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Побратимство

Колонка редактора

Глас народний
Марина КОЧЕЛІСОВА

Україна-Німеччина:
дорожня карта > 3

Подвійний ювілей
Івана Бурдака > 6
Щиро вітаю працівників радіо, Шановні працівники радіо,
телебачення та зв’язку!
телебачення та зв’язку!
Щиро вітаю працівників радіо, телебачення та зв’язку!
Це свято об’єднує журналістів, редакторів, видавців, листонош, операторів, сортувальників
– людей, чия праця забезпечує
право громадян на отримання інформації.
Бурхливий розвиток засобів комунікації
та інформаційних технологій, телебачення
і радіо — невід’ємна складова сучасності.
Адже без електронних засобів масової інформації та зв’язку неможливий суспільний прогрес, просування до європейських та світових
стандартів демократії.
Тож працівникам радіо, телебачення та зв’язку зичу й надалі забезпечувати
об’єктивне інформування наших громадян
про суспільно-політичні, економічні та культурні події. Професійного вам зросту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у
життя!
Міський голова Олексій МОМОТ

Прийміть
щирі
вітання з нагоди
професійного свята.
Ми усі вдячні вам,
адже щоденно приходите в кожну оселю,
розповідаючи
про
перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність до
процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для людських контактів та спілкування.
Бажаю вам професійних
успіхів, втілення нових цікавих
ідей, невтомного творчого пошуку, вірних друзів, надійних
партнерів та колег. Щастя, радості, міцного здоров’я вам і вашим родинам!
З повагою
заступник
міського голови
Трохим ІВАНОВ

аФішка
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: 067459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія Сідляр, координатор
духовно-просвітницького центру «Спадщина»).
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.
Телефонуйте: (067) 327-16-37 та (095) 468-84-98.

Посади
дерево
> 9 миру
Міські школи: реконструкція і побудова
за рахунок місцевих бюджетів
>3
Особливий підхід до особливих дітей > 5
Приклалися до цілющого джерела

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Відповідальний
за розповсюдження
газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

>7

Вітаємо

З європейським повноліттям!
4 листопада ц. р. газета «Вишгород» відзначила
свій 21-ий день народження. Понад два десятиліття
колектив редакції тримає руку на пульсі громади і забезпечує її потребу в інформації.
Шановні журналісти! Ми розуміємо важливість
міської газети і гідно поціновуємо вашу нелегку працю. Хай вона завжди буде на благо вишгородців.
Успіхів і натхнення вам, актуальних тем і завжди
бути надійним містком між громадою і владою!
Міський голова Олексій МОМОТ,
міський депутатський корпус, міськвиконком,
радник міського голови, президент
БФ «Святої Ольги» Володимир МАЛИШЕВ

21-ий день народження
газети «Вишгород» надав
привід іще раз замислитись
над тим, для чого суспільству потрібні засоби масової
інформації взагалі і наша міська газета
зокрема.
Громадяни за давньою звичкою пишуть,
дзвонять, приходять у редакцію газети
«Вишгород» — із своїми проблемами, болями і недугами. Не покривлю душею, коли
скажу: чимало що не виходить на газетні
сторінки, бо вирішується по телефону; на
звернення газети «Вишгород» реагують
оперативно — і це найкраще в світі застосування «телефонного права» на користь
людини.
Публікації в газеті формують громадську думку в місті і районі та наштовхують
відповідальних осіб на конструктивні дії,
тому що міцно закарбовуються у свідомості
і підсвідомості читачів. Прикладів тому —
чимало: так, завдяки й нашим публікаціям
зрушив з місця заіржавілий потяг під назвою «Дитсадок».
Ми друкували різні пропозиції з цього
питання — добудови існуючих дошкільних навчальних закладів міста, об’єднання
дошкільних підготовчих груп і початкової
школи на різних майданчиках: біля Вишгородської ЗОШ № 1, біля НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.», зведення потужного
загальноосвітнього та дошкільного закладів
поряд із СШ «Сузір’я». Ці та інші варіанти
вже обговорюються владою усіх рівнів, і
сподіваємось: потяг «Школа» рушить по
місту вже по нових рейках і розв’яже гостру
проблему переповненості класів у шкільних
закладах.
Головне наше завдання — інформувати
читачів про те, що відбувається на теренах
міста, знайомити з найближчими планами
влади і майбутніми перспективами. Міський
депутатський корпус на чолі із мером Олексієм Момотом готує ще чимало нових проектів.
І прислухається до слушних пропозицій і зауважень, найкращі з яких втілюються в життя.
Вишгород — місто, де кожен другий
знає кожного першого. Тож чимало тем
журналісти редакції отримують буквально на вулицях, по дорозі до редакції чи на
інтерв’ю з міським головою. Газета «Вишгород» надає можливість на своїх сторінках висловити різні думки. Нагадаю, гасло
нашого тижневика «Читай і пиши про своє
місто», а найпопулярніші серед вишгородців
рубрики «Гайд-парк» і «Глас народний».
Вишгородці, що із вдячністю сприйняли
минулорічну і цьогорічну міську програму «Теплий під’їзд», запропонували розробити ще
одну — з енергозбереження. Навесні 2017-го
Україну чекає чергове підвищення тарифів на
електроенергію. Тож двозонні прилади обліку
електроенергії як ніколи актуальні.
Параметризують і встановлюють їх фахівці районного підрозділу ПАТ «Київобленерго» безкоштовно, але треба сплатити
вартість двотарифного лічильника, який
пропонує Вишгородський РП, або придбати
його особисто. Люди вважають, що доцільно об’єднати зусилля громади і влади, тобто
виділити кошти з міського бюджету на оплату хоча б половини вартості лічильника.
Отакий глас народний у свій день народження газети почула редакція. І це
найкращий подарунок для нас — свідомість та відповідальність громадян, які погосподарськи ставляться до рідного міста.
Значить — недарма працюємо.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Київщина попрощалася із 60 героями-захисниками

Депутат Київської обласної ради Роман
Буковський очолив делегацію
із Вишгорода та району
Тетяна КОЖЕВНІКОВА
Урочиста церемонія, присвячена перепохованню останків радянських воїнів —
захисників Вітчизни, відбулася 5 листопада
у селищі Гатне на Київщині. Дата перепоховання солдатів приурочена до 73-ї річниці
визволення столиці від німецько-фашистських загарбників, адже це ще одна нагода подякувати своїм захисникам за мирне
небо і згадати їх подвиг.
За останні півроку пошуковими загонами археологічного патріотично-пошукового
об’єднання «Дніпро-Україна» в районі Гатного

і міста Березань були підняті останки 60 червоноармійців. Відомо, що всі вони загинули у
1941 році в боях за оборону Київщини.
Вдалося ідентифікувати 20 бійців. Вшанувати пам’ять полеглих героїв і помолитися за
упокій їхніх душ зібралися учасники бойових
дій, ветерани та діти війни, народний депутат
України, лідер ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Юрій
Бойко, депутат Київської обласної ради, голова
ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Київщини Олександр
Качний, депутати обласної та місцевих рад, керівники та представники партійних осередків
Київської області, мешканці та родичі воїнів, які
воювали за визволення рідного краю.
Лідер ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Юрій Бойко, котрий упродовж 10 років організовує пошукові роботи і перепоховання радянських воїнів на Київщині, висловив щиру подяку членам
АППО «Дніпро-Україна» за значний внесок у
благородну справу по увічненню пам’яті загиблих воїнів. Депутат звернувся до всіх учасників зібрання, і, зокрема, подякував ветеранам
за їхній подвиг у тій страшній війні: «73 роки
тому Київ було звільнено від німецько-фашистських загарбників. Напередодні цієї славетної
дати ми традиційно перепоховуємо наших захисників, які в 1941 році, у найбільш важкі часи
Великої Вітчизняної війни, ціною свого життя

Правоохоронці

Із соцмереж
На території Вишгородського району
тривають оперативно-профілактичні заходи.
Превентивна діяльність поліції спрямована
на усунення стану криміногенної ситуації.
Щодоби до відпрацювання території обслуговування Вишгородського відділу поліції задіюється близько 70 осіб. Це особовий
склад ВВП, придатні сили управлінь патрульної поліції міст Тернополя, Харкова та Борисполя, підрозділи поліції особливого призначення, підрозділи безпеки дорожнього руху,
громадські формування. У вихідні дні для
патрулювання вулиць Вишгорода буде додатково залучено 25 службовців Національної
гвардії України.
За результатами відпрацювання на
03.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 кримінальних
правопорушень (зокрема — шість кримінальних проваджень із природних смертей). По
восьми правопорушеннях встановлено осіб,
які їх учинили.
За гарячими слідами розкрито: нанесення тілесних ушкоджень —1 (непроникаюче
ножове поранення); зберігання наркотиків
для особистого вживання — 1; затримано
групу в кількості 5 осіб, які намагались учинити крадіжку комбікорму з ТОВ «Комплекс
Агромарс» в смт Димері; виявлено особу, що
керувала транспортним засобом за підробленими документами на автомобіль. У ході
перевірки встановлено, що даний автомобіль
знаходиться в розшуку. Досудове розслідування триває.
Також станом на 03.11. 2016 працівниками поліції складено 90 протоколів за порушення адміністративного законодавства. За
керування транспортними засобами в стані
алкогольного сп’яніння складено 7 протоколів
на водіїв.
Накладено штрафів на суму близько 7000
грн.

М’яке
народження
Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
депутат міської ради
Ви не повірите, але це сталося — вперше у нашому місті! Із 1
грудня для майбутніх батьків надається унікальна можливість —
пройти безкоштовний курс лекцій «М’яке народження».
Авторський курс викладатиме
професійний психолог, консультант
по грудному вигодовуванню, ін-

Хто до нас прийшов

структор та партнер на пологах, яка
протягом шести років підготувала
понад 3500 пар — Тамара Андрєєва.
Ми із задоволенням долучаємося
до соціального проекту «Підготовлена мати — здорова дитина» та готові
стати частиною цього прекрасного
проекту. Як батьки ми розуміємо,
що запорукою нашого майбутнього є
здорова дитина та її родина!
Коли: із 1.12.2016 — щочетверга о 19:00
Де: м. Вишгород, просп. Т.
Шевченка, 6-а — ACTIVE SCHOOL
#activeschool
Що цікавого: курс із 3-х тем:
1. Підготовка до пологів.
2. Успішний початок грудного
вигодовування.
3. Сучасний догляд за малюком.
Як взяти участь: зателефонувати за номером (063)4148573 та записатися. До зустрічі на лекціях!

4
листопада
заступник голови райдержадміністрації Марина Мельник,
начальник відділу освіти
райдержадміністрації Тетяна Фороща — відповідно до
наказу відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації
№ 356-К від 03.11.2016 «Про призначення
Волотовської Т. П.» — представили колективу Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» нового директора — Тетяну Павлівну Волотовську.
Тетяна Павлівна зазначила, що головні завдання, які вона ставить перед собою на цій
посаді, — зробити школу сучасною, інноваційною, привабливою для батьків, учнів та педагогічного колективу; створити сприятливий
внутрішній мікроклімат і зовнішній вигляд на-

Американці обрали
45-го президента

Уряд пропонує підвищити заробітну плату вдвічі у 2017 році. Про це
розповів прем’єр-міністр Володимир
Гройсман.
«Ми пропонуємо, щоб у 2017
році мінімальна заробітна плата дорівнювала 3200 грн. Ми забезпечимо двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає, що
з 1 січня 2017 року жоден українець
не буде отримувати менше 3200
грн. Це стосується і державного, і
не державного сектору», – сказав
Гройсман.
Він додав, що продовольчий кошик також дорівнюватиме 3200 грн.

8 листопада відбулися вибори в США. Американці обирали президента, весь склад
палати представників конгресу
і третину сенату, а також губернаторів у 12 штатах і склад 86
місцевих законодавчих органів
у 44 штатах.
На виборах президента
переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Кандидат від демократів Хілларі Клінтон визнала поразку.
Республіканці здобули перемогу і на виборах президента, і в обох палатах Конгресу.

Управління соціального захисту населення Вишгородської
райдержадміністрації повідомляє, що для інваліда війни 1 групи
з числа учасників антитерористичної операції Віктора Олеговича Андрійчука (місце реєстрації — м. Вишгород), відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 407
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок», здійснюватиметься придбання житла за рахунок коштів Державного
бюджету — на першому або другому поверсі загальною площею не менше 53 кв. м.
Просимо власників нерухомості до 19.11.2016 року з пропозиціями щодо продажу житла – як на первинному так і на вторинному ринку — у зазначеному населеному пункті звертатися
до Департаменту соціального захисту населення за тел: (044)286-85-57, тел./факс.(044)-206-74-86 або ел. пошта: planovyj@
ukr.net.
Розглянемо всі пропозиції.

У «Сузір’ї» представили директора

Влас. інф.

Уряд пропонує підвищити
заробітну плату

племіннику загиблого лейтенанта Іщенка Семена Семеновича (1905 року народження) (м.
Черкаси).
«Провести в останню путь і віддати шану
нашим побратимам — наш святий обов’язок.
Це сьогодні настільки важливо і для нас — очевидців тієї кривавої війни, і для наших нащадків, — палко і зі сльозами на очах відзначив
ветеран Великої Вітчизняної війни Володимир
Андрійович Нурищенко. — На жаль, держава сьогодні забула про всіх тих, хто поклав
здоров’я і життя заради досягнення миру. Тому
те, що роблять хлопці з пошукового загону,
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК і особисто Юрій Бойко
та Олександр Качний, представники молодіжних організацій партії для вшанування ветеранів і увічнення пам’яті героїв — безцінно! Скільки нам стане наших сил і здоров’я, стільки ми
будемо разом із вами стояти на обороні миру і
свободи рідного краю».
Мітинг-реквієм на честь героїв-визволителів рідної землі від німецько-фашистських загарбників завершився під звуки національного
гімну та покладанням вінків та квітів до могили
солдатів. Воїни Почесної варти віддали загиблим військові почесті, а в небо символічно
випустили 60 білих голубів як символ душ, що
нарешті знайшли свій прихисток.

