Із Днем Гідності і Свободи
Дорогі вишгородці!
У знаменний і величний день Гідності і Свободи ми з гордістю говоримо про те, що
українці — народ, який заслуговує поваги світової спільноти. Адже ми разом довели
те, що ми — народ глибоко патріотичний, з високим почуттям гідності і непереборним
духом свободи!
Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків! Будемо з шаною
зберігати і захищати цей безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь, і слава Йому за
нашу прекрасну країну — Україну!
Олексій МОМОТ, міський голова,
Слава Україні!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар міської ради,

Пам’яті жертв голодоморів

Засвіти
свічку

Згідно з Указом Президента України № 480\2016
від 1.11.2016 р., 26 листопада 2016 року о 16:00 – загальнонаціональна хвилина мовчання на вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу – голодомору 1932
– 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні
та загальноукраїнська акція «Засвіти свічку».
Цього дня на території України будуть приспущені Державні
Прапори, обмежено проведення розважальних заходів, внесено
відповідні зміни до програм радіо та телебачення.
Лише у 1932-33 роках в Україні загинуло до 10 мільйонів людей. Дослідники з Інституту демографії, проаналізувавши усі раніше засекречені архівні документи, встановили, що жертвами голодомору стали 4 мільйони українців, серед яких мільйон – діти віком до 10 років.

Âèøãîðîä
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Ірина БУЛЛО

Знай наших!

Справжній полковник Дмитро Булло

нантських років — тому що виконував поставлені завдання на дуже
високому рівні. Починав військо-

аФішка

НАДІЯ УКРАЇНИ
— СТЕФАНІЯ
КУКОЛЕВСЬКА

>
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ву службу із частин ПВО
(протиповітряна
оборона)
у різних регіонах України.
Останні 12 років — у складі
Головного управління розвідки Міноборони України
(ГУР МОУ).
Д. Булло користувався
авторитетом не лише у підлеглих, а й у вищого керівництва. Завжди відгукувався на проблеми товаришів
по службі. У мирний час

ФОТО — родинний архів, спеціально для «Вишгорода»

19 листопада — рік, як пішов
із земного життя мій чоловік
Дмитро Булло, батько двох синів,
єдиний син у батьків.
Вишгород добре знає цю історію: 46-річний учасник АТО, якому
стало зле із серцем, не діждався
«швидкої». Із відділення швидкої
допомоги, що на території Вишгородської ЦРЛ, можна пішки дістатися нашого будинку за 5-7 хвилин.
Ми чекали машину після виклику 40
хвилин.
І навпаки (друга сторона медалі)
— підтримка з боку Вишгородської
міськради та особисто мера Олексія
Момота була вчасною і відчутною: і
словом, і ділом, за що вся наша родина (я, діти, батьки Дмитра) дуже
вдячна працівникам апарату міськвиконкому та інших міських служб.
Але зараз не про це. Хочу розповісти, який був Дмитро. Коли поруч — порядна, надійна людина, ми
сприймаємо це, як належне. І гарні
слова для неї відшуковуємо лише
на поминках.
Наша родина завжди із задоволенням читала у газеті «Вишгород»
розповіді про людей (рубрика «Сусіди»). Гадаю, саме час вшанувати
пам’ять Дмитра Леонідовича Булло.
Ми познайомились, коли Діма
був іще курсантом Київського вищого зенітно-ракетного училища
(КВЗРУ) — і з того часу 25 років
були разом у сім’ї і на службі.
Його дуже цінували із лейте-
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ВИСТАВКА В «ЕНЕРГЕТИКУ»
17-21
листопада
(п’ятницяпонеділок) у фойє БК «Енергетик»
— виставка «Революція Гідності».
Всіх запрошує арт-майстерня «Авангард».
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ РЕВОЛЮЦІЇ
21 листопада (понеділок) о 10:00
на пл. Т. Шевченка у Вишгороді —
урочистий мітинг, а також покладання квітів до інформаційного стенду
подій Революції Гідності та меморіальної дошки Герою Небесної Сотні
Ігорю Пехеньку (вул. В. Симоненка,
6)
ОПАНОВУЙМО УКРАЇНСЬКУ
Школа української мови чекає
учнів по суботах з 11:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8, 2-ий поверх). Навчання
безоплатне. Запис за телефонами:
067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»).
Добра справа для «Надії»
Благодійний ярмарок із такою

неодноразово був нагороджений
за виконання завдань, має нагороди та відзнаки від Міністра оборони

України, начальника Генерального
штабу, начальника ГУР МОУ, Подяки від секретаря РНБО… І лише
нині ми розуміємо, як треба берегти мир і скільки Дмитро Леонідович
зробив для цього потрібної копіткої
роботи.
Звісно, не про все можна говорити, проте в. о. начальника групи
розвідки штабу АТО Дмитро Булло
організовував та контролював виконання не одного спецзавдання —
і важко підрахувати, скільки життів
наших військовослужбовців врятовано, скільки матерів дочекалися
своїх дітей, а дружини — чоловіків.
Патріот рідного міста, він завжди
мав із собою прапор Вишгорода —
чотирикольорове знамено прикрашало і його робоче місце в АТО.
Своє поранення (осколком у
ногу), отримане під час обстрілу
Краматорська, як інвалідність не
оформлював — навіть рідні про це
не знали. Дмитро вважав, що тоді
як інші втрачали кінцівки, отримували страшні недуги, його поранення
— не таке й уже значне.
Людина дуже відповідальна, у
бліндаж під час обстрілу полковник
зайшов останнім — спочатку простежив, аби усі підлеглі укрились
від шаленого вогню...
Вищі чини АТО висловлювали
нам своє співчуття, дякували батькам за виховання сина, схиляли

