчення української мови, які проходять щосуботи об 11 год. у Центральній районній
бібліотеці для дорослих.
Дві години осягали вони красу й багатство українського слововживання, опановували звукову систему, відпрацьовували правильну вимову слів та фонетичну виразність,
а також виробляли в собі мовне чуття.
При добрій розсаді, як відомо, й плід солодкий. І хоч, як відзначали деякі слухачі,
перші кроки на шляху оволодівання українською даються непросто, але приємно, що
після шести занять дехто з них уже перейшов
на побутове спілкування на роботі й у сім’ї.
Звичайно, багато хто із слухачів усвідомлює, що педагог лише відчиняє двері, а уві-
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Україну на Чемпіонаті Європи у м. Миколайки
(Польща) з 5 по 10 грудня.
Дизайн костюмів розробляла вишгородська
дизайнерка Альона Тумко, шила – костюмер
Людмила Чура.
Вітаємо наших земляків із перемогою та бажаємо їм подальшого успіху.
Для прийняття участі у Чемпіонаті потрібно
350 000 грн. На даний час дітям для здійснення
їхньої мрії не вистачає 60 тисяч гривень.
Діти та їхні наставники працюють щоденно. І
не лише в танцювальній залі, а ще й додатково у
спортивному залі чи й на вулиці.
Допоможемо разом!
Розрахунковий рахунок ГО «Танцювального
колективу «КЛЕРИКО» № 2600501551261 у ПАТ
«Кредобанк»
МФО: 325365, ЗКПО (ЄДРПОУ): 36833234
або на карту Приват Банку
5168 7556 3326 2130 Пінчук Максим Іванович

Чергова перемога

Дорогі вишгородці!

ми. Тож у цей день, шановні вишгородці,
нащадки писемності Русі Київської, прийміть мої найщиріші вітання і побажання
плекати своє прадавнє коріння — українське слово, українську писемність,
збагачувати свою національну культуру
та нести її поміж іншими народами.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар
Вишгородської міської ради

Мова є душею нації, її генетичним кодом, у
її глибинах народилося багато з того, чим може
гордитися наш народ.
Вітаю вас, дорогі друзі, з Днем української
писемності і мови.
Нехай материнське слово буде для всіх нас
оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в
ім’я України!
З повагою
заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

Щиро дякую за запрошення!

При добрій розсаді — й плід солодкий
ФОТО — Валерій ВИГОВСЬКИЙ,

2016 року

«Клерико» знову у лідерах

Вітання

Опановуємо українську

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Київської ОДА

5 листопада

ФОТО – із архіву «Клерико», спеціально для Вишгорода

Вишгород

йти потрібно самому. Але, як казав Альберт
Ейнштейн, без методичної розумової гімнастики стійких знань не набути.
Наступне заняття, яке відбудеться 5 листопада, організатори курсів вирішили провести виїзним — із відвідуванням київських
музеїв (книги й друкарства та історичних коштовностей України).
— Поїздка буде присвячена великому духовному святу — Дню української писемності
й мови, яке відзначатиметься 9 листопада, —
розповів один із ініціаторів відкриття курсів,
депутат Вишгородської міськради Валерій
Виговський. — Попереднє виїзне заняття, під
час якого наші слухачі в музеї гетьманства на
дві години занурилися у світ славного героїчного минулого українського народу, довели
доцільність таких форм навчального процесу.
Адже, окрім того, що багато наших слухачів
по-новому відкрили для себе історію України,
написану волелюбними шаблями запорізького козацтва, так ще й отримали задоволення
від екскурсії, проведеної вишуканою колоритною українською мовою.

Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради
У неділю (30 жовтня) у Вишгороді відбулась відкрита першість із художньої гімнастики Вишгородської КДЮСШ «Політ
Чайки-2016» — справжнє свято краси та
досконалості. У змаганнях брали участь
наші маленькі «зірочки» та команди із м.
Києва та Київської області (з м. Василькова) — усього 84 грації.
Такі заходи є необхідними, вони популяризують здоровий спосіб життя, сприяють
зміцненню дружніх зв’язків, обміну досвідом
роботи тренерів, підвищенню рівня майстер-

ФізкультУРА

ності спортсменок.
Змагання пройшли на славу! Залишили
масу емоцій та приємних вражень. Наші юні
гімнастки виступили досить вдало: перші місця посіли Діана Король (2006 р. н.), Дарина
Дзьоба (2006 р. н.), Катерина Злепко (2007 р.
н.), Уляна Козіна (2008 р. н.), Катерина Буряк
(2008 р. н.), Олександра Гольденберг (2009 р.
н.), Влада Концева (2009 р. н.), Маруся Ливинець (2010 р. н.).
Вітаю організаторів, тренерів, батьків та
юних спортсменок і сподіваюсь, що у майбутньому найкращі з них представлятимуть
Вишгородщину та Україну на міжнародних
змаганнях.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 7 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Матусi-2»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 18:40,
21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
15:35 Твiй дiм-2
16:20 Д/ф «Вибiр-2016.
Клiнтон чи Трамп»
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
12:00 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
14:00, 15:30 Т/с «Бiлi
троянди надiї»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Чарiвнi свiти
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Рибчинський
21:40 Рецепт успiху М.
Поплавського
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:35 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:30 Х/ф «Чотири днi з
життя Чанднi»
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»

16:50, 22:00 Країна У
17:50 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:10, 16:00 «Все буде
добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
10:05, 18:30 «За живе!»
11:35 Х/ф «Осiннiй вальс»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Хата на
тата»
00:30 «Один за всiх»
НТН
6:05 Х/ф «Танго смертi»
07:40 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
09:05, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:05, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:35 Х/ф «Принцеса на
бобах»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:37 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
08:10 Х/ф
«Трансформери 3»
11:15 Х/ф
«Трансформери: Столiття
вимирання»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:40 Х/ф «Мрiї
збуваються»
МЕГА
7:20 Дзеркало iсторiї
08:10, 12:40 Правила
життя
10:00 У пошуках скарбiв
10:50, 21:40 Земнi
катаклiзми
11:50 Iгри розуму

13:30, 19:50 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
16:10 Аляска: школа
виживання
17:10, 20:40 Походження
речей
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
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»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»

09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Сонна
лощина»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:15, 11:50, 12:25, 14:40
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
14:00 «Речдок» Прем’єра
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:55 Х/ф «Праведник»
11:30, 13:20 Х/ф «Чорна
дiра»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Х/ф «Рiддiк
3D»
17:45 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25

Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:05, 08:25, 19:10
«ДжеДАI»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:30 «Цiлком таємно»
20:00 Т/с «Таксi: Бруклiн»
21:00 Х/ф «Вiдплата»
23:10 Х/ф «Шлях вiйни»

ВIВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:40, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:45 «Мольфар»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Матусi-2»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
12:30 Вересень
14:30 Подорожнi
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт

21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
7:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за

днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Путiвник
прочанина. Мгарський
монастир
18:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Хiмiк»
(Україна) - «Катай Баскет»
(Фiнляндiя)
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:35 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:05 Х/ф «Легенда
Лонгвуда»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi

14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:30 «Все буде смачно!»
09:30, 18:30 «За живе!»
11:00 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:15 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:10 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:00 «Страх у твоєму
домi»
11:45 Т/с «Банкiршi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Аферисти в
мережах - 2
21:00 Київ удень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
00:00 Любов на
виживання
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
09:00 Правда життя
10:00 У пошуках скарбiв
11:50, 23:30 Iгри розуму
13:30, 19:50 У пошуках

iстини
14:20 Мiстична Україна
17:10, 20:40 Походження
речей
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»

09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:00 «Речдок»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Т/с «Винищувачi-2»
12:00, 13:20, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Вдруге не
посадять»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
16:50 Т/с «Сильнiше
вогню»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Рембо. Перша
кров»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
10:30 Д/п «Зброя»
12:35 «Вiдеобiмба»
14:00 Т/с «Екстант»
15:40 Х/ф «Абсолютний
нуль»
17:30, 20:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
19:30 «Люстратор.
Спецпроект»
21:00 Х/ф ««Веселi»
канiкули»
23:00 Х/ф «Шлях
воїна»

СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Матусi-2»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
11:20 Радiодиктант
до Дня української
писемностi та мови
11:50 Засiдання КМУ
18:25 Новини. Свiт

20:00 Д/ф «Сильнi
громади Донеччини»
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 Чарiвнi свiти
14:45, 23:10 Повiтрянi
воїни
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Рибчинський
21:40 Глобал - 3000
00:10 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:40 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:10 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»

16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
10:15, 18:30 «За живе!»
11:45 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:20 Х/ф «Звинувачення»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:00 «Страх у твоєму
домi»
11:45 Т/с «Банкiршi»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15, 01:40
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»

21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 15»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
21:55 Хто зверху? - 5
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:40 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:50, 21:40 Земнi
катаклiзми
13:30, 19:50 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:10 I свiтова:
апокалiпсис

17:10 Екстремальний свiт
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
20:40 Походження речей
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»

12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:00 «Речдок»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:50 Т/с
«Сильнiше вогню»
11:00, 17:50 Т/с
«Штрафбат»
12:05, 13:20 Х/ф «Рембо.
Перша кров»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
22:25 Х/ф «Рембо. Перша
кров-2»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00, 08:10, 19:10
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
10:20 Д/п «Зброя»
14:00 Т/с «Екстант»
15:40, 22:55 Х/ф
«Апокалiпсис
Стоунхенджа»
17:30, 20:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
19:30 «Люстратор 7,62»
21:00 Х/ф «Шлях воїна»

ЧЕТВЕР, 10 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Матусi-2»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
11:00 Д/ф «Галичина
мiлiтарна. УПА: Галицькi
месники»
14:30 Надвечiр’я. Долi
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
7:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф

«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45, 23:10 Земнi
катаклiзми
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Чарiвнi свiти
18:45 В гостях у
Д.Гордона. Ю.
Рибчинський
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу

в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
10:50, 18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
23:20 Вар’яти

НТН
6:30 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
11:45 Т/с «Банкiршi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:40 Правила
життя
10:00 Аляска: школа
виживання
10:50, 21:40 Земнi
катаклiзми

13:30, 19:50 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:10 I свiтова:
апокалiпсис
17:10, 20:40 Походження
речей
19:00 Прихована
реальнiсть
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:50 «Судовi справи»

15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:45 Т/с
«Сильнiше вогню»
11:00, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
11:55, 13:20 Х/ф «Рембо.
Перша кров-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Рембо-3»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
2+2
07:00, 08:10, 19:10
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:30 «Секретнi
матерiали»
10:20 Д/п «Зброя»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:40 Х/ф «Робiн Гуд»
17:30, 20:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
21:00 Х/ф «Спека»
23:00 Х/ф «Гiрськi акули»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

5 листопада

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 1 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:15 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
00:05 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:10 Т/с «Травма»
10:55 Вiзитiвки
Полтавщини
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 На пам’ять

21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «В очiкуваннi
весни»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа

сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:40, 23:10 Земнi
катаклiзми
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Про що мрiє
«Калина»?
18:10 Путiвник
прочанина. Мгарський
монастир
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Рибчинський
00:10 «Життя на Вершинi»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Загадай
бажання»

11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Х/ф «Отже, вiйна»
21:50 Х/ф «Воду слонам»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:00 «Зiркове життя»
07:50 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
09:40 Х/ф «Рiвняння
любовi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:15 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:00 «Страх у твоєму
домi»

11:45 Т/с «Банкiршi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:22 М/ф «Крутi яйця»
09:15 Половинки - 2
11:00, 21:40 Київ вдень
та вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
22:45 Половинки 2
00:15 Аферисти в
мережах - 2
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:10, 12:40 Правила

життя
09:00 Правда життя
10:50, 21:40 Земнi
катаклiзми
13:30, 19:50 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
16:10 У пошуках скарбiв
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
20:40 Екстремальний свiт
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
19:00, 01:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:10, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:00 «Речдок»

14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «БогданЗиновiй Хмельницький»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:45 Т/с
«Сильнiше вогню»
11:00, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
11:55, 13:20 Х/ф
«Рембо-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:40 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ

6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
09:00, 19:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
10:20 Д/п «Зброя»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:35 Х/ф «Спека»
17:30 Т/с «Таксi: Бруклiн»
20:00 Х/ф «Американець»
22:00 Х/ф «Вiдчайдушний
месник»

СУБОТ А , 12 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00 «Недiля з
Кварталом»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 «Повернiть менi
красу 2»
12:20 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
14:15 «Голос. Дiти 3»
16:25 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2016»
23:15 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
07:20 Шеф-кухар країни
07:50, 23:40 Золотий
гусак
09:00 М/с «Мандрiвники
в часi»
11:15 Казки Лiрника
Сашка

16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:40 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О.Суханова
11:00 Х/ф «Терапiя
любов’ю»
13:00, 15:20 Т/с
«Каблучка з бiрюзою»
17:00, 19:40 Т/с «Музика
для двох»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Україна - Фiнляндiя
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС

6:30 Х/ф Нерозлучнi друзi
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Будiвельник»
(Київ) - «Кривбас»
(Кривий Рiг)
16:40 Путiвник
прочанина. Почаївська
Лавра
17:00 Концерт М.
Грицкана «З вами я»
20:00 Земнi катаклiзми
21:00 Творчий вечiр П.
Маги
23:15 Х/ф «Таємничий
потяг»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
08:00 МультMIX
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»

10:50 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
12:05 М/ф «Бембi 2»
13:15 Х/ф «Загадай
бажання»
15:00 Х/ф «Воду слонам»
17:10 Х/ф «Отже, вiйна»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Одного разу в
Одесi
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 22:50 Т/с «Коли ми
вдома»
13:50 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
23:40 «Х-Фактор – 7.
Пiдсумки голосування»
НТН
11:30 «Речовий доказ»

14:10 Т/с «Детективи»
17:10 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Час грiхiв»
21:20 Х/ф «Банди НьюЙорка»
00:30 Х/ф «Герой»
НОВИЙ КАНАЛ
7:35 Kids Time
07:37 Суперiнтуїцiя
12:00 Страстi за
ревiзором
14:40 Зiрки пiд гiпнозом
16:40 М/ф «Супершiстка»
18:35 Х/ф «Залiзна
людина»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 2»
23:20 Х/ф «Страховик»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:50 Дракула та iншi
09:50 У пошуках iстини
11:30, 21:00 I свiтова:
апокалiпсис

13:20 Загадки планети
15:20 Дика Шрi-Ланка
18:20 Запрограмованi
життя
19:20 Пророчi сни
20:20 Шосте почуття
00:00 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:15 «Мультфiльми»
11:30 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
13:00 Х/ф «Наречена з
того свiту»
15:00 «КВН»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
18:00 «Орел i Решка»
23:00 «Орел i Решка.
Невидане»
00:00 Т/с «Сонна Лощина
2»
ІНТЕР
6:20, 20:00 «Подробицi»
07:00 Х/ф «Дiвчина з
гiтарою»
09:00 Д/п «Л. Гурченко.
Дочки-матерi»
10:00 Х/ф «Вокзал для
двох»
13:00, 20:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:20 «Великий бокс.

Денис Берiнчик Хуан Окура, Олег
Малиновський - Еусебiо
Осехо»
ICTV
9:40 Бiльше нiж правда
10:35 Секретний фронт
12:30, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Гудзонський
яструб»
16:40 Х/ф «Останнiй
бойскаут»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-2.
Судний день»
23:05 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
08:30 Не перший погляд
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:30 Навчайся з нами
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий погляд
19:25, 23:30 Машина часу
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
13:05 Х/ф «Супер циклон»
15:05 Х/ф «Робокоп»
17:00 Х/ф «Робокоп-2»
19:10 Х/ф «Робокоп-3»
21:10 Х/ф «Андроїдполiцейський»
23:00 Бокс. WBA.
Чемпiонський бiй: Луїс
Ортiс (Куба) - Малiк Скотт
(США)
00:00 Бокс. Ентонi
Джошуа - Домiнiк Брiзiл