Житло
До уваги
жителів та забудовників
Вишгородського району

Батьківські університети

Патрульні на вулицях

Стрічка новин

обороняли столицю нашої держави. Серед
них — українці, білоруси, росіяни, татари, казахи та представники інших народів, — зазначив політик. — Хочу подякувати ветеранам за
те, що вони відбудували нашу державу після
війни. Саме завдяки їхнім зусиллям ми всі ці
роки могли жити у мирі та спокої. Вічна пам’ять
нашим героям і слава нашим ветеранам».
Голова ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Київщини Олександр Качний виголосив слова вдячності полеглим воїнам, а також відзначив, що
їхній подвиг ніколи не буде забутий.
«Скільки б не пройшло років, у нашій пам’яті
Велика Вітчизняна війна залишиться глибокою
раною і скорботною тінню, що пролягла через
долі мільйонів українців. І сьогоднішній захід —
це данина пам’яті тим воїнам, які подарували
нам життя. Вічна слава героям! Низький уклін
за той подвиг, який здійснили солдати Великої
Вітчизняної!», — наголосив депутат.
З військовими почестями і за православним звичаєм останки полеглих захисників, що
захистили свободу нашого народу, було передано рідній землі. Особисті речі ідентифікованих героїв вручено їхнім родичам — онучці
оперуповноваженого особливого відділу 37-ї
Армії Городецького Натана Наумовича (1906
року народження), котра приїхала з Одеси, і

вчального закладу; зберегти те найкраще, що
в ній обов’язково є, — традиції і цінності, досягнення та творчий потенціал; підняти рівень
наставників-новаторів серед організаторської
команди школи; сприяти створенню умов для
кращого розвитку здібностей, обдарувань,
талантів учнів; застосовувати кращий досвід
батьків у вихованні дітей у різних сферах життя
школи.
«Працюючи над глобальними цілями, не забуваймо: щоб дійти до великого, треба почати
з малого», — підкреслила Тетяна Волотовська.
Волотовська Т. П. народилася на Житомирщині Бердичівського району у с. Скраглівка. Педагогічну працю розпочала з посади
вихователя дошкільного навчального закладу
(1999 рік, ДНЗ № 32 м. Києва). Будучи студенткою 5-го курсу університету, продовжила
працю на посаді вчителя української мови та літератури (2002-2010 рр., СШ № 316 м. Києва).
У зв’язку з переїздом (тимчасово проживала у

смт Глеваха Васильківського району) змінила
місце роботи: працювала на посаді вчителя
української мови та літератури приватного навчального закладу «Європейський колегіум»
(2010-2012 рр.). У 2012 році повернулась до
рідної СШ № 316, і до теперішнього часу працювала на посаді заступника директора з виховної роботи.
У 2013 році вступила до Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук на спеціальність «Управління
навчальним закладом», з червоним дипломом
отримала кваліфікацію «Керівник установи, організації, підприємства у сфері освіти» та отримала рекомендації щодо вступу до аспірантури
даного навчального закладу. Працює над кандидатською дисертацією з теми управління навчальним закладом.
Одружена, має чоловіка, з яким виховує
сина.

Заява МВФ про графік виділення Україні четвертого траншу
Інтерфакс-Україна
http://tyzhden.ua/News/178191
Міжнародний валютний фонд визначить часовий
графік надання Україні четвертого кредитного траншу в
рамках програми EFF за підсумками роботи місії Фонду
в Києві. Про це повідомив офіційний представник МВФ
Джеррі Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні
10 листопада.
«Місія МВФ зараз у Києві, вона оцінює
успіхи виконання програми EFF і проводить
консультації щодо майбутніх викликів і необхідних у подальшому заходів для прискорення структурних реформ і трансформації
економіки. Я вважаю, що нам необхідно
дочекатися результатів роботи місії ..., тоді
у нас буде більш чітке порозуміння щодо

термінів», — сказав він.
Раніше прибуття в Україну місії МВФ в рамках програми розширеного фінансування EFF очікувалося 26 жовтня. Однак згодом стало відомо, що МВФ відклав приїзд
місії через внутрішні причини. Згодом місія Фонду прибула в Україну і почала роботу 3 листопада.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд опублікував меморандум про співпрацю з Україною.
Водночас глава Нацбанку України Валерія Гонтарева зазначила, що Україна ризикує
залишитися без четвертого траншу
МВФ: перешкодою для позитивного
рішення фонду може стати зволікання
Верховної Ради з прийняттям збалансованого бюджету, реформуванням
пенсійної системи, проведенням земельної реформи.

Наше місто

Вишгород
Побратимство

12 листопада

Україна-Німеччина: дорожня карта

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
Минулого тижня із заступником міського голови з гуманітарних питань Трохимом Івановим
повернулися з робочої поїздки з німецького
міста Нюрнберга. Взяли участь у конференції
щодо співпраці між містами України і Німеччини – у колі представників близько двохсот
делегатів із різних міст обох країн. (Поїздка
відбулася за рахунок приймаючої сторони.)
У Вишгорода в Німеччині два міста-побратими – Льоррах і Айхенау. На жаль, представники
із Льорраху приїхати не змогли. У перший день
було ознайомлення, представляли, хто з яких
міст, побратими і партнери.
Якщо відверто, то мені складно назвати це
партнерством. Тому що здебільшого говорили
про допомогу, яку нам надають міста Німеччини. Звісно, ми щиро вдячні німецькій стороні за
гуманітарну підтримку, але, на мій погляд, це не
партнерство.
Згадану тему ми обговорили з бургомістром
Айхенау, який на посаду прийшов із бізнесу, так
званий «бізнес-орієнтир», дуже прогресивний,
з цікавими поглядами. Він засвідчив, що дуже
хотів познайомитися особисто, з цією метою й
прибув на конференцію до Нюрнберга, коли дізнався, що представники Вишгорода будуть

серед запрошених учасників заходу. В Айхенау,
до речі, видали книжку про партнерство з Вишгородом, якому в наступному році виповнюється
25 літ.
Також у розмові з бургомістром Айхенау ми
обговорили можливість справді партнерських
відносин – впровадження ініціатив, залучення
інвестицій, спільний бізнес.
На конференції ми почули про справжні приклади партнерства, зокрема — між Нюрнбергом
і Харковом, які обмінюються технологіями. Німецькі спеціалісти з різних галузей приїздять до
Харкова, тому що там сильний потенціал науковців, натомість харківські спеціалісти стажуються
у Нюрнбергу.
У такому форматі хочемо й ми налагоджувати стосунки. Бургомістр Айхенау, вивчивши
нашу соціальну та економічну ситуації, запропонував розробити дорожню карту та в рамках
відзначення 25-ліття побратимства між нашими
містами здійснити двосторонні візити з метою
започаткування роботи на партнерських засадах. Тож, якщо німецькі фахівці виявлять бажання впроваджувати у Вишгороді інвестиційні
проекти, то ми з боку міста створимо для них усі
необхідні умови.
Сподіваюсь також на зустріч із бургомістром
Льорраха, аби налагодити більш тісну співпрацю.
З боку українських делегацій було чимало
новин щодо децентралізації. Лекцію читав пред-

ставник України
Тарас Случик із
Івано-Франківська, дуже ефектно презентував
і розповів, як цей
процес відбувається у нас. Саме
з інформації Тараса Случика і
німецька сторона,
і ми дізналися чимало нової й важливої інформації про адміністративно-територіальну реформу в нашій державі.
Стосовно загальних вражень, то ми жили
в Старому Місті Нюрнберга, яке було повністю
відбудоване після війни з відтворенням попередньої архітектури. Здивувало те, що всі вулиці в
камені, зелені немає зовсім. Відсутні бордюри,
пішохідні доріжки.
Але культура пішоходів і водіїв – на високому рівні. Архітектура вражає, багато церков, веж,
кріпосних стін. Разом із тим, велика кількість
наметів, МАФів, дерев’яних будиночків, із яких
ведеться торгівля. Перші поверхи будинків – це
брендові магазини, ресторани.
Що ж, є чого повчитися нам, є що показати
побратимам у Вишгороді, тож дорожню карту
партнерства вже починаємо розробляти.

Міські школи: реконструкція і побудова за рахунок місцевих бюджетів
Що краще: добудувати стару школу чи збудувати нову (або і те, й друге)?
За чий рахунок замовляти проект і за чий — будувати?
Ці питання — не просто актуальні, вони — нагальні,
бо місто наше росте і вимагає нових підходів насамперед до освіти.

Тема тижня
Марина МЕЛЬНИК,
заступник голови Вишгородської РДА із
соціальних і гуманітарних питань
Одна з нагальних проблем міста —
дефіцит місць у навчальних закладах
Вишгорода. І не лише у дошкільних, а й
у загальноосвітніх шкільних. Особливо
це стосується початкових класів: так,
станом на п’яте вересня 2016-го до усіх
шкіл перші класи вже набрані на два роки
наперед. І — сумна традиція: друго- і третьокласники навчаються у другу зміну.
Саме проблемі перенаповнення шкіл
була присвячена робоча нарада, що відбулася днями у виконуючого обов’язки голови
Вишгородської районної державної адміністрації В’ячеслава Савенка. І оскільки питання це стосується не лише міста, на нараді
були присутні я — як посадова особа, що займається соціальними питаннями у районі,
голова Вишгородської районної ради Рос-

Сантехніки працюють

Тепло в квартирах
Віталій САРДАК,
директор ВКП «Управляюча компанія»
17 жовтня у другій половині дня фактично розпочався
опалювальний сезон. На жаль,
у зв’язку з тим, що для ВРКП
«Вишгородтепломережа» несвоєчасно затвердили ліміти, а
НАК «Нафтогаз» із запізненням подав газ,
запуск опалювального сезону затягнувся
майже на тиждень. Різке зниження температури повітря у цей період також вплинуло на загострення ситуації.
Ще до 10 жовтня (офіційного розпорядження про початок опалювального сезону)
системи будинків, які обслуговує КП «Управляюча компанія», були готові до опалювального періоду.
17 жовтня ВРКП «Вишгородтепломережа» запустила котельні (всього їх у місті працює три) та почала потроху надавати тиск і
прогрівати систему. Зазвичай для стабілізації
тиску та досягнення його належного рівня, а
також прогріву системи до заявленої температури теплопостачальному підприємству
надається від семи до десяти днів. Це стосу-

тислав Кириченко, Вишгородський міський
голова Олексій Момот, начальник відділу
містобудування, архітектури та ЖКГ Вишгородської РДА Дмитро Ликов та начальник
відділу освіти райдержадміністрації Тетяна
Фороща.
Керівництво району та міста знає, що дітей шкільного віку значно більше, ніж місць
для їх навчання. Та ми добре розуміємо:
ідеться про молодь Вишгородщини, яка
згодом візьме відповідальність не лише за
себе, а й за попередні та майбутні покоління
(школа — це місце, де юний українець отримує знання і формується як громадянин держави). Крім того, конкурентоспроможність
міста й району напряму залежить і від якості
освіти його мешканців.
Враховуючи численні побажання громадськості, спілкування з директорами шкіл, на
завдання керівників місцевої влади — працівники районної та міської архітектури неодноразово виїздили на обстеження будівель
і територій існуючих шкіл — для вивчення
питання реконструкції.
На спільній міськрайонній нараді обговорювалися варіанти добудови трьох загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Так, біля ЗОШ № 1 можна збудувати двотриповерхове приміщення навчально-виробничого комплексу (НВК) «Загальноосвітня

школа І ст. — підготовчі групи ДНЗ «Ластівка», у якому буде місце і для 1-4-х класів, і
для підготовчих дошкільних груп із спальнями, і для актової зали першої школи.
До НВК «Гімназія «Інтелект» — школа
І ст.» можна прибудувати від теплиці приміщення для початкової школи на 500-600
учнів. Це вирішить питання з початковою
освітою для всього міста на кілька років.
Врешті, територія СШ «Сузір’я» дозволяє
збудувати поряд із уже існуючою школою ще
один сучасний загальноосвітній шкільний
навчальний заклад на 800-1200 учнів і дитсадок на кілька сотень місць (із молодшими,
середніми і підготовчими групами). Зсунулось би із місця і питання з приміщенням для
Технічного ліцею та районної школи «Надія»
для дітей із особливими потребами.
Звісно, кращі результати — у співпраці.
Тож у підсумку наради вирішили: місто виділить кошти на проекти; а реконструкція
шкіл тощо здійснюватиметься за спільною
— міськрайонною — програмою.
Питання виділення коштів на проектнокошторисну документацію для визначення
параметрів реконструкції — за результатами
містобудівного моніторингу та архітектурного аналізу вищезазначених об’єктів (міських
шкіл) — буде винесено на розгляд найближчої сесії міської ради.

ється не лише централізованої, а й внутрішньобудинкових мереж.
Проте, вже у перший день до диспетчерської служби КП «Управляюча компанія»
почали надходити скарги від мешканців. До
22:00 було подано 480 заявок. У деяких випадках, не дочекавшись, коли система запрацює в штатному режимі, мешканці зверталися
по декілька разів на день, відволікаючи слюсарів від роботи поточної й із усунення аварій.
Можна виокремити кілька факторів, через
які в окремих будинках, або навіть у під’їздах,
були перебої з теплом:
— необхідність стравлювання повітря із
системи опалення. У будинках, де розводка
труб пролягає через технічний поверх, цей
процес має здійснювати фахова людина –
слюсар-сантехнік. А через те, що тепломережа протягом доби подає нестабільний тиск, у
таких будинках треба стравлювати повітря не
один, а декілька разів упродовж тижня чи навіть двох.
У решті будинків мешканці самі повинні
спустити повітря із системи, однак не всі знають, що одного разу зазвичай недостатньо.
Робити це потрібно двічі на день кілька днів,
а подекуди і тиждень. Коли мешканці самі в
змозі спустити повітря зі своїх батарей, це
значно прискорює та полегшує ситуацію;
— самостійна заміна мешканцями батарей, збільшення кількості їхніх секцій, інколи
додавання додаткових вигинів труб, при цьо-

му недотримання необхідних норм та стандартів. І як результат — цілі стояки можуть не
отримувати тепла. Збільшення опалювальної
площі створює додаткове навантаження на
систему. Кількість води, яку вона має переганяти, збільшується, і робота її, відповідно,
уповільнюється;
— температурний графік, який подає тепломережа, не відповідає необхідним нормам, які зазначені у проектних даних будинків
для запуску системи. Навіть у проекті «хрущовки» зазначено, що робоча температура
для системи має становити 70-115 градусів за
Цельсієм. Але тепломережа подасть такі показники лише за температури повітря мінус
10 градусів. Доводиться запускати систему
при 50-54 градусах. А отже — отримуємо її
нестабільну роботу та різні збої. Адже холодніша вода важча, повільніше циркулює та погано піднімається по трубах;
— мають місце і перебої у подачі тиску
з боку котелень. За відсутності необхідного
перепаду тиску у подаючому та зворотньому
трубопроводах, вода погано циркулюватиме,
і це також негативно впливає на появу довгоочікуваного тепла у квартирах.
Проте, аби встигнути якнайшвидше виконати всі заявки мешканців, сантехслужба
«Управляючої компанії» зустріла початок опалювального сезону, працюючи у посиленому
режимі у дві зміни – з 8:00 до 22:00. Також
уночі постійно працює аварійна бригада.