голову перед Дмитром за героїзм,
відвагу (НА ФОТО — нагорода, відзнака ГУР МОУ «За мужність при
виконанні спецзавдань»). Його щодня згадують колеги — їм бракує
його досвіду, знань, харизми, уміння згуртувати, підтримати, захистити, переконати. Ці людські якості
дуже потрібні військовим – надто на
передовій.
Дмитра дуже не вистачає нашій родині – дружині, двом синам,
невтішним батькам. Свого зятя любили та поважали мої батьки — і
було за що. Уважний до найменшої
дрібниці, в домашній роботі він із
задоволенням допомагав батькам,
тестю і тещі, по-чоловічому брав на
себе все найважче. Синам також
прищепив працелюбність і турботливе ставлення до рідних і людей
навколо (сусідів, колег по навчанню
і роботі).
На хобі у нього бракувало часу
— своє життя Діма присвятив сім’ї
й службі, у нечасті вільні години повністю віддавав себе рідним. І на
роботі, і вдома відчували його надійне плече — Дмитро Булло був
справжнім полковником і захисником в усіх життєвих ситуаціях, Людиною з великої літери.
Он жизнь любил и песни пел —
В семье надежда и опора.
Мир почернел, свет потускнел.
И безутешно наше горе.

назвою відбудеться сьогодні, 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.
ОСІННІ ДАРИ КИЇВЩИНИ
27 листопада (неділя) із 6:00 до
18:00 — ярмарок із продажу сільськогосподарської продукції на просп. І.
Мазепи (від супермаркету «Білла»
до Будинку культури «Енергетик»).
БУДЕ МОВА — БУДЕ ДЕРЖАВА
Науково-практична конференція
«Буде мова — буде держава» відбудеться 30 листопада об 11:00 у
малій залі засідань адмінбудинку
(м. Вишгород, просп. Т. Шевченка,
1, 2-ий поверх) — за участі представників Товариства «Знання» України
та вихованців Школи журналістики
Вишгородського районного Центру
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Докладніше за телефонами: 067-45931-56, 095-177-82-56.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

До армії кроком руш!

Військова служба
за контрактом
Микола ПРИБОРА, військовий
комісар Вишгородського
районного військового комісаріату,
полковник
На військову службу за контрактом приймаються громадяни
віком від 18 до 40 років (а під час
особливого періоду — до 60 років),
які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір.
Служба у Збройних Силах України має певні відмінності та переваги
у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної
посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження
військової служби.
Крім того, військовослужбовці
мають право на: безкоштовну вищу
освіту; речове та продовольче забезпечення; безоплатну кваліфіковану
медичну допомогу — військовослужбовцям та членам їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок
у санаторіях, будинках відпочинку,
пансіонатах і на туристичних базах
Міністерства оборони України; безкоштовне житло за рахунок держави;
50-відсоткову знижку плати за користування житлом та плати за комунальні послуги військовослужбовцям
та членам їх сімей; щорічну чергову
відпустку та щорічну матеріальну допомогу; пенсійне забезпечення після
звільнення з військової служби.
По докладнішу інформацію звертатись за адресою: Київська обл., м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, каб.
3, тел: (04596) 543-45.

Про приписку
громадян 2000 року
народження до
призовної дільниці в
2017 році
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату
Сергій РЯБОКІНЬ, начальник
відділення офіцерів запасу і кадрів
Вишгородського райвійськкомату
На підставі Закону України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII,
розпорядження голови Вишгородської райдержадміністрації № 361
від 09.08.2016 р. «Про організацію та
проведення в районі приписки до призовної дільниці громадян 2000 року
народження», з 12 січня по 31 березня 2016 р. оголошується приписка до
призовної дільниці Вишгородського
району Київської області громадян
2000 року народження.
Явці на приписку підлягають усі
громадяни, які народилися з 1 січня по
31 грудня 2000 року включно, які постійно або тимчасово проживають на
території Вишгородського району, а
також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
Усі громадяни, яким належить
з’явитися для приписки до призовної
дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова,
5 у визначений для них час, маючи
при собі документи, що зазначені у
повістці. Громадяни, які не отримали
повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою, маючи при собі
документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ,
організацій та навчальних закладів
зобов’язані звільнити громадян, яким
необхідно прибути для приписки до
призовної дільниці, на час, необхідний
для проходження приписки і забезпечити їх своєчасну явку до районного
військового комісаріату.