НЕДIЛЯ , 13 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:25 Т/с «Матусi-2»
16:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
18:30 Х/ф «Недотурканi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:10 Х/ф «Кадри»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 Баклани на Балкани
09:30 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
12:15 Театральнi сезони
15:30 Твiй дiм-2
15:45 Борхес. Україна
на картах: географiя з
iсторiєю
16:30 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi

21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:00 Утеодин з Майклом
Щуром
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:20 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Х/ф «Стережися
автомобiля»
11:20 Т/с «Музика для
двох»
15:10 Х/ф «В очiкуваннi
весни»
17:00, 20:00 Т/с «Кохання
як нещасний випадок»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:20 Т/с «Каблучка з
бiрюзою»
01:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
ТОНіС
6:55 Х/ф «Ведмiдь»
11:00, 18:50 Д/ф

«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:30 «Будьте здоровi!»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
15:10 Путiвник
прочанина. Почаївська
Лавра
17:00 Концерт М.
Грицкана «З вами я»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Творчий вечiр
Петра Маги
23:20 Х/ф «Хаос»
ТЕТ
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
12:00 М/ф «Пригоди
iмператора 2. Новi
пригоди Кронка»
13:15 Х/ф «Споконвiку
назавжди»
15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 20:00 Одного разу

в Одесi
16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Кривавий
спорт»

СТБ
6:50 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
14:15 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:50 Х/ф «Еон Флакс»
13:35 Х/ф «Залiзна
людина»
16:00 Х/ф «Залiзна
людина 2»
18:35 Х/ф «Залiзна
людина 3»
21:00 Х/ф «Людина зi
сталi»
23:50 Х/ф «Корпорацiя
«Безсмертя»

НТН
7:15 Х/ф «Час грiхiв»
09:00 Т/с «Я - охоронець»
12:30 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
14:20 Х/ф «Бережiть
жiнок»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
09:50 У пошуках iстини
11:30 Повiтрянi бої
13:20 Загадки планети
15:20 Земнi катаклiзми
16:20 Таємницi

Продам у Вишгороді на «Ольжиній
горі» земельну ділянку 10 соток для
будівництва: є можливість розширення,
комунікації поруч, ціна договірна.
Тел: (098) 258-91-53

Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку, що розташована за
адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Новосілки, серія ЯЕ № 583547, виданий на ім’я Олександра Васильовича КРИВОБОКА згідно з розпорядженням ВРДА від 29 грудня 2006 року № 797, кадастровий
номер 3221886400360540011

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1.
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
423) на ім’я Віктора Миколайовича ТКАЧУКА

Вишгородське МКП «Водоканал»
на роботу потрібні:
— слюсар аварійно-відновлювальних
робіт водопровідно-каналізаційної
дільниці; — машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
12) на ім’я Лідії Василівни ПЕТРУК

Вважати недійсною втрачену
«Книгу обліку доходів»,
видану на ім’я Світлани Іванівни ЛИСЕНКО

Гвадалкiвiру
17:20 Дика Бразилiя
18:20 Мiстична Україна
21:00 I свiтова:
апокалiпсис
23:00 Перший день вiйни
00:00 Мiсто, яке зрадили
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:005 «У центрi уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
11:20 Х/ф «Наречена з
того свiту»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:15 «Орел i Решка»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Пенелопа»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
8:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00, 21:30 Т/с
«Одружити Казанову»
20:00 «Подробицi тижня»
23:00 Х/ф «Вокзал для

Âèøãîðîä

двох»
ICTV
6:20 М/с «Пригоди
мультинят»
06:40 Факти
08:10 Х/ф «Гудзонський
яструб»
11:10, 13:00 Х/ф
«Останнiй бойскаут»
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Термiнатор-2.
Судний день»
16:40 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Термiнатор-4.
Нехай прийде спаситель»
22:45 Х/ф «Термiнатор-5.
Генезис»
01:05 Х/ф «Iншi 48 годин»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:25, 18:10 Велика
полiтика
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, 22:00, 00:00 Час
новин
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:30 Дiалоги з
Патрiархом
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Д/п «Серпнева
вiйна»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:35 Бокс. WBA.
Чемпiонський бiй: Луїс
Ортiс (Куба) - Малiк Скотт
(США)
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
16:40 Т/с «Таксi: Бруклiн»
17:25 Х/ф «Андроїдполiцейський»
19:15 Х/ф «Американець»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Вiдчайдушний
месник»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова

Заступник головного редактора, кореспондент — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
ПОГЛЯДИ РЕДАКЦІЇ НЕ ЗАВЖДИ ЗБІГАЮТЬСЯ
З ДУМКОЮ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ.
РЕДАКЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
СКОРОЧУВАТИ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ,
ЯКІ НЕ РЕЦЕНЗУЮТЬ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ
НЕСУТЬ АВТОРИ ПУБЛІКАЦІЙ (РЕКЛАМОДАВЦІ).
МАТЕРІАЛИ, ОПУБЛІКОВАНІ ПІД ЗНАКОМ ,
ДРУКУЮТЬСЯ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ.
ОСТАННІЙ ТЕРМІН
НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ — СЕРЕДА, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

10 листопада 2016 року відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», з 10 до 13 години в приміщенні Вишгородського відділу місцевої
прокуратури (за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5)
особистий прийом громадян здійснюватиме заступник прокурора Київської області Андрій Петрович Мілевський.
При собі слід мати документи, що стосуються порушених питань, та звернення у
письмовій формі.

Куплю ділянку землі у Вишгородському районі для себе,
від 5 сот. або з будинком. Тел: (067) 505-94-81
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Мозаїка

2016 року

Вітаємо!

У листопаді дні народження святкують:
Апарат виконавчого комітету Вишгородської міськради:
2 листопада – Лідія Миколаївна МЕЛЬНИЧЕНКО
20 листопада – Ірина Анатоліївна ЧОРНОБУК
Депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
3 листопада – Володимир Юрійович ЛІСОГОР
12 листопада – Віктор Вікторович ШУБКА
14 листопада – Андрій Володимирович СЕРБИН
21 листопада – Михайло Олександрович ПІДВИСОЦЬКИЙ
Бажаємо усім вам міцного здоров’я, успіхів і удачі в усіх починаннях, здійснення
заповітних бажань, надійних друзів і сімейного щастя.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.

Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131

Потрібен продавець
Тел: (098) 341-97-50

Із ювілеєм!
Вітаю з ЮВІЛЕЄМ мою матусю
Тамару Василівну КОРОП!
КОРОП!
Моя матінко кохана,
Ангел щастя мій земний,
З днем народження вітаю,
Поцілунок шлю палкий.
Будь здоровою, рідненька,
В твоїй посмішці – весь світ.
Я бажаю тобі, мамо,
Лиш щасливих довгих літ.
Дочка Ірина

Ми цінуємо вашу турботу

Подяка

Вишгород

Дякуємо нашим улюбленим вчителям
Наталії Дем’янівні РУДНИЦЬКІЙ,
Людмилі Олександрівні КЛИМЕНКО
та Наталії Анатоліївні ТИМЧУК!
Ви змогли знайти підхід до кожної дитини, зуміли прищепити любов до знань. Наші дітки щодня з
радістю поспішають до школи, і кожна їхня маленька
перемога – для нас величезна радість.
Ви допомагаєте адаптуватися у суспільстві, відкриваєте та розвиваєте їхні таланти. Показуєте кожній дитинці, яка вона особлива, – в хорошому сенсі.
Для нас це дуже цінно.
Успіхів вам у нелегкій роботі, міцного здоров’я та
натхнення. Ви завжди можете розраховувати на нашу
підтримку.
З повагою
батьки учнів першого та початкового класів
Вишгородської спеціальної школи «Надія»

Із ювілеєм!
Щиро ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ
члена наглядової ради
Благодійного фонду «Святої Ольги»
Аллу Іванівну СТУДЗИНСЬКУ!
СТУДЗИНСЬКУ!
Бажаємо і наступні десятиліття бути
із нами — у роботі, відпочинку, ідеях і всіх
добрих справах.
Родинного затишку й шани від людей.
З повагою
Правління БФ «Святої Ольги»
та члени фонду