2016 року
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Депутатські турботи

Гора чекає на газету
«Вишгород»
Микола КРАВЧЕНКО,
депутат Вишгородської
міської ради
чотирьох скликань
Найперше хочу привітати від себе особисто і від виборців свого округу — газету
«Вишгород» із 21-м днем народження. Принагідно поцікавлюся у розповсюджувачів нашого улюбленого міського видання: чому на
Гору (вул. М. Ватутіна, П. Калнишевського, С.
Палія, Межигірського Спаса) із початку 2016
року газета не приходить? А вже два місяці її
не бачать і в поштових скриньках буд. 6-а на
вул. Н. Шолуденка?
Друге питання — відрізок дороги на вул.
Межигірського Спаса у районі гаражів (від
колонки). Міські комунальники нарікають на
те, що власними силами (тобто власними механізмами) взимку цю частину почистити, не
побивши машини, неможливо. Значить — потрібно відремонтувати дорогу. Про це я склав
депутатську програму на початку бюджетного року. Поки що результатів нуль.
Насамкінець трохи позитиву. Нарешті
внутрішньоміський автобус № 1 почав справно курсувати.
Від редакції.
Серед іншого депутат Микола Кравченко
говорив і про вивезення сміття від старого
кладовища. Це питання було вирішено практично одразу — за кілька днів. І директор КП
«Благоустрій-Вишгород» Валентин Пільгун
повідомив нам, що сміття від старого кладовища вже вивозять.
Щодо ремонту вищезазначеного відрізку дороги — заступник міського голови Ігор
Свистун інформував: проект уже практично
на виході. Справа — за коштами.

Лист у номер

Спасибі за чуйність
За дорученням дітей війни м. Вишгорода
Людмила БОЛДИРЕВА
Щиро дякуємо Вишгородському міському
голові Олексію Момоту, за ініціативи та підтримки якого — до Дня визволення Вишгорода від нацистських окупантів — у БФ «Святої
Ольги» понад чотири десятки запрошених
отримали продуктові набори. У нинішній непростий і економічно нестабільний час для
людей поважного віку це дуже цінно. Хай такі
зустрічі проводяться частіше і, по можливості, із залученням більшої кількості нужденних
вишгородців.

Вакансія

Конкурс

Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади спеціаліста ІІ категорії відділу з питань державного архітектурно-будівельного
контролю.
Вимоги:
— вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста за напрямком «будівництво», «архітектура»;
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з програмою «Автокад»;
— стаж організаційної та професійної
роботи за фахом у сфері містобудування та
архітектури — не менше 3-ох років, згідно зі
статтею 14 Закону України «Про архітектурну
діяльність».
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають до конкурсної комісії такі документи:
— заява встановленого зразка;
— заповнена особова картка (форма П2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4 см;
— копії документів про освіту, підвищення
кваліфікації тощо;
— копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— копія документа, що посвідчує особу
(паспорт);
— декларація про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати
складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж 30 календарних
днів із дня оприлюднення повідомлення за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб.
№ 63-а, тел: (04596) 54-554.
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12 листопада

Вітання з 21-им днем
народження газети
«Вишгород»

Візитівка міста
Віталій САРДАК,
депутат міської ради VII скликання
Шановний колективе газети «Вишгород», щиросердно вітаю із 21-м днем народження! За ці роки газета — тезка міста —
стала його справжньою візитівкою.
Своєю щоденною невтомною працею ви
створюєте справжній інформаційний простір Вишгорода. Розвиваєте підгрунтя для
роздумів та дискусій, наповнюєте змістом
буденні події, зачіпаєте проблематику та висвітлюєте досягнення міста.
Хочу побажати вам творчих успіхів та
натхнення у пошуку цікавих тем, істини, а
також реалізації планів і задумів. Невпинного розвитку та процвітання!

Живемо ЗДОРОВО

2016 року
Ювілеї

«Клерико» — 15 років

Влас. інф.
11 листопада 15-ий день народження
святкує Вишгородський танцювальний колектив «Клерико».
15 років для людини — це небагато, а для
колективу — показник.
Колективи за такий час встигають по декілька разів розпастися і по-новому утворитися. Але це неможливо, коли поруч збираються
однодумці, які без танцю не уявляють свого
життя, для яких зал — друга домівка, а колектив — велика дружна родина.
Саме таким монолітом і є «Клерико».
Єднає їх і те, що фактично всі працівники —
або батьки вихованців, або вихованці: тала-

5-13 листопада у Галереї
мистецтв «Лавра» пройшла традиційна щорічна фотовиставка
газети «День». Символом XVIII
Міжнародного
фотоконкурсу
«Дня» став вінок — метафора
сім’ї.
І цього року газета «День»
отримала розкішний «вінок» зі
світлин з усіх куточків країни.
З-понад 2400-ох світлин редакційне журі відібрало 350 кращих
робіт — як професіоналів, так і

Влада ЛИТОВЧЕНКО,
директор Вишгородського історикокультурного заповідника

Спасибі за небайдужість
Ірина ПРАВДИВА, голова Вишгородської
районної організації Товариства
Червоного Хреста України
У день народження газети «Вишгород»
зичимо колективу редакції успіхів у нелегкій
журналістській праці, процвітання газети,
підтримки з усіх сторін. Дякуємо за співпрацю, а головне — за оперативність. Без вашої інформаційної підтримки ми б не мали
такої масовості на червонохресних заходах
у місті і районі. Ви — небайдужі громадяни
та справжні журналісти, які завжди готові
допомогти людям.

Літописець історії міста
Валентина ПАРЧУК,
депутат міської ради
Ольга ФІЛЮК, помічник депутата
Вік для газети хоч і молодий, але поважний, надто сьогодні, коли засоби масової інформації з’являються та зникають
так швидко, що часом не залишають по
собі жодної згадки. Тож можна з певністю
стверджувати, що нині наша вишгородська
газета – це не лише засіб інформування
спільноти міста про перебіг життя, але й
справжній літописець його історії.
Цю повість швидкоплинних років творить колектив із різних поколінь професійних журналістів і добровільних дописувачів — досвідчених і ще зовсім юних. Такий
сплав молодого запалу і зрілої виваженості робить газету однаково цікавою як для
старшого покоління, так і для молоді.
Окремо вітаємо Марину Юріївну Кочелісову, адже роботі у газеті «Вишгород» вона
присвятила 14 років, 11 із яких — головним
редактором!
Бажаємо і надалі залишатися на передньому краї нашого життя, творчої наснаги
й нових звершень у вашій відповідальній і
почесній праці!

Ваша праця — нелегка,
але дуже потрібна
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міської ради
Чимало років як депутат Вишгородської
міської ради тісно спілкуюсь із колективом
редакції. Бажаю завжди перебувати у вирі
подій і доносити вишгородцям найгарячіші
новини з місця подій. Ваша праця — нелегка, але дуже потрібна, хай вам усім щастить
і вдома, і на роботі!

новитий директор та художній керівник, яка
і є натхненницею для дітей, — Ольга Пінчук,
головний адміністратор Максим Пінчук, головний бухгалтер Ірина Школьна, хореографибалетмейстери Аліна Кульбаба, Софія Мельник, Марія Чура, художник костюмів Людмила
Чура.
У арсеналі колективу близько сотні нагород із фестивалів та конкурсів різних рівнів.
Нині тут займається 6 вікових груп, а це
близько 200 діток.
Очікуємо нових неперевершених виступів
танцювального колективу «Клерико» у нашому місті та бажаємо керівникам і учасникам
здійснення мрій, творчих здобутків, невичерпної наснаги і вдячних глядачів.

Вітання

Пишаємося вами!
Щиро вітаю танцювальний колектив
«Клерико» з 15-річчям!
Пишаємося
вами!
Нехай і надалі буде
успішною ваша творчість, реалізовуються усі
задуми, репертуар збагачується новими
постановками. Всьому колективу — невичерпної енергії, міцного здоров’я, благополуччя, натхнення у здійсненні всіх починань та художніх звершень.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Фотовиставка газети «День»

Стояти на захисті історії
й культури

Із газетою «Вишгород» знайома давно
— і дуже рада, що особисто познайомилась із представниками вашого дружного
колективу. Неозброєним оком видно, що
ваше видання — на захисті історії і культури рідного краю, підтримує всі заходи і акції
Вишгородського історико-культурного заповідника. Так тримати!

Вишгород

Призи за світлини
Оксана МАРТИНКОВА,
ЦТ «Дивосвіт», Школа журналістики

аматорів.
Серед номінацій — «Український світ»,
«Політика», «Фото з історією», «Світ очима

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Медалі і глядацькі симпатії
юних ХАРАКТЕРНИКів
Віктор ШУБКА, тренер з хортингу
6 листопада у Василькові в чемпіонаті Київщини з хортингу взяли участь
юні спортсмени вишгородського клубу
«Характерник».
У розділі «Двобій» вишгородська і старопетрівська команди вибороли впевнену
перемогу.
1-ше місце вибороли вишгородці Олександр Мельник (10 років) і Ярослав Шубка

Знай
наших!

(5 років) та старопетрівчанка Жанна Духота (11 років); 2-ге місце розділили вишгородські спортсмени Артем Кучмій (7 років),
Ярослав Головаченко (7 років), Ростислав
Валько (5 років), Микола Гецко (5 років) і
старопетрівчанин Олександр Бруневич
(8 років); третє – вибороли юні характерники з Вишгорода Влад Базаленко (7 років), Влад Валько (8 років), Роман Книш (8
років) та Олексій Марченко (6 років), який
отримав ще й кубок глядацьких симпатій.

Театральні обрії-2016

РІЗНІ ЛЮДИ
фестивалять

У «Театральних обріях-2016» з успіхом
взяли участь вихованці старшої і молодшої
груп зразкового творчого об’єднання «Різні
Люди» (керівник Олена Титаренко) Вишго-

родського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Представили на конкурс дві вистави: на малій
сцені театру — мініатюру «Федорине горе»
(за віршованою казкою К. Чуковського), а

на великій сцені — виставу «Панночка» (за
п’єсою Н. Садур, яка написана за мотивами
повісті М. Гоголя «Вій»; український переклад
та адаптація тексту — О. Титаренко).
Вистава «Панночка» підкорила серця суддів і глядачів, організаторів і учасників
фестивалю, отримавши не
тільки головний приз фестивалю, але й дипломи за
краще виконання ролей першого і другого планів (Павло Хімоніді, Софія Птушко,
Андрій Харкевич), дипломи
за оригінальне сценічне втілення класичного твору та
режисуру, а ще — безліч
схвальних відгуків журі.
Важливою ця перемога є
для наших маленьких акторів, адже це був їхній перший конкурс такого
рівня. «Дивосвіт» пишається своїми талантами і зичить їм подальших перемог, адже попереду у «Різних Людей» ще кілька всеукраїнських конкурсів.

«Місто Лева», «місто із
запахом кави та шоколаду», «місто серед дощів»,
«серце Галицької землі»,
«маленький Париж», «український Лондон», «культурна столиця Європи» —
все це імена та епітети міста, яке розкинулось у мальовничому Передкарпатті й
у якому побували ми, учні 8-В класу НВК
«Гімназія «Інтелект» — ЗОШ I ступеня»
разом із своїм класним керівником Раїсою Леонтіївною Кисіль.
Львів зачаровував із першого погляду:
його вулички наповнені ароматами кави та
духом романтики й старовини. Чим більше
ми ходили по цьому місту, тим більше закохувались у нього.
У старій частині Львова кожен куточок
приховує цікаві історії та легенди. На площі
Ринок — розташований знаменитий «львівський Біг-Бен» — Ратуша, історія якої розпочалася ще у далекому ХІV столітті. Навколо

– чотири фонтани із скульптурами Нептуна,
Амфітріти, Діани та Адоніса. А сама площа
Ринок оточена унікальними кам’яницями,
кожна з яких має свою загадку.
Краса осіннього Львова — неймовірна.
Місто, що «охороняють» кам’яні леви, змусило повірити у казку…
Ми відвідали численні собори, музеї,
почули цікаву розповідь про Львівський
театр опери та балету, побачили палац Потоцьких, пам’ятники Шевченкові, Міцкевичу, Грушевському, Данилові Галицькому,
Івану Федорову, В’ячеславові Чорноволу,
а ще посмакували львівською кавою та
поласували смачними цукерками… Дзвін
Ратуші сповістив нас про те, що промайнув
цей дивовижний і насичений день у Львові,
сповнений цікавих відкриттів.
Ми дуже щасливі, що познайомились
з тобою, Львів! Віримо, що це не остання
наша зустріч, бо так хочеться побачити
тебе в різні пори року!

ДЖЕРЕЛО: http://divosvit.org/
ФОТО — Марія БРЕЯК, Галина СЕРБІНА

В останній тиждень жовтня у Київському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. П. Саксаганського (м.
Біла Церква) відбувся фестиваль дитячих
театральних колективів, який проводить
Центр творчості дітей та юнацтва Київщини на теренах нашої області. 21-ну (різну за
тематикою, жанрами і змістом) постановку у виконанні кращих дитячих театральних колективів Київської області, а також
аматорського театру з міста Запоріжжя
оцінювало професійне журі — режисери
театру ім. П. Саксаганського, представники КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», театральні фахівці.

Мандри Україною
Влада БУРАНГУЛОВА

дітей», де представлені роботи авторів до 18
років, і «Птахи водойм», яку підтримує громадська організація «Українське товариство
охорони птахів». На відкритті фотовиставки
автори найбільш метафоричних і вражаючих
знімків отримали цінні призи.
Такий приз отримала і вихованка гуртка «Школа журналістики» Вишгородського
ЦТ «Дивосвіт» Анастасія Непокритова (НА
ФОТО). Кілька років поспіль вона надсилала
свої фото на цей фотоконкурс, але отримувала відмову: «Неформат». Нині ж до участі
прийнято дві її світлини, і обидві вибороли
призові нагороди. Одна — від Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою за світлину «Забава», друга — від ТМ
«HAIR GENIC» за світлину «Кавалер».

Місто Лева

Школа і позашкілля

Вишгород

12 листопада

Батьки все частіше нарікають: діти не хочуть іти
до школи, їм важко рано прокидатися, майже дорослий робочий день проводити за партою і за виконанням домашніх завдань, а заняття у музикою, спортом, мистецтвом зовсім з’їдають вільний час. Втома

породжує небажання вчитися. Організм реагує неприхованими недугами. Тривала відсутність у класі
– проблеми у спілкуванні та адаптації до суспільства.
Чи є альтернативні традиційній школі навчальні заклади, в яких можна отримати середню освіту?