2016 року
Опановуємо українську
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Київської ОДА
Здолавши перші підвалини фонетики, слухачі безоплатних курсів української, які щосуботи об 11-ій годині проходять у Вишгородській
центральній районній бібліотеці для дорослих,
перейшли до практичного оволодіння мовою в
інтерактивному та ігровому режимі.
Як зауважив відомий сатирик і гуморист,
автор знаменитого персонажа (бравого солдата Швейка), чеський письменник Ярослав Гашек: «Мова — наче особиста гігієна: ви можете
не дбати про неї, але не дивуйтеся, якщо люди
тоді сахатимуться вас». Тож під час останнього
заняття 12 листопада слухачі – діти й дорослі

Суспільство

Вишгород

Мова – як особиста гігієна
– опановували найбільш уживані форми спілкування в різноманітних життєвих ситуаціях, влучні
сталі вирази, вчилися знайомитися, запрошувати один одного в гості, говорити компліменти,
висловлювати співчуття й розраду, дискутувати, уникати типових і доволі широко вживаних
не тільки в побутовій лексиці, а й навіть у ЗМІ
помилок, слів-паразитів. Для підприємців особливо цікавим було ознайомлення з діловим стилем, який сприяє налагодженню партнерських
зв’язків та укладанню довготривалих угод.
Слухачі наочно переконалися, що доречне
слово – наче коштовність: як у байці про вельможу, котру почули від свого викладача студенти.
Наснився панові сон, що випали в нього усі зуби.
Перший оракул, якого він закликав до себе,

Шановні працівники сільського
господарства!

На світ з’явилася історія селища Димер
Влас. інф.

Краєзнавство

Напередодні храмового свята Косми і
Дем’яна димерчани отримали літературний
подарунок від земляка — відомого літописця селища Григорія Алєксєєнка. За участі
широкого загалу слухачів у селищному Будинку культури відбулася презентація його
книги «Димер: де мир та залізо кували».
Ця праця — повна історія селища Димер
від прадавніх часів до ХІХ століття. Як зазначив автор передмови, журналіст Володимир
Ткач, ця книга, передусім, цінна тим, що Григорій Іванович сповна використав першоджерела польсько-литовських архівів часів Речі
Посполитої, опрацював величезний пласт

Теми тижня
Марина КОЧЕЛІСОВА
Теми минулого тижня — можна сказати, з перчиком і стосуються практично кожного вишгородця. Дехто із смаком розжовує «смажені» факти, хтось занепокоєний,
комусь — байдуже, та із уст в уста міською
громадою перекочуються три міські новини.
1. ТРІЩИНА ЧИ ШОВ
У СШ « Сузір’я» не вгамовуються пристрасті.
Активні батьки учнів цього навчального закладу
освоюють уже третю за останні два місяці сферу — після коштів і охорони настала черга стану
будівлі. По соцмережах розлетілось фото з тріщиною у стіні і, феєрверком, — коментарі: від
звичних «ніхтонічогонеробить» до панічних «чиможнатутперебуватидітям» і глобальних «цевсечерезбудівництвобагатоповерхівок».
За джерелами з адмінбудинку (батьки учнів
«Сузір’я» таку інформацію підтверджують): фасади школи мали утеплювати, на виході — проектний кошторис, замовлений районним відділом освіти, і от під час чергового обстеження
новопризначений директор Тетяна Волотовська
виявила густо зафарбовану дощечку, що затуляла тріщину в стіні. (До речі, з’ясувалося, що попередній директор Світлана Лозицька піднімала
це питання кілька років поспіль.)
По гарячих слідах Вишгородський міський
голова Олексій Момот, заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Марина Мельник,
головний районний архітектор Дмитро Ликов, начальник районного відділу освіти Тетяна Фороща
та новий директор зустрілися з батьками учнів
на загальношкільних батьківських зборах.
Місцеві владні структури звернулись до експертів. Водночас готуються документи на чергову сесію райради – щодо виділення коштів на
поточний чи капітальний ремонт. Який саме —
покажуть результати експертизи.
За актом візуального огляду конструкцій
школи від 16.11.2016 р. (експерт з технічного
обстеження ТОВ «Медінжсервіс» Н. Клочана):
4-поверхова будівля з підвалом складається з
центральної частини та чотирьох блоків, у місцях
примикання виконані влаштовані деформаційні
шви як вентиляційні канали; виявлені дефекти
мають конструктивний характер і не несуть загрози для стійкості несучих конструкцій будівлі;
повні висновки будуть надані після детального
інструментального обстеження конструкцій будинку; рекомендовано: встановити маяки на тріщини і вести спостереження за ними.
2. ВІЙНИ ЗА МАРШРУТ
У вівторок, 15 листопада, автобус № 1 по м.
Вишгороду не курсував, його відновили лише у
середу, 16 листопада 2016 р.
«Люди знову стали заручниками конфлікту
двох перевізників, — коментує ситуацію заступник міського голови Трохим Іванов. — «АТАСС»
стверджує, що водії бояться виїздити на маршрут,
бо на них здійснюють тиск якісь «спортсмени».
Тендер на обслуговування цього внутріш-

літописів, хронік, королівських указів, реляцій воєначальників, приватного листування
тощо. Тому автор зумів об’єктивно і неупереджено передати тисячолітню хроніку подій не
лише Димера, але і Вишгородщини в цілому.
Присутній на презентації видавець книги,
журналіст Микола Сергійчук додав, що праця
Г. І. Алексєєнка — це лише перша частина історії селища Димер. Сьогодні історик працює
з матеріалами до другої частини, яка буде
охоплювати період із ХІХ століття до сьогодення.
Димерчани побажали землякові творчої
наснаги, плідної співпраці з архівами України,
польськими Варшавою та Краковом і нових
краєзнавчих задумів.