З ювілеєм!
5-го листопада свій 80-річний ЮВІЛЕЙ святкує хранителька
книжкових скарбів із півстолітнім стажем, прекрасна людина
Світлана Пилипівна БРАГАРНИК.
БРАГАРНИК.
Шановна Світлано Пилипівно! Прийміть сердечні вітання і
найкращі побажання з Вашим мудрим ювілеєм.
Зичимо міцного здоров’я, благополуччя, людської шани і
добра. Щоб кожен день Ви зустрічали з посмішкою і відчуттям
спокою.
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов пташки, літа пролітають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на радість всім людям.
З повагою друзі, колеги

Українці визнали Тимошенко
найкращим Прем’єром

ПОЛІТбюро
Майже 12 тисяч інтернет-користувачів взяли участь в опитуванні «Хто з Прем’єрів приніс найбільшу користь Україні за останні
10 років?». Опитування проводилось на сайті «Главком».
За підсумками голосування,
більше як третина опитуваних (а
саме: 36 %) висловилась за те, що
найрезультативнішим і найкорис-

нішим для України головою уряду
за останні 10 років була Юлія Тимошенко. Нагадаємо, вона очолювала Кабінет Міністрів двічі. Вперше
— після Помаранчевої революції у
2005 році. Вдруге — після дочасних
парламентських виборів 2007 року.
Із значним відставанням від
лідера друге місце в рейтингу посів Арсеній Яценюк, який керував
Кабміном дві каденції поспіль —
від 2014-го до 2016 року. Очільник
«уряду камікадзе» отримав 21 % голосів українців.
До речі, майже наздоганяє Яценюка Микола Азаров (також головував у Кабміні двічі — від 2010-го до
2014 року), який опинився на третій
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
НАДАЄ ТАКИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ:
Якісна, професійна, юридична консультація.
Захист прав та законних
інтересів громадян від кримінального переслідування на стадії до-

судового слідства і судового процесу.
Захист прав та законних інтересів у цивільних правовідносинах (спадкування,
поділ майна подружжя, розірвання шлюбних правовідносин т.д.)
Юридичний супровід суб’єктів підприємницької діяльності: включаючи реєстрацію, внесення змін до установчих документів, ліквідацію та реорганізацію суб’єктів підприємницької діяльності.
Суборенда юридичної адреси.
Контактний телефон для запису на консультацію: помічник адвоката Кирієнко Віра
Володимирівна (066)-027-38-35, (073)-073-69-13.

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали
РЕМОНТИ квартир, будинків, балконів.
Перепланування,
підвісні стелі, гіпсокартон.
Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т. д.
БУДІВНИЦТВО —
будинки, лазні, прибудови,
гаражі, павільйони.
Навіси, альтанки, ворота, паркани.
Доставка матеріалів:
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Підприємство у м. Вишгороді на постійну роботу запрошує
працівників таких професій:
Помічник маляра порошкового
Оператор у цех ламінації –
фарбування — чоловіки до 35 років.
чоловіки до 35 років.
З/п — від 7 000 грн. Навчаємо.
З/п — від 6 000 грн. Навчаємо.
Тел. (098) 159-54-57

P. S.

Замість вчорашніх спогадів додайте в
ранкову каву цукор сьогоднішніх надій

сходинці рейтингу із 19 %.
Цікаво, що роботою чинного
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана (Верховна Рада обрала його
на посаду 14 квітня 2016 року), який
є наймолодшим керівником уряду за
всю історію країни, задоволені лише
15 % опитуваних.
Ще 9 % інтернет-користувачів,
які взяли участь у голосуванні, визнали найкориснішим для України
прем’єром за останні 10 років Віктора Януковича. Нагадаємо, він
очолював Кабмін за часів президентства Леоніда Кучми, від 2002-го
до 2004 року, а також за часів президентства Віктора Ющенка, у 20062007 роках.

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи, кроквяні
системи.
М’яка покрівля, метал, бітумна,
полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ
будинків, квартир.
Сайдинг, фактурна штукатурка,
короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів:
(096) 972-15-14, (066) 839-34-83

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА

Потрібні охоронники — доба/три, денні та нічні зміни
в м. Вишгороді і м. Києві. Охорона різних об’єктів.
(096) 015-74-95, Юрій Анатолійович.
(067) 979-67-61, Антон Дмитрович.