Надаємо дві статті — і два різних погляди — на одну
тему: чи можна отримати загальну середню освіту,
не виходячи із дому, і чи придатна онлайн-освіта для
всіх. Запрошуємо і наших читачів висловити свою
думку.

Ти самостійно плануєш свій час та життєвий простір
Наталія ВОЙТЮК,
учениця 10 класу Центру
дистанційної освіти
«Джерело»
В якийсь момент я усвідомила, що вчитися хочу, та
зовсім не маю бажання щодня ходити до школи. Про
Центр дистанційної освіти
«Джерело» дізналася випадково — і була вражена: можна навчатися у
власному темпі, за настроєм.
Сьогодні зробити математику і фізику, а завтра
повністю присвятити себе гуманітарним наукам.
Зробити всі уроки наперед — і поїхати на тиждень
до бабусі в село, з батьками за кордон чи помандрувати Україною разом із друзями. У звичайній школі доводиться чекати вихідних чи канікул. А в ЦДО
«Джерело» це легко спланувати в будь-яку пору
року, тому що розклад тут — це термін, до якого
слід зробити домашнє чи контрольне завдання.
Ти можеш самостійно планувати свій час та
життєвий простір: пропущені через хворобу уроки
— наздогнати у зручний для тебе час; навчатися
під час подорожі чи на відпочинку (головне — мати
комп’ютер та підключення до Інтернету). До речі,
школярі з української діаспори (наприклад, діти,
що тимчасово чи постійно мешкають разом із батьками у Польщі чи Німеччині) можуть за допомогою
дистанційної освіти отримати не лише знання рідною мовою, а й український атестат про загальну
середню освіту.
Та найбільш неочікуваним і приємним для мене
було таке: здавалося б, програма навчання одна-

Більшість людей навіть не замислюються над
тим, як саме ми почали
говорити? І говоримо правильно, «по-солов’їному».
Так, від народження людина починає оволодівати
мовою, але не в усіх цей
процес проходить просто і
легко — підправляють вимову дитини рідні та близькі, терпляче повторюючи: «говори так, повтори ще раз...».
Ми хочемо розповісти вам про незвичайного вчителя, який працює з нашими особли-

спеціально для «Вишгорода»

Ми звикли святкувати День вчителя, медичного працівника, енергетика,
юриста, шахтаря... До цього переліку додається професія логопеда, яку ще років
зо двадцять тому можна було віднести
до рідкісних. Усвідомлення її важливості
та необхідності призвело до того, що 14
листопада у всіх країнах світу відзначають Міжнародний День логопеда.
Із словом «логопед» ми часто уявляємо Ролана Бикова з кінофільму «За
сімейними обставинами» — дивак«вогопЕф», який не вимовляє майже півалфавіту, але виправляє «фіфЕкти Ечі».
На щастя, справжній логопед не схожий

Надія КИСЛЯК,
заступник
директора
з науковометодичної роботи
НВК «Гімназія
«Інтелект»
— ЗОШ 1 ст.»
Вчителів традиційної
школи
часто звинувачують у консерватизмі.
Та я особисто вважаю, що дистанційне
навчання може бути однією з форм навчальної роботи. Лише однією — тому
що вчителя і колектив ніхто замінити
не може.
Так, учитель української мови і літератури — не просто консультант або
інформатор, який надає певну кількість
знань і навичок. Він напряму причетний
до формування естетичних смаків, емоційного внутрішнього світу учня, ставлення до того ж самого письменника як
особистості, до теми художнього твору, а
відтак — до людей. Вчитель — носій певних духовних цінностей, які він передає,
аби прищепити загальнолюдські моральні засади, сформувати вихованця, учня
часткою притомного суспільства.
Я – за живе спілкування, без якого в
усі часи будь-яка освіта, на мою думку,
не може обійтися. Живе спілкування не
можна замінити нічим.
На жаль, біда сучасних дітей — за-

Замість післямови

Перший віртуальний клас
бачити в режимі реального часу, хто скільки матеріалу опрацював, скільки часу учень витратив на виконання завдань, в
яких вправах виникли труднощі, аби надати цілеспрямовану
допомогу дітям у засвоєнні певного матеріалу…
Батьки також можуть спостерігати досягнення своїх дітей у режимі реального часу, а не раз у семестр, під час
батьківських зборів і вчасно втручатися в навчально-виховний процес своєї дитини. Костянтин Вікторович впевнений,
що такий порядок роботи посприяє зацікавленості дітей у
вивченні англійської мови, виконанні домашніх завдань.

лежність від соціальних мереж. Специфічна мова («превед» замість «привіт»,
«креведка» тощо) — цікава для лінгвістів як певний сленг. Але ціла трагедія
— якщо, окрім такого сленгу, дитина чи
юнак не знають інших слів, не вміють
висловити свою думку, втрачають лексичний запас. Врешті вони стають заручниками соціальних мереж, набувають
низку хвороб, пов’язаних із нервовою
чи м’язовою системою (або і те, й інше),
не можуть адаптуватися в соціумі, бо не
вміють спілкуватися, обстоювати власну
думку, дебатувати з опонентом.
У дистанційної освіти є свої переваги
— та це більше для ВИШів, коли здобуваються дві і більше вищі освіти. У школі
ж дистанційно можуть навчатися діти,
які не мають можливості відвідувати навчальний заклад з певних причин, а також вивчатися окремі предмети. Для загалу учнів не вважаю, що це норма.
У початковій, середній і старшій школі вчитель і колектив класу формує лідерські якості в дитини, уміння відстоювати
власні переконання, знаходити аргументи і формувати себе як особистість.
Школа сьогодні має виконувати не
стільки навчальну, як виховну функцію:
виховувати громадянина, патріота, формувати життєво важливі компетенції в
учнів, зокрема — прагнення успіху, уміння адаптуватися в соціумі, знайти своє
місце в житті.
А це можливо зробити дистанційно?

Уже маємо перші позитивні відгуки…
Cambridge English Schools — це унікальний та інноваційний проект, започаткований експертами двох департаментів Кембриджського університету – видавництвом
Кембриджського університету (Cambridge University Press)
та екзаменаційним департаментом Кембриджського університету (Cambridge English Language Assessment). Обидві
організації мають широкий досвід та відмінну міжнародну
репутацію в освіті. Програма Cambridge English Schools пропонує навчальним закладам комплексний та ефективний
підхід до процесу навчання англійської мови та надасть їм
можливість використовувати навчальні та екзаменаційні
матеріали, що визнані в усьому світі, підтримку вчителів та
учнів.

Особливий підхід до особливих дітей

Наша вчителька

ФОТО — Анна ПІНЧУК,

Одна із форм навчання

кова, та уроки на навчальному сайті (це не є соціальна мережа) набагато цікавіші, ніж у традиційній
школі. Раніше мені було доволі важко розібратися
з фізикою — навіть із теорією. А у центрі дистанційної освіти все було так цікаво, яскраво — що я
зрозуміла з першого разу — я навіть захопилась
цим предметом. Навчання тут — суцільне задоволення, є цікаві вебінари та очні пізнавальні зустрічі,
екскурсії по Києву тощо.
У цій школі вчителі — справжні професіонали
Вони дають можливість учневі формувати власну
думку, а не нав’язують свою. Вчителі самостійно
створюють контент уроків на навчальному сайті
школи, максимально використовуючи технологічні
можливості (тексти, відео-, аудіофайли, музеї та
багато цікавого). Майже після кожного уроку передбачено тестові завдання, пройшовши які — відразу дізнаєшся про свою об’єктивну оцінку.
Інтерактивні практичні та лабораторні завдання — дуже цікаві. Зокрема, на навчальному сайті
працює віртуальна лабораторія для юних фізиків,
хіміків, біологів, у якій можна самостійно проводити
різні цікаві досліди.
Мої знайомі та друзі часто запитують мене: «Як
ти спілкуєшся з учителями та однокласниками?».
Можливості сайту дозволяють спілкуватися в
онлайні на онлайн-консультаціях з кожним педагогом та учнем, передбачено і спосіб текстових повідомлень — із запитаннями стосовно будь-якого
предмету. За цей період в мене з’явилося багато
нових друзів.
Є й нові друзі (у класі — до 10 учнів, тож ми
швидко познайомились). Я не самотня та із нетерпінням чекаю для себе нових можливостей цієї прогресивної сучасної школи.

25 жовтня 2016 року створено ПЕРШИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС! Учні 8-А класу НВК «Гімназія «Інтелект» –
ЗОШ І ступеня» (вчитель Костянтин Гренчук) зареєструвалися на платформі Кембриджського Університету у
Великобританії.
Відтепер усі домашні завдання з англійської мови восьмикласники виконуватимуть у своїх електронних робочих
зошитах прямо на сайті Університету… Це дає багато переваг учням, вчителям і батькам. Та найбільш вагоме те, що
це дуже зручно і цікаво перш за все дітям.
Учень відразу може перевірити правильність виконання
завдання, виправити помилки, отримати роз’яснення, відпрацювати численні відео- і аудіоматеріали для розвитку
своїх мовленнєвих компентенцій! А вчителеві це дає змогу

Лідія ШКУРКО,
заступник директора
ВРСЗОШ «Надія»
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Шкільне подвір’я

Верхівка айсберга
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вими дітьми, – Наталю Петрівну Кравчук – логопеда вищої категорії, старшого вчителя ВРС
ЗОШ «Надія».
Кожен із нас прийшов зі своєю дитиною
в цю школу не від добра. У наших дітей різні
проблеми, та є й одна спільна — мова, а якщо
точніше — її відсутність. Усім відомо, що мова
— це один із найвиразніших показників розвитку дитини, її фізичного та психічного стану.
У наших дітей у віці, коли інші вже самі
намагаються римувати віршики, мови ще не
було. І доля нам усміхнулася усмішкою Наталі Петрівни. Повірте, багато з нас перед
початком навчання у «Надії» звертався до

на цього кіногероя і займається дуже
складною і багатогранною діяльністю.
Чимало хто вважає, що вчительлогопед виправляє тільки вади вимови
звуків. Насправді, корекція звуковимови
— це тільки верхівка айсберга. Логопед
працює з усіма порушеннями мовлення:
його відсутністю, загальним недорозвиненням мовлення, мовленнєвими відхиленнями внаслідок патології нервової
системи, порушеннями голосу, темпу
і тембру мовлення. На жаль, не тільки
батьки, а й фахівці інших галузей про це
недостатньо обізнані та недооцінюють
важливість своєчасної логопедичної допомоги.
Діти сьогодення — це маленькі допитливі чомусики, які постійно прагнуть
знань та хочуть самостійно набути вмінь.
Ніякі іграшки чи розваги не зможуть замінити живого спілкування, адже більшість
інформації дитина сприймає на слух. Однак невиразна мова робить її мовчазною,
нетовариською — і, зрештою, затримка в

приватних логопедів, але вони тактовно відмовляли — мовляв, робота кропітка, тривала,
а результат дуже сумнівний. А Наталя Петрівна обстежувала і давала надію. Чіткі вказівки,
конспекти, заняття додому, суворі умови до
виконання — все це вселяло віру, коли у нас
опускалися руки: «Ану, відкрийте попередній
запис, повторіть, закріпіть...!». І через якийсь
час наші пташенята дійсно починають вимовляти перші склади, слова, а віршики Діду Морозу — це просто родинний архів. Так, зараз
наших дітей розуміємо не тільки ми, рідні, а й
сторонні люди.
Тепер уже можемо підтримати «новобран-

мовному розвитку сприяє тому, що малюк просто замикається в собі і не хоче
ні з ким спілкуватись, а це призводить до
ще більших проблем соціального типу.
Мовлення дитини головним чином залежить від оточуючих його людей, тому,
якщо ви помітили деякі вади, то необхідно звернутися до спеціаліста з корекційної педагогіки — логопеда.
У Вишгородській районній
спеціальній загальноосвітній школі для дітей
з особливими потребами працюють досвідчені спеціалісти, які обстежують
дітей та надають логопедичні послуги:
вчителі вищої категорії Олена Статілко, Тамара Короп, Ольга Кучеренко та
директор школи, який тільки починає логопедичну практику, — Володимир Дука
(НА ФОТО).
Шановні колеги! Напередодні Міжнародного дня логопеда прийміть слова
вдячності та побажання плідної праці, натхнення, віри в успіх усім представникам
цієї благородної професії.

ців», які починають працювати з невеликою
надією на успіх — Наталя Петрівна зможе, допоможе, «витягне», тільки довіртеся їй і виконуйте мудрі настанови як логопеда, педагога
та людини. Через деякий час і ваші діти заговорять солов’їною мовою, ну принаймні для
вас, хто на неї так довго чекав, вона буде саме
такою.
Низький уклін Вам, Наталю Петрівно, щирі
привітання з професійним святом. Бажаємо
здоров`я, родинного затишку і ще довгих та
плідних літ на професійній ниві.
Щиро Ваші
учні та їхні батьки

День логопеда
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Літературний зорепад
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Вірою і Правдою
служити українському народу,
дорогій серцю рідній українській землі!
(І. Бурдак)
Погожого осіннього дня у залі міського Центру творчості «Джерело» не було
де яблоку впасти. Люди прийшли на творчу зустріч з нагоди 50-річчя наукової та
55-річчя літературної діяльності Івана Бурдака. Під оплески та козацький марш вийшов він на сцену — приймати теплі щирі
привітання.
Почесний громадянин м. Вишгорода,
Вишгородського району і села Лемешівка Яготинського району, голова відділення
економіки і управління Української академії
наук, доктор економічних наук, професор,
член Міжрегіональної Спілки письменників
України і Міжнародного Співтовариства письменницьких спілок, лауреат літературно-мистецької премії ім. Івана Нечуя-Левицького,
автор 60-ти наукових праць (економіка, фінанси та менеджмент, банківська та страхова
справи, інвестиції й інновації, місцеве самоврядування), 41-єї художньої книжки (проза й
поезія для дорослих і дітей), має численні нагороди СРСР і України (Почесні грамоти Верховної Ради України, Київської облдержадміністрації, Київської обласної ради, Київського
міського голови), Національної академії наук

Вітання

Нових творчих злетів
Вельмишановний Іване Григоровичу!
Щиросердечно вітаю Вас зі славними ювілеями: знаменними річницями Вашої наукової та літературної діяльності.
Зізнаюся, мені дуже пощастило, що така
знатна людина проживає саме на тому окрузі, яким я опікуюсь як депутат.
Ви для мене є і завжди будете моїм мудрим порадником і старшим другом.
Зичу Вам, насамперед, міцного здоров’я
та родинного благополуччя, а також нових
творчих злетів на літературній ниві.
З повагою
Олексій ПОЛІЩУК
України, Української Православної Церкви,
Козацтва Запорозького, творчих спілок, Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз-Чорнобиль»… і це — ще не всі регалії нашого славного земляка. Тож недарма зустріч
відбулась під патронатом Вишгородського
міського голови Олексія Момота, за підтримки керівників Вишгородського району.
Подвійного ювіляра вітали його земляки
з Яготинського району — голова Яготинської