сказав, що на вельможу очікує сумна звістка,
оскільки вже найближчим часом утратить усіх
рідних. А інший мовив, що це – щаслива підказка, бо пану суджено пережити всіх близьких.
За що вельможа першого посадив до в’язниці,
а другого щедро винагородив. А підлеглим, яких
здивувало таке рішення, пояснив, що важливо
не те, ЩО, а й ЯК сказати.
– Двогодинне живе спілкування в аудиторії
переконує, що навчитися правильно й красиво
говорити українською нескладно, – зауважив
один із організаторів курсів, депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський. – Головне
– дуже захотіти, сміливо переступити через психологічні бар’єри та внутрішні страхи й не шукати
виправдань.

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Щиро вітаю вас з нагоди Дня
працівників сільського господарства!
З давніх-давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава
була і залишається осередком міцних та усталених
сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим
рукам, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша
українська нива.
Бажаю міцного здоров’я, щастя, добра та наснаги. Хай ваша праця колоситься щедрою нивою
успіху!

Деформація, війна, походи
ньоміського маршруту виграло ТОВ «АТАССБориспіль» (див. протокол конкурсного комітету
Вишгородської міської ради з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування від 27.10.2016), і 28 жовтня укладено
договір на три роки, до 28.10.2019. Фактично це
— навантаження до основного маршруту № 397
«м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» — м. Вишгород»:
компенсації за «пільговиків» із міського бюджету
складають тисяч із 20 у місяць, а проїзд — 2 грн.
А тепер знову почалися «війни за маршрут»,
у яких страждає насамперед пасажир».
Нагадаємо читачам, що в листопаді минулого року Київська ОДА рішенням конкурсного
комітету щодо тендерів на пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування: 1) не допустила ТОВ «Авто-Лайн»
до конкурсу на маршруті № 397 «Вишгород —
Київ, АС «Полісся»; 2) визнала переможцем ПАТ
«АТАС «Славутич-Бориспіль»; 3) уклала з ним
договір на обслуговування цього маршруту.
За рік були і розбірки на Героїв Дніпра (причому — в автобусах не лише маршруту № 397), і
робочі зустрічі з перевізниками у Вишгородській
РДА, і громадські слухання за участю представників Київської ОДА. ТОВ «Авто-Лайн» звернулося до Господарського суду, який скасував рішення тендерного комітету в частині договору з
«АТАС «Славутич-Бориспіль». Це ПАТ, що вже
здійснювало перевезення на маршруті № 397,
подало на апеляцію — і рішення Господарського
суду не вступило в силу.
У свою чергу, подало на апеляцію і ТОВ
«Авто-Лайн». І от рішення Київського апеляційного господарського суду від 24 жовтня
2016 року по справі № 910/2036/16 (Посилання на постанову: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/62292376):
1) скасувати договір з ПАТ «АТАС «Славутич-Бориспіль»; 2) припинити розпорядження
КОДА про визначення його переможцем; 3) постанова набирає законної сили з дня її прийняття
та може бути оскаржена в касаційному порядку
до Вищого господарського суду України через
суд апеляційної інстанції впродовж 20 днів.
Відтак, від 24 жовтня ц. р. — за договором
між КОДА та ТОВ «Авто-Лайн» на 2014-2019 рр.,
який є чинним (його рішенням Адміністративного суду у листопаді 2015 р. НЕ було скасовано)
— на маршруті № 397 знову новий перевізник
(вірніше, старий знайомий; і є вірогідність, що
возитиме більше «пільговиків»). Та пасажирам
від того не легше. За словами директора ТОВ
«Авто-Лайн» Олександра Балуєва (і це підтверджують вишгородці), великим автобусам цього
підприємства перегороджують шлях до зупинки
на Героїв Дніпра у Києві маршрутки «вже незаконного конкурента». А виїзд із зупинки — блокують «спортивні молодики».
Керівництво ПАТ «АТАС «Славутич-Бориспіль» відмовляється виконувати рішення Господарського суду. Знову — заяви до Оболонського
райвідділу поліції. Знову люди з острахом чекають

автобусів, які хочуть — зупиняються на зупинках,
не хочуть — минають гурти змерзлих пасажирів.
Та це не єдиний транспортний «вузол» у районі. Газета «Вишгород» уже писала про те, що
водії маршруту № 355 «Київ — с. Лісовичі» (перевізник — АТН) до Вишгорода заїжджають, що
називається, за настроєм.
Цитуємо директора КП «Редакція газети
«Вишгород» Володимира Ткача, мешканця с.
Демидів: «На Димерській трасі сідаю у «зоопарківський» бусик. Запитую у водія, о котрій годині
він проходить через Вишгород. Шофер стинає
плечима: «Не знаю». Кажу: «То дайте телефон
диспетчера, я сам дізнаюсь». Відповідь приголомшлива: «А диспетчер нам сам дзвонить, коли
йому треба»… Отже, кінців не знайдеш».
Хотілося б почути коментар і від Київської
ОДА.
3. ХРЕСТОВІ ПОХОДИ
Вірніше — походи червонохресні. Саме так
можна назвати звернення пенсіонерів щодо центру медико-соціальної допомоги (МСД) Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України. Розташовані за адресою: м.
Вишгород, вул. В. Симоненка, 5 денний стаціонар,
банк прокату та допомоги одягом, взуттям, іншими речами відвідують мінімум 50 осіб (погорільці,
вимушені переселенці, малозабезпечені тощо):
щодня — із понеділка по четвер із 9-ої до 16-ої /у
п’ятницю — до 15-ої години/, тел: 04596-526-38.
Пенсіонери, що взяли в облогу редакцію
газети «Вишгород» та кабінети адмінбудинку,
стверджують: приміщення Центру МСД обміряють працівники БТІ, значить — його хочуть забрати: чи то приватизувати, чи то зробити там
гуртожиток для медиків. Старі люди гірко плачуть: «А куди ж подітися нам? До лікарні взимку,
в ожеледицю та холод, не піднятися, а до червонохресного центру нам легко і зручно дійти.
Тут виміряють артеріальний тиск і цукор у
крові, зроблять лікувальний масаж чи магнітотерапію, укол чи крапельницю за призначенням
лікаря, підтримають хребет на масажному ліжку «нуга-бест», суглоби і ступні на «подвійному
серці», «лікарі суглобів» і «чобітку» (5 програм!).
Тут проходять цікаві зустрічі та майстер-класи,
школа надання першої медичної допомоги, доглядання за важкими хворими та багато інших
корисних для людей заходів.
Тут нас привітно зустрічають, розрадять добрим словом і допоможуть. Тут можна випрати
білизну лежачих хворих, взяти напрокат пересувні крісло чи туалет (з нашими пенсіями нових
не купити). Із понеділка по п’ятницю 20 гарячих
обідів самотнім вишгородцям розносять працівники Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України (а по району
на обліку таких — 300).
Що ж виходить: попередники відкривали, а
нинішня влада закриває такі центри? Хочете нас
знищити? Ми вже бачимо «державну» політику:
«Хороший пенсіонер — мертвий пенсіонер».
Далі — на стор. 8

Вишгород

Наше місто

Комунальники із першим снігом впоралися
Влас. інф.

Благоустрій

За інформацією заступника міського голови Ігоря Свистуна, тривають роботи за цьогорічною міською програмою «Теплий під’їзд».
Так, уже замінено близько 1400 кв. м вікон у
під’їздах багатоповерхівок за адресами: вул.
Н. Шолуденка, 3, 5, 7, Дніпровська, 2, 4, 6, 3,
9, 11; Б. Хмельницького, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9; Ю.
Кургузова, 4, 6; В. Симоненка, 1, 3, 5, 7; Набережна, 6-а; просп. І. Мазепи, 1, 7, 12, 13/9.
Однокамерний енергозберігаючий склопакет зі спеціальним напиленням збільшує
енергоефективність на 70 % (затримує тепло
всередині). У найближчий місяць такі вікна
буде встановлено також за адресами: вул. Ю.
Кургузова, 8, 12; Набережна, 2; просп. І. Мазепи, 12. У планах — і подальші енергоефективні
заходи.
***
Піщано-соляною сумішшю для посипання
доріг і тротуарів запаслися на всю зиму —
міськими комунальниками заготовлено 1400 т.
Похолодання чекали, та місячна норма мокрого снігу, що випала за добу у минулі вихідні,
змусила понад три десятки працівників КП
«Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради кілька днів працювати цілодобово.
Сумлінні двірники відкидали сніговий покрив із півтретього ночі до третьої дня. До
уваги водіїв! Хаотично припарковані на прибудинкових територіях автівки заважають прибиранню — будь ласка, проявіть корпоративну
солідарність із спецтехнікою — вона ж працює
для вас!
***
Міські комунальники також контролюють і

стан зливової каналізації — працюють зазвичай в аварійному режимі (вичищати доводиться вручну). Ділянки, що потребують особливої
уваги: вул. Київська, В. Симоненка, Н. Шолуденка.
***
А от територія Вишгородської ЦРЛ — не
лише міські турботи. 15 листопада ц. р. голова районної ради Ростислав Кириченко разом
із секретарем Вишгородської міської ради Тетяною Бражніковою та депутатом міської ради
Володимиром Лісогором шукали, як вирішити
проблему із сходами до приймального відділення лікарні.
Лікарня збудована на схилі, тож медикам і
пацієнтам ЦРЛ, а також мешканцям багатоповерхівок, розташованих вище лікарні, щодня
доводиться підніматися чи спускатися сходами
без поручнів. В ожеледицю ці сходи посипають
піском із сіллю, та це не рятує від небезпеки.
Побажання вишгородців зробити сходи зручними не раз озвучувала газета «Вишгород». І
от, як повідомив головний лікар Іван Клюзко,
Вишгородська ЦРЛ вже подала до Київської
обласної ради проект на розробку проектнокоштористної документації на облаштування
сходів поручнями, а територію районної лікарні
— двома шлагбаумами та парканом.