Дата
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Вишгород

Подвійний ювілей Івана Бурдака
районної ради Віктор Грицай, голова Коржівської сільради (Баришівський район) Віктор
Науменко, родичі, друзі, знайомі і сусіди.
Урочисто віншували Івана Григоровича
секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова та заступник голови райради
Анатолій Потапенко, від імені міського голови
Олексія Момота – його радник, президент БФ

лістів відомих ансамблів, ліцеїстів і студентів,
дошкільнят і заслужених артистів, професіоналів і аматорів, яких не відрізниш від найвищих фахівців — за щирістю і майстерністю
виконання. Для Івана Бурдака співали, танцювали, читали його вірші.
Шалені оплески зірвали танок «Крила» та
пісні на слова Івана Бурдака: «Слава Вишго-

З біографії.
Іван Григорович Бурдак народився 12 серпня 1938 року в селі Лемешівка Яготинського
району в селянській родині.
Після закінчення (1960) лісоінженерного факультету Української академії сільськогосподарських наук за спеціальністю «інженер-технолог лісової промисловості» працював за
фахом в Архангельській області, а із 1965-го — в Україні (в Києво-Святошинському і Вишгородському районах). На посаді першого заступника голови новоутвореного в 1973 році Вишгородського райвиконкому займався організацією і розвитком району та районного центру
(м. Вишгород) упродовж семи років.
Генеральний директор ВО «Укрорглістехмонтаж», Української асоціації промисловості,
будівництва, транспорту і зв’язку «Україна», перший віце-президент і гендиректор Українського Союзу промисловців і підприємців, президент Транснаціональної корпорації «Інтеренергоресурс», гендиректор Центру економічного прогнозування «ЕКС-ЕКО». Був у складі
Економічної ради і колегії Мінліспрому СРСР. Обирався у Раду Міжнародного Конгресу промисловців і підприємців.
Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Своїм хрещеним батьком у літературі вважає Максима Тадейовича Рильського, в науці —
вченого-економіста, директора Інституту економіки Академії Наук СРСР Леоніда Абалкіна.
«Святої Ольги» Володимир Малишев. Грамоту Вишгородської РДА вручила почесному
громадянину Вишгородщини Івану Бурдаку
заступник голови райдержадміністрації Марина Мельник.
Поздоровляли досвідченого виробничника, управлінця, науковця і поета, людину, яку
природа щедро наділила красою, цілеспрямованістю, високою моральністю, внутрішньою культурою та працездатністю:
депутат Вишгородської міськради Олексій Поліщук (його привітання прочитала помічниця),
керівник НВП «Технопроект», багаторічний член міськвиконкому та депутат Вишгородської міської ради V скликання Віктор
Федосенко,
художник і архітектор, почесний громадянин Вишгорода Василь Климик,
соратники Івана Бурдака — академіки
Української академії наук, від імені яких найтепліші слова сказав академік УАН, доктор
фізико-технічних наук, професор Юрій Сенюк.
Зичили козацького здоров’я, міцного тилу
та процвітання рідній Україні, якій Іван Григорович пророчить щасливе майбутнє вже у
найближче десятиліття.
Чудовим творчим вітанням — причому, на
найвищому організаційному та виконавчому
рівні — став концерт учнів музичної школи,
вихованців міського Центру творчості «Джерело» (директор ЦТ Наталя Кисіль — автор
сценарію і ведуча свята), представників районного Будинку культури «Енергетик», со-

роду» (виконала Валентина Демочко у супроводі джерельного колективу «Pas de danse»),
«Вічний політ», «Льоном мати походила»,
«Баронеса» і «Элегия. Баллада о Спасителе» (композитор і викладач, лауреат багатьох
творчих конкурсів Ірина Беза). (у виконанні
Ірини Бези), «Вечір», «Рідна земля», «Сонячний зайчик», повстанські пісні (у виконанні
хору «Коралі»), «Смеріченька», «Реквієм»
(артистка театру і кіно Алла Наталушко).
Вірші «Діди мої», «Батьку», «Четверть
століття немає тебе», «Ранок», «День», «Ніч»
перенесли слухачів у село Лемешівку, колиску, в якій він рідної землі набрався сили,
мудрості і любові. Насамперед — любові до
вірної дружиноньки Лариси, з якою вже 53
роки у щасливому шлюбі, своїй опорі і музі,
якій присвятив вірші «Кароока чайка» та «Зустрілися в полі». (Ці поетичні твори, а також
«Рута і ясень», «Вечори бузкові» прочитала
Анна Франко.)
Рідна землі наділила Івана Бурдака і глибоким співчуттям до її багатостраждальної
історії, активною життєвою позицією. На «Літературному зорепаді» пролунали уривок з
поеми «Вишгород — Русь Київська» та уривок з поеми «Покаяння», «Театр абсурдів» і
«На ратному полі», чорнобильський цикл —
«Я стою у Дніпра», «Плач матері».
Окрема сторінка творчості Івана Григоровича присвячена видатним українцям. Виконавці його віршів «Лесі», «Катерині Білокур», «З Рильським у Голосієві», «В бой идут
одни «старики» так хвилювалися, читаючи
напам’ять гарячі рядки, наче вони їх самі на-

писали. За влучним висловом директора ЦТ
«Джерело» Наталії Кисіль, вірші Бурдака —
це підручник патріотизму, на якому треба виховувати дітей.
Завершальним акордом літературного
вечора-концерту став неперевершено-артистичний виступ ансамблю «Золоті ворота». Пісні на слова Івана Бурдака «Пам’яті
Бикова», «Козацька слава», «Моложавий генерал», «Ми з кумою жито жали» запалили
залу не на жарт.
Після урочистостей продовжилось неформальне спілкування з іменинником. У
дружньому колі — побратими-академіки, друзі і колеги, сусіди і, звісно, — генератор ідей,
згуртована родина (дружина, дочка і зять,
онук, сват). Спогади про дружбу, термін якої
визначається десятиліттями й запівстоліттями, виробничу та літературну діяльність чергувалися з віршами і побажаннями.
Приєдналась до побажань і редакція
газети «Вишгород» — Володимир Ткач і я,
Марина Кочелісова (моє занурення в міську
газету розпочалось у 1990-х, коли на сторінках «Вишгорода» прочитала розповідь Івана
Григоровича про свою матір, — тож вважаю
Івана Григоровича моїм «хрещеним батьком»
на газетярській ниві). Читайте твори Івана
Бурдака — і почніть ось того, що пролунав на
«Літературному зорепаді»:
ДУША МОЯ ГОСПОДА СЛУХА
(Гімн мого життя)
Я поет не за фахом, за духом,
За покликанням серця мого.
І душа моя Господа слуха.
Розуміє, шанує його.
Не умію кривити душею,
Чисту совість на мотлох мінять.
Під своєю родився зорею
І під нею я буду вмирать.
З молоком материнським гарячим
Увібрав я любов до життя.
Отака в мене доленька-вдача:
З дивосвітом звірять почуття.
А кохання моє волошкове
Здатне землю зимою зігріть.
І тверде моє, зважене слово
Перепоною блуду стоїть.
Моє кредо — це чесність і правда,
Щирим людям добро дарувать,
І сьогодні, і вчора, і завтра
Рідну землю свою шанувать.
Будьмо, друзі, багаті на розум
І здорові, як ненька земля.
Через бурі, і шторми, і грози
Хай веде нас щаслива зоря!
Докладніше чит. і більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

Вишгород

Опановуємо українську

Дата

12 листопада

ФОТО — Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Любов’ю
наповнюють світ

Майстрині

Влас. інф.
У переддень Міжнародного дня вишивальниці Спілку майстрів народного мистецтва м. Вишгорода привітали від міської
ради та мера міста Олексія Момота його
радник, президент БФ «Святої Ольги» Володимир Малишев та спеціаліст оргвідділу
Катерина Боднарчук, вручивши подяку за
оригінальну і самобутню творчість, тонке
відчуття гармонії світу, збереження та примноження народних традицій, любов до рідного міста і пригостивши духмяним пирогом.
Спілка, яку очолює Олена Кольвах, у 2017-му
році відзначить своє 10-річчя. Усі ці роки роботи
її майстринь та й самі вони – у національному
власноруч вишитому вбранні, завжди усміхнені,
привітні – є окрасою міських свят. Як люди високодуховні – для церкви святителя Миколая, що у
Демидові, жінки вишили сім хоругов, дві плащаниці й кілька ікон. Зараз готують хоругви для храму
с. Пірново (організатор цих справ – Галина Базяк).
Майстрині (деякі приїздять навіть із Києва)
зазвичай збираються у міському Центрі творчості

7

Приклалися до цілющого джерела

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Київської ОДА

Напередодні одного із найвизначніших
національних свят — Дня української писемності та мови, що відзначається 9 листопада, — організатори Вишгородських
безоплатних курсів із вивчення української провели виїзне заняття з відвіданням
Музею книги та друкарства, розташованого на території Києво-Печерської Лаври.
Слухачі довідалися про те, як зароджувалося наше живе (розмовне) й книжкове (непроминальне) слово. Жодна мова не оповита
таким серпанком загадковості й пошани, і все
вагоміше звучать аргументи мовознавців, що
українська є не лише однією з найрозвиненіших та наймелодичніших мов світу, а й однією з найдавніших.
І, хоч за офіційною версією, яка витікає
із совєтської ідеології, вона виникла на межі
ІХ-Х століть, а до літературної була прирівняна після виходу в 1798 р. поеми І. Котляревського «Енеїда», однак уже є чимало наукових підтверджень, що українська лексика
та писемність почали формуватися ще в ІІ-му
тисячолітті до нашої ери. Сучасні вчені переконують, що не фінікійці винайшли алфавіт,
як вважалося донедавна, а вони перейняли
його у пеласгів — племен, що жили, зокрема,
на території нинішньої України. А польський
лінгвіст М. Красуський ще в 1879 р. у своїй
праці «Давність української мови» доводив,
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що українська є старішою від санскритської,
грецької, латинської та праслов’янських мов.
У музеї, в якому зберігається близько
60 тисяч раритетних експонатів, слухачі доторкнулися до багатющої культурної спадщини українського народу з часів Київської
Русі. Під час екскурсії вони ознайомилися з
еволюцією слов’янської писемності й вітчизняного книгодрукарства та переконалися в
талановитості й особливій любові до словесності українського народу. Адже до наших
днів збереглися унікальні національні скарби

— стародавні видання, рідкісні рукописні книги, стародруки, майстерно оздоблені оксамитовими, фініфтевими прикрасами й коштовностями, дорогоцінним камінням, золотою й
срібною вишивкою, шкіряними оправами та
бісерним гаптуванням.
Серед багатющих експонатів побачили
вони перші абетки кирилиці та глаголиці Кирила й Мефодія, копії пергаментних та факсимільних книг — «Київські глаголичні листки»
(Х ст.), «Реймське Євангеліє» (написане в ХІ
ст. у Межигірському монастирі й вивезене до
Франції дочкою Ярослава Мудрого — Анною),
на якому присягали всі французькі королі,
«Остромирівське Євангеліє» (1056—1057
рр.), «Ізборник Святослава» (1073 р.), «Повість минулих літ» (1113 р.), «Слово о полку
Ігоревім» (кінець XII ст.), «Пересопницьке

«Джерело» (директор Наталія Кисіль) щосереди:
діляться новинками рукоділля, приносять свої
роботи, кожна з яких шедевр, говорять лише про
красиве і корисне – тобто, усе тут на позитиві.
Ось і цього разу ми побачили скільки усілякої
краси! Чудові вишивки Надії Подкоритової, Ольги Шаль, Олени Кобзар, яка творить дива ще й у
техніці «печворк», Валентини Котенок, Людмили
Юрченко, Ольги Дяченко, Людмили Болдиревої,
Олени Христинич, вишивки і роботи із застосуванням природного матеріалу Раїси Іноземцевої,
ляльки Галини Базяк, обручі, оригінальні прикраси для волосся Людмили Желтякової та ін. У
кожному виробі – тепло жіночих рук, фантазія і
любов до прекрасного. Нею наповнені майстрині,
і кожна з них саме любов’ю наповнює світ.

ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Євангеліє» (1556-1561рр.), що є видатною
пам’яткою української мови та високохудожнього оформлення.
Непересічні емоції викликали «Апостол»,
виданий Іваном Федоровим у Львові в 1574
р., перші видання — «Енеїда» І. Котляревського (1798 р.), «Граматика української
мови» О. Павловського (1818 р.), «Русалка
Дністрова» (1837 р.), «Чорна рада» П. Куліша
(1857 р.) та прижиттєві твори Г. Сковороди,
Т. Шевченка, М. Вовчка, І. Франка, Л. Українки, а також проповідників і просвітителів Петра Могили, Йосифа Тризни, Інокентія Гізеля,
Лазаря Барановича та Євгенія Болховітінова.
А особливою окрасою музею вважаються
книги-«велетні» (по кілька десятків кілограмів) й мікроскопічні (розміром по 3-4 мм),
унікально розписані й з автографами відомих
письменників, вчених та політиків.
— Коли наочно бачиш, як ощадливо наш
народ, наче найбільшу святиню, із віку в вік
ніс писемне слово, з якою палкою любов’ю
оберігав свою культуру, спадщину, надбання,
реально осягаєш: хто не припадає вустами до
цілющого джерела — мови, той рано чи пізно всихає, — зауважив один із організаторів
курсів, депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський.
А наостанок слухачі приклалися до мощей одного з найславетніших синів українського народу — Нестора-Літописця (який
стояв біля витоків національної писемності й
у день вшанування пам’яті якого відзначається свято української мови), а також захисника
своєї землі Іллі Муромця.

ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Виставка
«Святої Ольги» Володимир
Малишев (він вручив подяки від Олексія Момота Світлані Жовтобрюх, Лідії Дубині, Олені Кобзар, Тамарі
Усачовій) та спеціаліст оргвідділу міськради Катерина
Боднарчук, директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада
Литовченко,
бандуристка
Валентина Старенька.
Вони не приховували
захоплення від побаченого, та найбільше
пишався авторами виставки, які лікують
людей і водночас створюють таку красу,
головний лікар району Іван Клюзко (він не
втримався і навіть прихилив коліно перед
організаторкою заходу). А відтак – було багато теплих слів, квітів, звучала українська
пісня, і зала була наповнена незвичайною
позитивною енергетикою, яку несе в собі
кожен виріб, створений жінкою – берегинею роду і домашнього вогнища.
Виставка працюватиме до 25 листопада з 10:00 до 15:00.
Більше фото — на сайті газети

Жінка творить обереги
Валентина ЯКОВЕНКО
Міжнародний день вишивальниці
відзначили у КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
відкриттям виставки творчих робіт вишгородчанок та мешканок району – переважно працівниць медичної галузі.
Виставку традиційно організувала лікаррентгенолог Світлана Жовтобрюх.
У актовій залі районної лікарні розмістилося понад сто картин, а також рушники,
вишиванки, серветки та інші вироби побуту,
оформлені технікою вишивки, що створили
24 майстрині. Привітати їх зі святом завітали радник міського голови, президент БФ
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12 листопада

Вітання з 21-им днем
народження газети
«Вишгород»

Творчих ідей
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради
Газета «Вишгород» відзначила свій 21ий день народження.
Від щирого серця вітаю колектив редакції, бажаю доброго здоров’я, натхнення, невичерпної енергії та творчих ідей, а нашому
шановному міському виданню — процвітання та нових читачів!

Вас є за що поважати
Юрій КАРМАЗІН, народний депутат
України чотирьох скликань, Сенатор
Міжнародного Парламенту Безпеки
і Миру, заслужений юрист України,
доктор філософії, професор
Значення місцевих видань неможливо
переоцінити. Вони інформують співгромадян про те, що відбувається у їхньому населеному пункті, дають поради, відповідають
на запитання, збирають цікавинки з усього
світу, презентують книги і акції, висвітлюють конференції і призначення, розповідають про ціни і тарифи… Невеликі колективи
місцевих ЗМІ, що працюють серед людей,
серед народу — це майстри на всі руки: креативні, динамічні, вони, що називається, «з
коліс» випускають у світ видання, без яких
громада вже й не уявляє свого життя.
Газета «Вишгород» у переліку місцевих
видань займає особливе місце. Вона зачіпає
актуальні теми і веде за собою громаду. Тож
дозвольте у 21-ий день народження побажати її працівникам творчого гарту, успіхів і незламності — від вас, панове місцеві журналісти, залежить багато: ви формуєте майбутнє
свого рідного міста, вас є за що поважати!
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Тема

Вишгород

Вишгород історичний
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Третього листопада ц. р. у Вишгороді відбувся круглий стіл «Історія та перспективи
розвитку Вишгородського історико-культурного заповідника (до 80-річчя утворення заповідної території Вишгорода)».

ТЕЗИ З ВИСТУПУ
ДИРЕКТОРА ВІКЗ
ВЛАДИ ЛИТОВЧЕНКО
… Необхідно налагодити дієву роботу
наукового, методичного, екскурсійного відділів — запрошувати вітчизняних та іноземних
фахівців.
… Комплекс організаційних, науково обґрунтованих заходів має забезпечити захист
музейних предметів та предметів музейного
значення від подальших руйнувань, зберегти
їх автентичність із мінімальним втручанням в
існуючий вигляд.
… Передбачається обов’язкове електронне оцифрування, з фотофіксацією всіх музейних експонатів. Один із основних напрямків нашої роботи впродовж найближчих років
— налагодження та введення чіткої новітньої
електронної фондово-облікової документації
(назва предмета, датування, місце створення, дата надходження, матеріал, техніка виготовлення, короткий опис, наукова атрибуція,
стан збереження, облікові позначення); забезпечення можливості ідентифікації; визначення правового статусу музейних предметів
і колекцій.
… Необхідне фахове креативне проектування реального заповідного і музейного

простору — стаціонарні (постійні), а головне
— тимчасові виставки та експозиції, зокрема — міжнародні, що відкривають широкий
простір для творчих експериментів музейних
працівників, сприяють інтерактивності у представленні музейних експонатів.
… Найближчим часом буде запроваджено наукове вивчення і дослідження існуючих
та набутих музеалій заповідника.
… Наукові співробітники мають писати
наукові статті, готуватися до захисту кандидатських і докторських дисертацій, видання
наукових та науково-популярних часописів,
проведення наукових симпозіумів, міжнародних та вітчизняних наукових конференцій,
круглих столів. Це буде серед пріоритетних
напрямків діяльності заповідника.
… У планах — активна діяльність науково-методичної ради та заснування вченої
ради за участі провідних науковців і музейних
працівників України; підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
пов’язаних із музейною справою на теренах
історії Руси-України та Козацької доби; постійні майстер-класи (як для працівників заповідника, так і самими працівниками) і залучення провідних працівників музейної справи.
… Застосовуватимуться новітні музейні,
інформаційно-комунікативні та мультимедійні технології для популяризації заповідника:
театралізовані фестивалі, присвячені різним
періодам в історії України; музейно-педагогічні заходи; налагодження тісних контактів
з українськими та міжнародними ЗМІ та топсайтами інтернет-ресурсів для висвітлення
роботи заповідника.
… Передбачаємо налагодження необхідного фінансування заповідника за рахунок

коштів Київської обласної держадміністрації,
місцевого бюджету, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, які
не заборонені законодавством.
… Заповідник планує отримувати кошти,
що надходять:
— від господарської діяльності, надання
платних послуг, у тому числі за відвідування
музеїв,
— за науково-дослідницькі та інші види
робіт, які ВІКЗ виконуватиме на замовлення
підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян і громад,
— доходи від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності.
— знаходити можливості для створення
економічно-ефективної музейно-туристичної
інфраструктури.
… Мають бути відповідно обладнані приміщення для зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, експозицій та
виставок, культурно-освітньої роботи, роботи
наукових працівників музеїв ВІКЗ, а також
приміщення для забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів. … Необхідно
запровадити атестацію працівників та співробітників, підвищувати їхню кваліфікацію, започаткувати курси навчання музейного персоналу, забезпечувати їхнє наукове і фахове
зростання (ознака наукового потенціалу музею — це кількість кандидатів і докторів наук
у його штаті).
… Надзвичайно важлива сьогодні культурологічна місія співробітника ВІКЗ у справі
патріотичного виховання громадян України та
популяризації славетної історико-культурної
спадщини Вишгорода і Вишгородщини.

Вітаю з 21-м днем народження,
газета «Вишгород»!
Олег КУЧМІЙ, депутат міської ради
Важливість вашого прагнення висвітлення актуальних проблем нашого міста,
оперативність подачі та глибоке знання усіх
життєвих систем нашого міста важко переоцінити. Нехай ваше вміння тримати руку
на пульсі подій приносить добрі та позитивні
новини. А кожен номер буде яскравим та супроводжується творчими злетами, цікавими
знахідками та нетривіальними подіями.
Бажаю натхнення, вдосконалення і
зростання у професії, невичерпної енергії та
геніальних творчих ідей. Нехай усі справи,
за які береться ваш творчий колектив, приносять лише гарні емоції і результати!
***
Максим МАКАРЕНКО,
депутат міської ради
Приєднуюсь до привітань!!!

Цінуємо ваш професіоналізм
Шановні друзі!
Колектив Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» щиро вітає
вас із 21-ю річницею з дня заснування газети
«Вишгород». Ми високо цінуємо Ваш професіоналізм, правдиві і актуальні матеріали, які
відображені на шпальтах вашої газети.
Бажаємо
нових
творчих
успіхів,
здоров`я, щастя і добра!
За дорученням колективу заповідника
З повагою Іван ВІКОВАН, директор

Читаю сам і раджу вам
Галина ДМИТРЕНКО,
читачка газети «Вишгород»
із 21-річним стажем
Читаю газету «Вишгород» із першого
номера. І завжди находжу для себе чимало
цікавого. Гарно оздоблена, тепла, наповнена змістом газета.
21 рік я із тобою, мій «Вишгород»!
***
Ірина ЛИТОВЧЕНКО,
редактор газети «Слово»
Від імені колективу нашої редакції вітаємо колег із 21-м днем народження газети
«Вишгород». Зичимо творчого довголіття,
вагомої підтримки, відчутних тиражів і вдячних читачів!

УХВАЛА КРУГЛОГО СТОЛУ «ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИШГОРОДСЬКОГО ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА (ДО 80-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЗАПОВІДНОЇ ТЕРИТОРІЇ ВИШГОРОДА)».
Третього листопада 2016 року, Вишгород
Під час обговорення учасники круглого
столу (представники місцевої влади, науковці, краєзнавці, релігійні та громадські організації) висловили спільну думку: розглядати
територію давнього Вишгорода як унікальну
пам’ятку історії, культури, археології, містобудування, архітектури та природного ландшафту України та Східної Європи.
За своїм історичним значенням Вишгород є одним із основних осередків культури в
Україні, який може і має сприяти консолідації
суспільства, розвитку духовності та культури.
Неповторні ландшафти і природа Вишгорода
приваблювали ще київських князів та українських гетьманів.
У 2001 році Вишгород був включений до
списку міст і сіл, що мають історико-культурне надбання (Постанова Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 року № 878). Наказом Міністерства культури і туризму України
від 15 квітня 2008 року за № 424/1/16-08 затверджено межі та режими використання історичного ареалу міста Вишгорода Київської
області.
Учасники круглого столу ухвалили:
1. Створити в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
окремий зал, присвячений Вишгородській

іконі Божої Матері та підтримати ініціативу
побудови храму Вишгородської ікони Божої
Матері.
2. Утворити в структурі ВІКЗ науковий та
методичний відділи.
3. Розробити екскурсійні маршрути по
місту Вишгороду та Вишгородському району,
місту Києву, Київській та Чернігівській областях.
4. Створити бібліотеку Вишгородського
історико-культурного заповідника за основними темами:
історія України-Руси;
історія міста Вишгорода і Вишгородського району.
5. Започаткувати електронне видання наукового журналу під назвою «Ольжин град»
спільно з Інститутом археології НАН України,
Інститутом історії НАН України, Київською
обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України, Національним заповідником «Софія Київська», Українським товариством охорони пам’яток історії та культури.
6. Започаткувати щорічні Міжнародні наукові читання «Межигірська святиня в історії
України, Східної Європи та світу».
7. Розробити проект реконструкції фортець князівської України-Руси та Козацької
доби на схилах городища літописного міста

Вишгорода.
8. Укласти договори про співпрацю з музеєм-заповідником «Битва за Київ у 1943
році», Національним заповідником «Софія
Київська»,
Національним
історико-культурним заповідником «Києво-Печерська
Лавра», Музеєм Гетьманства у місті Києві,
Івано-Франківським краєзнавчим музеєм,
Чернівецьким національним університетом
імені Юрія Федьковича, іншими музейними,
освітніми, релігійними та культурними установами.
9. Продовжити роботу щодо передачі на
баланс Вишгородського історико-культурного заповідника споруди колишньої «Земської
школи».
10. Розпочати розробку проекту будівництва нового приміщення Історичного музею
Вишгородського історико-культурного заповідника.
11. Започаткувати разом із Київським
обласним державним архівом спеціальний історико-культурний проект — до 85-ліття створення Київської області.
12. Ініціювати утворення Спілки краєзнавців Вишгородського району та разом із місцевими краєзнавцями створити ЕНЦИКЛОПЕДІЮ ВИШГОРОДА І ВИШГОРОДЩИНИ
(електронна та паперова версії).

Людина

Вишгород
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Вітання з 21-им днем
народження газети
«Вишгород»

Безстрокова акція

З роси і води колективу редакції
Степанія СІДЛЯР,
радник голови
Київської облдержадміністрації
З роси і води — колективу редакції. Плекайте козацький дух у собі й у Вишгородській громаді. Слава Україні!

Із 21-річчям!
Щиро вітаємо колектив газети «Вишгород» із двадцять першим Днем народження!
Вже кілька поколінь вишгородчан виросли разом із газетою, дізнаючись із її сторінок про найважливіші події в житті рідного
міста. Зичимо газеті й надалі об’єктивно висвітлювати суспільно-політичне, економічне
і культурне життя Вишгорода, утверджувати
ідеали гуманізму, демократії, національного
відродження, невтомно боротися за свободу слова і захищати права людей.
У ці святкові дні бажаємо вам родинного
тепла, миру, краси, доброго здоров’я, журналістського неспокою для досягнення нових
висот на благо процвітання рідного краю!
Колектив НВК «Гімназія «Інтелект» —
ЗОШ І ступеня»

Посади дерево миру

Божого благословення вам
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

З нагоди Міжнародного дня запобігання
експлуатації
навколишнього
середовища під час війни та збройних
конфліктів 5 листопада ц. р. біля собору
Вишгородської Богородиці УГКЦ саджали фруктові і хвойні дерева — символ нового життя.
Цілу алею висадили (і плекатимуть надалі) діти, які дають нам надію на гідне майбутнє, — пластуни. Їх радо вітав голова Київської
обласної державної адміністрації Олександр
Горган, який у цей день відзначав свій день
народження і щиро поділився з присутніми
заповітним: будинки, мовляв, зводив, двох
синів виховує, а от дерево саджає вперше.
Інші батьки теж по-справжньому стали взірцем для своїх дітей: народний депутат
Ярослав Москаленко (до речі, він входить
до складу Екологічного комітету Верховної
Ради України), міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак, в. о. голови Вишгородської райдержадміністрації В’ячеслав
Савенок, його заступник Марина Мельник,

Вишгородський міський голова Олексій
Момот (Екологія душі — це коли проростає зерно добрих справ), секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова,
працівники Вишгородського історико-культурного заповідника, вишгородці... слава
Богу, що людей об’єднує бажання зберегти
планету — оце справжній патріотизм!
Мета безстрокової акції — привернути
увагу суспільства до жахливих соціально-екологічних наслідків війни на Сході
України, до завданої шкоди природним ресурсам. Координатор акції у Вишгороді —
парох собору Вишгородської Богородиці о.
Тарас Валах, активними учасниками озеленення території навколо собору стали віряни — громада УГКЦ, керівник Бюро УГКЦ з
питань екології Володимир Шеремета.
А почалася акція «Посади дерево миру»
— як і кожна добра справа — з Божественної літургії, яку проводив єпископ-помічник
Київського протосинкела Київської Архиєпархії УГКЦ Кир Йосип (Мілян). Владика Йосип власноруч посадив ялинку біля собору,
аби тішила око і наповнювала чистим повітрям легені вірян та навівала чисті помисли
по дорозі до церкви.