19 листопада
Лист у номер

Нам пощастило з депутатом
Лідія ПОПЛАВСЬКА,
Надія МАРЧЕНКО,
Людмила ПАНЧЕНКО,
Леся ВАСИЛЕНКО, Ганна МИЧКО,
Галина ГОНДАЛЕВА,
Валентина ВАКУЛЬЧИК —
від імені мешканців буд. 2, 3, 4
на вул. Дніпровській
Хочемо поділитися з читачами газети
«Вишгород» тим, що нам дуже пощастило
з депутатом. Юрій Попов на нашому окрузі
вже друге скликання. І за цей час ситуація
відчутно змінилася.
Без гучних гасел і зайвих слів наш обранець поступово, крок за кроком змінює територію навколо наших будинків: тут з’явилися
зручні лавочки, гладенькі доріжки, парканчик
навколо газонів, кроновано дерева-сухостої.
Ми відчули, що у нас є свої подвір’я.
У буд. 4 перекрито дах. Раніше на верхніх
поверхах затікало у кухні і кімнати, ми підставляли виварки. Юрій Петрович довго стукав до
ЖЕКу, а потім взявся до діла сам: найняв робітників — і все зробили на совість.
В усіх трьох будинках замінено вікна у
під’їздах — на енергозберігаючі склопакети.
Зроблено все до пуття: відкриваються шибки
на кожному поверсі — можна помити і провітрити, грибка у під’їздах нема, тепло і сухо.
У нас прийнято лаяти депутатів, а ми свого хочемо похвалити і подякувати йому. Людина з великої букви: що обіцяв — зробить
обов’язково. Сил йому і здоров’я! Хай береже
його Бог і помагає в усіх добрих справах!

Репліка

Амнезія
чи операція «Шатун»?
Володимир ТКАЧ
Я зажди радів успіхам колег по журналістському цеху: за влучне образне слово,
неупередженість і достовірність, а особливо за повагу до істини та правди. Власне, на
цьому і тримається журналістика.
Саме в силу цих істин і виникає подив
від красномовства окремих засновників і видавців місцевих ЗМІ. Скажімо, у приватній
всенародній газеті «Вишгородське дзеркало»
засновник Олексій Данчин розмістив листа дописувача Івана Ткаченка (сподіваємось, що це
не робот), у якому йдеться про необхідність побудови «хорошого, щоденного ринку зі всіма
зручностями».
Хто ж буде проти цієї пропозиції? У Вишгороді вже був ринок. Можливо, не такий гламурний, як цього хотілося, але він був.
Був та загув. І сумно, що в його ліквідації
активну участь узяв саме Олексій Данчин —
нинішній хазяїн газети «Вишгородське дзеркало». Перебуваючи на посаді заступника
міського голови, саме Олексій Олександрович
ще в грудні 2012 року підготував проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки, на якій був розташований
ринок.
Ось таким чином, там, де вирувала організована торгівля сільгосппродукцією, міський
ринок, з’явився житловий комплекс «Квітковий». Рештки колишнього ринку в цьому році
було збережено шляхом укладання договору
оренди землі із ТОВ «Вандою» строком на два
роки з правом його пролонгації. Отож, куди звітрився наш ринок — запитайте, шановний дописувачу Ткаченко, особисто Олексія Данчина.
Альтернативні точки зору, на відміну від
офіційної, мають право на існування. Але це
не означає, що на біле можна говорити чорне.
Очевидно, видавцю Данчину перш, ніж верстати номер, варто згадати все: чим жив і що робив принаймні останні п’ять років у Вишгороді.
Я далекий від думки, що по ринку у шановного колеги проявилася амнезія, боронь
Боже, — многія літа і здравія йому. Я також
не схильний розцінювати «викривальні» статті Олексія Олександровича як елементи місцевої операції «Шатун». Хоча, як сказати…
Надто вже багато фактів є свідченням розкачування суспільно-політичної ситуації у місті.
Зовсім, як у Л. Троцького — революція має
початок, та не має кінця. А це — найстрашніше.
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Осінній десант

Для окраси рідного міста
Влас. інф.
Представники низки організацій підтримали ініціативу Мінекології України,
УГКЦ, голови КОДА Олександра Горгана, в. о. голови ВРДА В’ячеслава Савенка і мера Вишгорода Олексія Момота
та продовжили акцію «Посади дерево
миру».
10 листопада вчені Української академії
наук на чолі з головою відділення економіки
і управління академії, почесним громадянином м. Вишгорода і Вишгородського району Іваном Бурдаком, учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на
чолі з головою Вишгородської районної організації «Чорнобиль-86» Ігорем Магалою
посадили дерева унікальних порід на дитячих майданчиках і біля Будинку культури
«Енергетик». Районованими кедрами, модринами, смереками, магноліями (саджанцями) забезпечив активістів розсадник лісодослідної станції.
Участь у благодійному заході взяли заступник Вишгородського міського голови
Ігор Свистун, радник міського голови, президент Благодійного фонду «Святої Ольги»
Володимир Малишев, заслужений художник України Василь Климик, працівники
КП «Благоустрій» Вишгородської міської
ради. Високу активність у роботі проявили
ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС Петро
Прилепа, Анатолій Дзись, Олександр Коломієць.
Учасники акції домовилися продовжити
посадку дерев у місті весною наступного
року.

Щиро вдячні

Ремонт – власним коштом
Мешканці будинку № 6
на вул. В. Симоненка
Наш депутат Олексій Григорович Поліщук – завжди уважний до проблем своїх
виборців. Ось і нещодавно потурбувався
про гарний вигляд нашого кооперативного
будинку на вул. В. Симоненка, 6 – власним
коштом депутата зроблено косметичний
ремонт у всіх чотирьох під’їздах.
Ми щиро дякуємо Олексію Поліщуку за
небайдужість, увагу і турботу.

Вакансія

Конкурс

Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
містобудування та архітектури.
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 і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та
архітектури — не менше 3-ох років, згідно
із статтею 14 Закону України «Про архітектурну діяльність».
Охочі взяти участь у конкурсі, подають
до конкурсної комісії такі документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма
П2-ДС) з відповідними додатками (трудова
діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
— копію документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
— декларацію 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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19 листопада

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО — архів 3-А класу ВЗОШ № 1,
спеціально для «Вишгорода»

Веселий осінній ярмарок влаштували
учні 3-А класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 разом зі своєю наставницею
Валентиною Іллівною Михайлюк.
Класна кімната перетворилася на чарівний куточок: різнокольорове листя, мов метелики барвистої осені, витанцьовувало на тоненьких ниточках над головою, на навчальній
дошці казкові герої запрошували всіх долучитися до свята. А на столах — дари щедрої
осені. Червонобокі яблука, виноград, сливи,
груші, кетяги калини — майбутнім нареченим
на коровай.
Дбайливі матусі третьокласників Надія
Подлесоцька, Світлана Михальцова та ін. подбали й про домашню духмяну випічку, мовби із добірного урожаю плодючої української
ниви. Гордо над розмаїтою смакотою красувався снопик пшениці, сонячно і неначе в легкій зажурі за скороминущими літніми днями
прихилилися до колосочків соняшники.
У різних регіонах України по-своєму шанують жито, пшеницю і всяку пашницю. Проте
споконвіку ставлення до хліба як до святині
виховувалося у дітей змалечку. Бо пшенична
смакота — результат невтомної праці і любові
до рідної землі.
Якраз такі свята і пояснювальні бесіди
долучають школяриків до духовних джерел і
традицій українського народу, сприяють відродженню гарного звичаю пошанування результатів людської праці на землі.
Зазвичай сільськогосподарські роботи
завершувалися святом урожаю, гомінливими

Школа і позашкілля
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багатими ярмарками. Учасники дійства гарно
одяглися, веселими піснями, танцями та різними примовками славили невтомних трударів на благодатній ниві.
І на осінньому веселому ярмарку третьокласники з Валентиною Іллівною дотрималися традиції. Наставниця — господиня свята —
у красивій вишиванці традиційних кольорах, а
дітки, ясноокі, усміхнені, пурхали у веселкових візерунках української вишивки.
Тут не було байдужих спостерігачів. Усі
третьокласники взяли участь у ярмаркуванні. Особливо сподобалася всім імпровізація
за хрестоматійною казкою «Ходить гарбуз по
городу».
Який же ярмарок без овочів! Тож хазяїн
вітамінного столу — Гарбуз (Олександр Стеценко) добре підготувався до відповідального
доручення. Батьки подбали про одяг — вдало
дібрані елементи вбрання додавали хлопчику
поважності і впевненості в собі. Матуся підбадьорювала сина, щоб не хвилювався та не
забув слова.
А на його «городі» уродило рясно. Господинька Динька (Ліза Хімко) розповідалащебетала, як вона господарювала. І Бурячок (Артем Світличний), і Огірочки (Данило
Триморуш, Денис Пилипчук), Картоплинка
(Ангеліна Усик) переконували, що цей овоч —
другий хліб, Кавунець-молодець (Ярослав
Джунь), Кабачок (Аня Марченко) та інші віршиками-загадками, хто ж вони, об’єднали
усіх школярів.
Разом дружно заспівали пісню про осінь
під акомпанемент учителя музики Петра
Кириловича Поєдинка. За активну участь у
конкурсі «Колосок весняний-2016» десятеро
учнів отримали сертифікати.

Професійна орієнтація

«Обираємо майбутнє»

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО,
«Вишгород»

Днями відбувся відбірковий етап обласного профорієнтаційного
загальномотиваційного заходу серед
учнівських команд «Обери
майбутнє»,
організований

Вишгородським
районним
відділом освіти разом із Центром зайнятості ВРДА.
У міському Центрі творчості
«Джерело» (директор Наталія
Кисіль) зустрілися три команди
– «Журналісти» (Вишгородська
ЗОШ 1-3 ст. № 1), «Профі» (НВК
«Димерська гімназія – ЗОШ 1
ст.») та «Пиріжкова» (Новопе-

Інтелектуальний простір

ІГРИ РОЗУМУ — 2016.
Завершення осінньої серії
Олена ТИТАРЕНКО,
художній керівник ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
11 листопада у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» завершилася осіння серія ігор проекту «Інтелектуальний простір» сезону — 2016-2017.
Заключна гра серії «ІГРИ РОЗУМУ» зібрала п’ять команд
найрозумніших — учнів 7-8 класів з навчальних закладів Вишгородського району.
Як завжди, конкурси виявили не тільки рівень фактичних
знань наших юних розумників, але й змусили їх продемонструвати вміння швидко й логічно мислити, сконцентрувати вчасно
свою увагу і пам’ять, проявити свою загальну ерудицію та творчу
думку, навички командної гри.
Отже, результати турніру інтелектуалів:
— команда Димерської ЗОШ №1 – диплом за волю до перемоги і активну участь;
— команда Вишгородської ЗОШ №1 та команда Вишгородської районної гімназії «Інтелект» розділили почесне ІІІ місце;
— команда Лебедівської ЗОШ посіла ІІ місце;
— команда Вишгородського Технічного
ліцею стала переможцем змагань, виборовши І місце.
Раді привітати наших інтелектуалів з
перемогами, новим досвідом і цікавою грою!
Чекаємо
наступних
зустрічей у «Дивосвіті»
на весняній серії ігор.