ФОТО —Ольга ДУМАНСЬКА,

Громадська організація «Слово Мудрості» разом із кафедрою
екологічної психології Східноєвропейського
національного
університету Луцька розробили
проект «Життя на планеті Земля
залежить від тебе» (екоуроки та
висадження дерев у школах України). У жовтні було проведено
кілька таких уроків та висаджено
80 дерев у Лютізькій школі, а на
початку другої чверті — у ВНВК
«Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.».
Учні беруть активну участь в обговорен-

Народ — армії

«Сітка-Берегиня» звітує
СУХАРИКИ для Кухарської Сотні,
КРИШЕЧКИ для програми «Добро
Жменями» /допомога в протезуванні воїнів/,
ШКАРПЕТКИ дитячі плетені фонду Ірини Шугайло,
ТКАНИНА /відходи, старий одяг/ для
різання на маскувальні сітки для наших
захисників.
Все це передано прихожанами Вишгородської церкви св. Володимира
для добрих справ! Дякуємо ВСІМ!
Бажаючим допомогти — адреса:
внутрішнє подвір’я Вишгородської адміністрації, гараж 3, щодня, окрім вихідних, з 17:00 до 19:00.
Тел: 0983988127 (Олена Роговенко)

ні теми бережного ставлення до
довкілля. А в кінці уроку кожен із
них садить у поліетиленовий стаканчик, наповнений грунтом, по
кілька жолудів і несе їх додому –
доглядати та вирощувати молоді дубочки. Навесні, коли рослинки пустять коріння
та виростуть на кілька листочків, їх можна
буде посадити у себе на подвір’ї, доглядати
за ними (поливати, не давати траві заглушити молоду поросль) та спостерігати, як вони
ставатимуть деревами.
Спочатку — посадити зернятко, насінинку, жолудь, каштан — і побачити, яке дерево
дасть плоди, що воно принесе оточуючому
світу. І відчути себе творцем власного життя
на Землі…

Уроки природи

спеціально для «Вишгорода»

Ольга БРИЛЬ,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»

Вишгородці і гості нашого міста навперейми розбирали лопати та вкорінювали
саджанці — з гарним настроєм і добрими
побажаннями. Ця по-справжньому чудова
акція продемонструвала і єдність різних конфесій: дерева біля церкви дружно саджали
православні, греко-католики і католики (зокрема — «Лицарі Колумба»), навіть мусульмани (до речі, заступник Муфтія — керівник
інформаційного відділу Духовного управління мусульман України — чудово спілкується
українською). По роботі на всіх учасників
чекали гарячі кава та чай із печивом і церковно-екологічний календар на 2017 рік — з
датами та молитвами о Богородиці за збереження Божого створіння.
Миру всім нам! Миру тобі, Україно! Акція
«Посади дерево миру» таки стала безстроковою — упродовж наступного робочого
тижня дерева — магнолії, кедрові сосни і
смереки — висаджували у дитячому парку
на пл. Т. Шевченка у Вишгороді, на Галявині
казок у сквері на вул. Шкільній, на території
гімназії «Інтелект».
Тож далі — буде
(чит. у наступних номерах
газети «Вишгород»)

Увага, шахраї!

Пенсіонеру зателефонували з банку
Влас. інф.
До редакції газети
звертаються пенсіонери
та бюджетники і розповідають, що їм телефонують
якісь люди. Представляються працівниками
«Ощадбанку» і просять назвати номер особистого рахунку та банківської картки — начебто для уточнення.
Шановні вишгородці!
За працівників банку видають себе шахраї,
котрі дізналися ваш телефон і адресу із загальнонаціональної бази даних, яка є у вільному доступі в інтернеті. Це вже не перша спроба
пройтися по довірливих людях (такі «дзвінки»

минулого року вже були — від імені начебто
«Привату» й «Авалю»).
«Ощадбанк» має у Вишгороді два відділення. Тож, якщо вам телефонують «звідти»,
— ні в якому разі не повідомляйте номери своїх особистих рахунків чи банківських карток. Є
сумнів — потрудіться підійти в те відділення,
що вас обслуговує. Всі питання можна вирішити на місці.
П. С. За інформацією районних правоохоронців, кількох спритних «ділків» від начебто
«Ощадбанку» вже затримано у Києві. Поліція
ще раз нагадує громадянам: особисті дані не
треба нікому повідомляти — надто те, що стосується вашої безпеки (особистої й фінансової).

Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міської ради
Газеті «Вишгород» — 21! Шановний колектив редакції!
Хочеться сказати вам слова подяки за
об’єктивне і оперативне висвітлення життя
міста, за інформування читачів про діяльність міських органів влади. На сторінках
газети постійно обговорюються актуальні
теми та публікується корисна інформація.
Бажаю колективу редакції творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії, нових
цікавих тем та наполегливості в досягненні
нових висот на ниві журналістики. Переконаний, що і надалі ваш творчий колектив берегтиме й примножуватиме сформовані професійні традиції і завжди йтиме в ногу з часом.
Божого благословення вам за вашу
працю по відстоюванню інтересів громади
Вишгорода та піднесення добробуту його
жителів!

Цікавих подій і гідної оцінки
Міська газета «Вишгород» перегорнула
чергову сторінку у своїй історії. Сьогодні 21-ша
річниця газети. Це той вік, коли всі табу начебто відміняються, коли життя набуває особливої
перспективи, однак і відповідальність лягає на
плечі незрівнянно більша.
Журналісти і працівники «Вишгорода» сьогодні відчувають радість, власну значимість,
здійснення мрій, неймовірні життєві удачі, перспективи. І нехай не все згодом втілиться у життя, нехай претензії дещо перебільшені, а вимоги — завищені, все ж попереду багато цікавого,
захоплюючого, обнадійливого.
Дорогі колеги, всього вам найкращого, цікавих подій, яскравих буднів і гідної оцінки роботи!
Вишгородське районне радіомовлення
Олександр БАЛАБКО,
журналіст, публіцист, поет-пісняр,
письменник
Вітаю! Хай живе ВИШГОРОД!
***
Валентина КОВПАК,
радіожурналіст КДРТРК «Голос Києва»
Дорогі мої колеги, вітаю вас! Звісно ж,
удачі в житті, вдячних читачів і бажання
творчо працювати. Ви потрібні нашим людям, бо вони вам вірять. Щасти вам!
***
Валентина ДУХОТА,
депутат Вишгородської районної ради
Приєднуюсь до вітань! Гострого вам
пера, влучного слова і великих тиражів!
***
Галина МАКАРЕНКО, НСЖУ
Вітаю! Творчих звершень і усіх благ!
***
Володимир ПОТАПОВ,
заступник командира однієї з в/ч
Щастя, здоров’я, творчих успіхів, обороноздатності!
Великих тиражів і вдячних читачів!
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 4 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
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 «Кохана
вчителька»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
09:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
11:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
14:20 Фольк-music
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
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
09:15 Зоряний шлях
12:00 Х/ф «Бережися
автомобiля»
14:00, 15:30 Т/с «Любов
як нещасний випадок»
18:00 Т/с «Спiвачка й
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:40 Зоопарки свiту
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Кiкабiдзе
21:40 Українець М.
Поплавський у Варшавi
23:10 Земнi катаклiзми
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:35 Х/ф «Споконвiку
назавжди»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 22:00 Танька i
Володька
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
6:50 Х/ф «Випадок iз
слiдчої практики»
08:15, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:55 Х/ф «Без року
тиждень»
11:10 Х/ф «Бережiть
жiнок»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»

23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб»
07:10 М/ф «Супершiстка»
09:05 Х/ф «Людина зi
сталi»
12:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:40 Х/ф «Ханi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
10:10, 16:10 У пошуках
скарбiв
11:00, 21:40 Дика планета
11:50 Рiднi домiвки
13:40, 19:50 У пошуках
iстини
14:30, 01:10 Мiстична
Україна

17:00, 20:40
Екстремальний свiт
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
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»
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...»
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 Х/ф «Пенелопа»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:15, 11:15, 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 «Все
можливо»
14:00 «Речдок»
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заборонене
кохання»
00:00 Т/с «Одружити

Казанову»
ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
10:15 Х/ф «Злива»
12:00, 13:20 Х/ф
«Термiнатор-4. Нехай
прийде спаситель»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Термiнатор-5. Генезис»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:30 Свобода
слова
00:30 Т/с «Лас-Вегас»
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
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
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
6:55 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:25, 19:00 «ДжеДАI»
09:50 «Богатирi»
10:50 Д/п «Помста
природи 3»
12:50 «Українськi
сенсацiї»
13:50, 17:30 «Секретнi
матерiали»
15:30 «Люстратор 7,62»
16:30 «Люстратор.
Спецпроект»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Робокоп»
22:00 Х/ф «Робокоп-2»

ВI В ТО Р О К , 1 5 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 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»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
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
09:10 Т/с «Травма»
10:55 Спорт. Тиждень
12:30 Вересень
14:20 Подорожнi
16:15 Д/с «Клуб пригод»

17:15 Д/с «Увесь цей
джаз»
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 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка й
султан»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол.
Товариський матч.
Україна - Сербiя
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. НьюЙорк»
ТОНіС

6:30 Зоопарки свiту
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:40 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Земнi
катаклiзми
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Кiкабiдзе
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»

селянка
12:55, 22:00 Танька i
Володька
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

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»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:30 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»

ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Герцог»
11:55, 17:50 Панянка-

НТН
6:10 Х/ф «Iподром»
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 «Право на
захист»

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, 19:55 Аферисти в
мережах - 2
20:55 Київ вдень i вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
00:00 Любов на
виживання

лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:15, 18:45 Сироти дикої
природи
17:45 Чарiвнi свiти
18:20 Путiвник
прочанина. Почаївська
Лавра
19:30 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Хiмiк»
(Україна) - «Орадя»
(Румунiя)
21:40 Глобал - 3000
00:10 «Натхнення»

Володька
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила

життя
10:10, 16:10 У пошуках
скарбiв
11:00, 21:40 Дика планета
11:50 Рiднi домiвки
13:40, 19:50 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20, 23:30 Повiтрянi бої
17:00, 20:40
Екстремальний свiт
18:00, 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
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»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 13:05 «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, 12:25, 21:00 Т/с
«Заборонене кохання»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Одружити
Казанову»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Сильнiше
вогню»
10:50, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
11:50, 13:20 Х/ф «Злива»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Вiддiл 44»
15:00, 16:20, 21:40 Т/с
«Поганий хороший коп»
16:45 Т/с «Пiд зливою
куль»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Крикуни»
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
09:25, 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»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
10:55 Д/п «Страшне
завтра»
14:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:40 Х/ф «Супертанкер»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Робокоп-3»
22:00 Х/ф «Капiтан Грiм»
00:05 Х/ф «Викрадення»

С Е Р Е ДА , 1 6 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 4»
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 «Кохана
вчителька»
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
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:10 Т/с «Травма»
15:55 Мистецькi iсторiї
16:15 Д/с «Клуб пригод»
17:15 Д/с «Увесь цей
джаз»

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
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
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка й
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,

ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Заповiтне
бажання»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 22:00 Танька i

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00, 18:30 «За живе!»
10:20 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:15 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:20 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
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 «Право на
захист»
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
6:50, 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, 21:55 Варьяти
20:55 Київ вдень i вночi
23:55 Хто зверху? - 5
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
10:10, 16:10 У пошуках
скарбiв

11:00, 21:40 Дика планета
13:40, 19:50 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi бої
17:00, 20:40
Екстремальний свiт
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Прихована
реальнiсть
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»
16:000 «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...»
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 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Заборонене кохання»
14:40 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

00:00 Т/с «Одружити
Казанову»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 15:30, 16:20 Т/с
«Пiд зливою куль»
11:05, 17:00 Т/с
«Штрафбат»
12:05, 13:20 Х/ф «Останнi
дня планети Земля-1»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Крикуни-2.
Полювання»
00:25 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
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
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
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Дембель»
10:55 Д/п «Страшне
завтра»
14:35 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:25 Х/ф «Капiтан Грiм»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Дiра смертi»
21:50 Х/ф «Зiграно»
23:35 Х/ф «Дикiсть» Черв.
Круг

Ч Е ТВ Е Р , 1 7 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, 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»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
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
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:10 Т/с «Травма»
11:00 Чоловiчий клуб
11:35 Розсекречена
iсторiя

13:15 Казки Лiрника
Сашка
14:20 Надвечiр’я. Долi
17:15 Д/с «Увесь цей
джаз»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:45 З перших вуст
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:15 Подорож у царство
тварин
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Земнi
катаклiзми
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:50 В гостях у Д.
Гордона. М. Скорик
19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»

пiд Полтавою
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:15 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 22:00 Танька i
Володька
13:55, 21:00 Одного разу

НТН
6:30 Х/ф «Нi пуху, нi пера»
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 «Право на
захист»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський

СТБ
08:55 «Все буде смачно!»
10:50, 18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:00 «Один за всiх»

патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
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 Зiрки пiд гiпнозом
20:55 Київ вдень i вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
23:20 Варьяти
МЕГА
7:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
10:10, 16:10 У пошуках
скарбiв
11:00, 21:40 Дика планета
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:50 У пошуках
iстини

14:30 Мiстична Україна
17:00, 20:40
Екстремальний свiт
18:00, 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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «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»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 13:05 «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, 12:25, 21:00 Т/с
«Заборонене кохання»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай

одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Одружити
Казанову»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 15:30, 16:20 Т/с
«Пiд зливою куль»
10:50, 17:05 Т/с
«Штрафбат»
12:10, 13:20 Х/ф «Останнi
дні планети Земля-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Слiпа лють»
00:15 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
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
09:25, 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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
10:55 Д/п «Страшне
завтра»
13:15 «Вiдеобiмба»
14:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:40 Х/ф «Дiра смертi»
20:00 Х/ф «Зiграно»
21:45 Х/ф «Воїн ушу»
23:30 Х/ф «Болотна
акула»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 8 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, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:15 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
00:05 Х/ф «П’ять
наречених»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
09:50 Д/ф «Протидiя» iз
документальної трилогiї
«Неймовiрнi українцi»
11:00 Д/ф «Невидимi»
14:20 Вiра. Надiя. Любов

16:15 Д/с «Клуб пригод»
17:15 Д/с «Увесь цей
джаз»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
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 й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Земнi
катаклiзми
18:15 Путiвник
прочанина. Почаївська
Лавра
18:55 В гостях у Д.
Гордона. М. Скорик
21:00 Жива природа
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 Х/ф «Модна
матуся»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55 Танька i Володька
13:55 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:50 Країна У
20:00 Х/ф «Гамбiт»
21:40 Х/ф «Чого чекати,
коли чекаеш на дитину»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
09:05 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
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 «Стамбульський
транзит»
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 «Право на
захист»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 07:35 Kids Time
06:22 М/с «Губка Боб»
07:15 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:37 М/ф «Альберт»
09:15 Половинки - 2
10:55, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи 3
18:00 Абзац
22:45 Половинки 2
00:15 Аферисти в
мережах - 2
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя

10:10, 16:10 У пошуках
скарбiв
11:00, 21:40 Дика планета
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:50 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
17:00, 20:40
Екстремальний свiт
18:00, 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 «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»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:15, 13:05 «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, 12:25 Т/с
«Заборонене кохання»
14:40 «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 «Осiннiй
марафон»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:35 Т/с «Пiд
зливою куль»
11:00, 17:45 Т/с
«Штрафбат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Слiпа лють»
14:55, 16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:55 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 Хронiка дня
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
09:25, 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
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Дембель»
10:20 Д/п «Зброя»
10:55 Д/п «Страшне
завтра»
14:55, 01:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
16:45 Х/ф «Воїн ушу»
19:20 Х/ф «Планета мавп»
21:50 Х/ф «Зубастий
торнадо»
23:25 Х/ф «Без правил 3»

СУБОТ А , 19 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
7:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 «Повернiть менi
красу 2»
12:15 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
14:10 «Голос. Дiти 3»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
№ 7 2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2016»
00:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
7:50 Золотий гусак
11:10 Казки Лiрника
Сашка
11:25 Суспiльний
унiверситет
16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт

16:50 Чоловiчий клуб
17:25 Д/ф «Жива ватра»
18:35 Х/ф «Пiше. Мiж
небом i землею»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
11:00 Х/ф «Петрович»
13:10, 15:20 Т/с «Один
єдиний i назавжди»
17:15, 19:40 Т/с «Другий
подих»
21:50 Х/ф «Шукайте
маму»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Волга - Волга»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським

11:00, 19:00 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:10 Путiвник
прочанина. Пирогово
15:30 Концерт М.
Поплавського «Україна моя родина»
17:00 Баскетбол.
Чемпiонат Європи.
Квалiфiкацiя. Україна Нiмеччина
21:35 «Таке спортивне
життя. Андрiй Говоров»
22:00 Х/ф «Змiй»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

11:35 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
13:10 Х/ф «Модна
матуся»
15:20 Х/ф «Чого чекати,
коли чекаеш на дитину»
17:20 Х/ф «Гамбiт»
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 22:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:50 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
23:40 «Х-Фактор - 7
Пiдсумки голосування»

ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Мультачки:
Байки Сирника»

НТН
7:30 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
11:30 «Речовий доказ»

14:15 Т/с «Детективи»
17:25 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Чужi душi»
21:15 Х/ф «Ефект колiбрi»
23:10 Х/ф «Ларго Вiнч - 2:
змова в Бiрмi»
НОВИЙ КАНАЛ
7:45 Kids Time
07:50 Суперiнтуїцiя
09:10 Ревiзор
12:10 Страстi за
ревiзором
14:55 Зiрки пiд гiпнозом
16:50 М/ф «Кiт у чоботях»
18:40 Х/ф «Людинапавук»
21:00 Х/ф «Людинапавук 2»
23:20 Х/ф «Явище»
МЕГА
6:30 Корольов
07:30 Полювання на НЛО
08:30 У пошуках iстини
10:10 Повiтрянi бої
11:50, 21:10 Шiсть

вiдчуттiв
14:40 Загадки планети
16:40 Пустелi: життя на
межi
18:40 Дракула та iншi
19:30 Прокляття вiдьом
20:20 Прокляття
скiфських курганiв
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «М. Поплавський.
«Спiваючий ректор»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20, 05:00
«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»
11:10 Х/ф «Бендслем»
13:15 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
15:15 «Розсмiши комiка»
16:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
17:15 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:25, 20:00 «Подробицi»
07:30 Х/ф «Жорстокий
романс»
10:10 Д/п «Ельдар
Рязанов. Жiночi iсторiї»
11:00 Х/ф «Службовий
роман»
14:10, 20:30 Т/с «Червона
королева»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 «Навколо М»
00:15 Х/ф «Ганнiбал:

Сходження»
ICTV
6:35 Х/ф «Останнi дня
планети Земля»
10:50 Секретний фронт
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська
оборона
15:00 Х/ф «Напролом»
16:50 Х/ф «Широко
крокуючи-3. Правосуддя
одинака»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Паркер»
22:30 Х/ф «Розплата»
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
10:10 Модне здоров’я
10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
14:30 Навчайся з нами
15:15 Час iнтерв’ю
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
07:00 «Маски-шоу»
08:40 «Вайпаут»
11:00 «Богатирi»
13:50 15 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Олександрiя»
16:00 Д/п «Ла-ла-ла!»
16:50 15 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Сталь»
19:00 Х/ф «Самоволка»
21:05 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
22:55 Х/ф «Зубастий
торнадо»
00:30 Х/ф «Болотна
акула»

НЕДIЛЯ , 20 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:10 «Недiля з
Кварталом»
07:05 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:50 «Грошi»
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:05 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:40 «Українськi
сенсацiї»
14:45 Х/ф «Партiя для
чемпiонки»
18:30 Х/ф «Недотурканi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:10 Х/ф «Коли чоловiк
любить жiнку»

Євробачення-2016
(трансляцiя з Мальти)
19:40 Д/ф «Дихай
глибше»
20:10 Подорожнi
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
23:00 Паспортний сервiс

UA:ПЕРШИЙ
7:15, 07:50, 23:20
Золотий гусак
08:15 Смакота
09:30 Х/ф «Пiше. Мiж
небом i землею»
11:25 Спогади
13:40 Т/с «Епоха честi»
17:00 Дитячий
пiсенний конкурс

ТОНіС
6:00 Х/ф «Мрiя»
11:00 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:10 Путiвник
прочанина.
Михайлiвський
Золотоверхий

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:20 Т/с «Ключi вiд
минулого»
17:00, 20:00 Т/с «Не йди»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:50 Т/с «Один єдиний i
назавжди»

15:50 Бенефiс О.
Гавриша
19:00 «Формула Пруста.
Андрiй Демиденко»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:00 Х/ф «Останнiй раз,
коли я бачив Париж»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
12:10 М/ф «Мультачки:
Байки Сирника»
12:50 Х/ф «Прянощi та
пристрастi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
16:00, 18:00, 20:00, 23:00
Країна У

22:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:55 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
13:20 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:25 «Один за всiх»
22:40 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:00 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
06:20 Х/ф «Провiнцiйний
анекдот»
07:00 Х/ф
«Стамбульський транзит»
08:40 Х/ф «Чужi душi»
10:15 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
13:45 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
15:20 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»

16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Теккен»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 08:30 Kids Time
06:17 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:32 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:50 М/ф «Кiт у чоботях»
13:40 Х/ф «Людинапавук»
15:55 Х/ф «Людинапавук 2»
18:15 Х/ф «Людина-павук
3: Ворог у тiнi»
21:00 Х/ф «Годзила»
23:05 Х/ф «Посейдон
Рекс»
МЕГА
6:30 Зворотна сторона
Мiсяця
07:30 Вiщi сни
08:30 У пошуках iстини
10:10 Повiтрянi бої
11:50, 21:10 Шiсть
вiдчуттiв

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

Розшукується Сергій Володимирович ХАРІН, мешканець м. Алчевськ. Для повідомлення про позбавлення
батьківських прав. Тел: (066) 336-42-16
Представництво потерпілих в суді, суди. Захист
прав людини в Англії. Стягнення боргів, повернення
депозитів. Офшори. Будівництво та перепланування. Тел: (050) 566-22-70
Діагностика глистних інвазій та захворювань
шлунково-кишкового тракту.
Тел: (063) 734-72-85, (096) 392-65-70.
Ліцензія МОЗ України № 434 від 16.07.2015 р.

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 недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на житло від 11 грудня 1995
р., видане Вишгородською міською радою на
квартиру, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Дніпровська, 5, кв.
81, яка належить на праві приватної спільної
власності Олександру Андрійовичу БАГНЮКУ,
Ганні Петрівні БАГНЮК, Наталії Олександрівні
НІКІТІНІЙ, Марії Володимирівні НІКІТІНІЙ. Свідоцтво видане згідно з розпорядженням від 11
грудня 1995 р. №147

14:40 Загадки планети
16:40 Пустелi: життя на
межi
18:40 Мiстична Україна
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Лех Валенса професор унiверситету
культури»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00 «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»
09:15 Х/ф «Бендслем»
11:20 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Цей
незручний момент»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
6:30 Х/ф «Жорстокий
романс»
08:10 «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»
14:10 Т/с «Червона
королева»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Х/ф «Бiдна Liz»

Âèøãîðîä

23:20 Х/ф «Службовий
роман»
ICTV
6:35 Факти
07:00 «Що? Де? Коли?»
08:00 Х/ф «Напролом»
11:35 Краще не повторюй
12:35, 13:00 Х/ф «Широко
крокуючи-3. Правосуддя
одинака»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Розплата»
16:30 Х/ф «Паркер»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Глобальне
вторгнення. Битва за
Лос-Анджелес»
22:45 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10, 00:20
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
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:35 Ваш лiкар
19:25 Невигаданi
iсторiї
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
7:00 «Маски-шоу»
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Дембель»
16:40 Х/ф «Планета
мавп»
19:00 Х/ф «Пекло»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Без правил 3»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Володимир Ткач
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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

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в
ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 68)
на ім’я Сергія Івановича ДАВИДЮКА

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

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 378) на
ім’я Сергія Петровича НАВРОЦЬКОГО

У неділю, 13 листопада, о 17:00 відбудуться збори мешканців 3-го під’їзду буд. №
7 по вул. Шкільній з приводу оплати за користування кладовками та укладання
відповідних договорів. Запрошуються мешканці 3-го під’їзду, які мають кладовки.

12

12 листопада

Мозаїка

2016 року

Цукровий діабет: безкоштовна діагностика 14 листопада
Депутатські турботи
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради

Милосердя

Районна організація Товариства Червоного Хреста України продовжує благодійну
акцію «Милосердя».
ДП України «Міжнародний дитячий центр
«Артек», що переїхав із Криму в санаторний
комплекс «Пуща-Озерна» у Пущі-Водиці (Київська обл.) у червні 2015 року, отримав допомогу з Вишгорода. Одяг та взуття, іграшки
та канцелярське приладдя для дітей зі Сходу
України зібрали учні навчальних закладів району. Найактивніше відгукнулися гімназисти

«Інтелекту» (директор Інна Шубко) та школярі
ЗОШ № 1 (директор Олег Тимченко).
За договором про співпрацю районна організація Товариства Червоного Хреста (Ірина
Правдива) спільно з районною владою влітку
2017 р. планують організувати на території
«Артеку» відпочинок учням із Вишгородського району, які добре вчаться, — переможцям
олімпіад різних рівнів тощо.
А Вишгородська РОТЧХ проведе сертифіковане навчання з надання першої домедичної
допомоги для 70 вихователів та адміністраторів «Артеку».

Хлібосольна
традиція

Вітання

Ковбаси, м’ясо,
випічка і здоба —
від виробника
Із 12 листопада за адресою:
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-б
08:00 – 20:00
Запрошую на роботу
пекаря-кондитера.
З/п – 6 000 грн.
Досвід роботи – від 2-х років.
Тел: (050) 010-41-04

Запрошую на роботу
кондитера. З/п – 6 000 грн.
Досвід роботи – від 2 років.
Тел: (050) 010-41-04

Вважати недійсними втрачені документи
від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 372) на ім’я Миколи Федоровича ПАШИНСЬКОГО

Вважати недійсним втрачене пенсійне посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту населення Вишгородської РДА,
серія ААБ № 058150, на ім’я Тараса Володимировича ПЛЮТА
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

Громадському
діячеві,
депутату
Вишгородської
міської ради четвертого і
п’ятого скликань, заступнику
голови районної організації
«Просвіта» Сергію Володимировичу
ПРОКОПЕНКУ
виповнилося 50 років!
Шановний друже! Від щирого серця
зичимо тобі міцного здоров’я і довголіття,
достатку, творчих успіхів на історико-культурних теренах, рожевих серпанків і сонячних днів, безмежного щастя та великого кохання!
Друзі, редакція газети «Вишгород»

Пропоную роботу технолога
кондитерського виробництва.
З/п – 10 000 грн.
Досвід роботи – від 5 років.
Тел: (050) 010-41-04
Вважати недійсним загублене посвідчення міліціонера, видане Головним
управлінням МВС у Київській області на
ім’я Сергія Валерійовича ГРОХА

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 173) на ім’я Ганни Петрівни КАРПОВОЇ

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

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.

ВИХОВАТЕЛЯ

Вишгород — АРТЕКУ

Влас. інф.

Вважати недійсною втрачену Книгу обліку доходів, видану на ім’я Ольги Володимирівни ТЕРЕЩЕНКО

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
У ДИТСАДОК
Тел: (068) 554-65-84

ФОТО — Ірина ПРАВДИВА,
спеціально для «Вишгорода»

Всесвітній день боротьби з цукровим
діабетом відзначають щорічно 14 листопада
для координації зусиль у боротьбі проти цієї
недуги, підвищення знання суспільства про діабет, його
причини, симптоми та ускладнення, щоб нагадати про те,
що поширеність діабету невпинно зростає.
В рамках Всесвітнього дня боротьби проти діабету,
за ініціативою та підтримкою депутатів нашої фракції у
Вишгородській міській раді, 14 листопада відбудеться

акція — безкоштовна діагностика мешканців міста на визначення рівня глюкози в капілярній крові.
Захід проводиться за сприяння Вишгородської районної ради та Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України.
Мета акції — раннє виявлення цукрового діабету та
збереження здорового населення нашого міста.
Запрошуємо всіх охочих подбати про своє здоров’я
та долучитися до заходу.
Дата: 14 листопада 2016 року.
Місце: перший поверх адміністративного будинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка,1).
Час: 11:00 – 14.00.
Будьте здорові та щасливі!

Вишгород

Совість, як правило, мордує не тих,
кого треба, а тих, у кого вона є

Вітаємо побратима
Вишгородська районна партійна організація ВО «Свобода» вітає свого побратима –
Валентина НИЖНИКА – з днем народження!
Бажаємо козацького здоров’я, наснаги,
міцності духу і Божого благословення в усіх
справах!
Друже, знаємо, що у тебе є заповітна
мрія. Нехай же вона здійсниться!

У садочок на постійну роботу потрібен кухар.
Дружний колектив та гідну оплату гарантуємо.
Тел: (067) 527-22-07
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!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131
РОБОТА. Потрібен відповідальний РОЗКЛІЙНИК і КУР’ЄР
по Вишгороду і Вишгородському району. Тел: (098) 035-98-98, (093) 328-30-80