Шкільне подвір’я

Співали, танцювали і ярмаркували
Дівчатка — майбутні майстрині — продемонстрували оберіг української родини —
рушник, разом із хлопчиками припрошували
всіх на ярмарок, посмакувати овочами, фруктами та виробами з тіста. Розвеселило присутніх смакування наосліп овочами і фруктами.
А завершили «ярмаркування» гарною піснею про Україну. Валентина Іллівна подякувала батькам і гостям за участь у святі і побажала, щоб наповнювалися серця добротою,
щедрістю, любов’ю та повагою до людей праці, пошануванням української мови, традицій
рідного народу, здоров’я усім і благодаті.
Поважні гості свята — директор школи

трівська ЗОШ 1-2 ст. № 2). Змагалися у «Візитівці», музичному конкурсі «Реклама професії» та конкурсі капітанів. А оцінювало виступи вимогливе журі у складі заступника голови
райдержадміністрації з гуманітарних питань Марини Мельник, секретаря міської ради Тетяни Бражнікової, начальника
районного відділу освіти Тетяни Форощі, заступника директора районного Центру зайнятості Людмили Кашинської та
методиста райметодкабінету Ольги Шматко (НА ФОТО).
Усі команди (учні 7-11 класів) проявили себе винахідливими і креативними – у гострому слові, пластиці, артистизмі, режисурі (адже самі навіть зняли відеоролики). Підготувавши виступи переважно в патріотичному стилі, команди
продемонстрували себе згуртованими й цілісними, показали
відповідальне ставлення до профорієнтаційної тематики і обґрунтованого вибору професії з урахуванням потреб ринку
праці; швидко й динамічно прорекламували окремі професії;
а капітани у кількох раундах бліц-турніру обмінялися тематичними жартами.
У підсумку перемогу вибороли «Журналісти» (капітан
Костянтин Полуда, керівник Галина Петрук) – 96, 4 бала, друге місце у команди «Профі» (капітан Ярослав Шапчук, керівник Анна Климова), третє – у «Пиріжкової (капітан Катерина
Бойко, керівник Алла Лазуткіна).
Вручаючи грамоти і подарунки командам, Марина Мельник та Людмила Кашинська подякували учням за належну
підготовку та участь у заході, висловили сподівання на те,

Знай наших!

Вишгород

Олег Іванович Тимченко та заступник директора Тетяна Анатоліївна Солонікова подякували наставниці та її вихованцям за
змістовне і виховне свято, побажали усім доброго здоров’я й успіхів у навчанні та праці.
Дружними оплесками обдарували учасників
ярмарку запрошені учителі початкових класів
та батьки третьокласників.
Із вишитого портрета Тарас Шевченко
радів за мелодійне і милозвучне рідне слово у молодій порослі Української держави.
Щоб жило завжди у серці засіяне зерно, не
забур’янило благодатну ниву і зростали господарі рідної землі під мирним небом для
миру і благодаті.

що вони відповідально і свідомо обиратимуть професії у
майбутньому. А Тетяна Бражнікова вручила призи глядацьких симпатій – пам’ятні монети «Давній Вишгород», які нещодавно випустив Національний банк України, – капітанам
команд і кільком учасникам.
Начальник відділу освіти ВРДА Тетяна Фороща та координатор заходу Ольга Шматко зазначили, що навчальні заклади – учасники конкурсу — провели справді колосальну
творчу роботу.

Переможець — команда «Журналісти»

НАДІЯ УКРАЇНИ — СТЕФАНІЯ КУКОЛЕВСЬКА

Влас. інф.
ФОТО — архів родини КУКОЛЕВСЬКИХ

12 листопада під час урочистої церемонії нагородження премією «Жінка ІІІ тисячоліття» на сцені Національної опери України з’явилася наша землячка. У номінації «Надія України» премію отримала вишгородчанка
Стефанія Куколевська — за перший у житті літературний
твір (відео — див. на сайті газети «Вишгород»). До слова,
цього дня премії в інших номінаціях одержали такі відомі
українки, як Марина Порошенко, Стелла Захарова, Соломія Вітвіцька, Вікторія Лук’янець.
Прихильники літературної творчості юної письменниці
знають її за псевдонімом Ніа Дітківська. У 2015 році на Міжнародному книжковому форумі у Львові вона презентувала
свою книгу «Зоя Місячне Сяйво і 13 завдань» та отримала схвальні відгуки критиків. Книга розповідає про дівчинку
Зою, яка наділена рідкісним даром, має стати магом Космосу
і врятувати дорогі її серцю Землю і Зеніт. Героїня розповіді
– ровесниця авторки та й деякі риси обох дівчат дуже схожі.
А написано розповідь під враженнями від подій, що відбувались останні роки в Україні – Майдан, війна на Донбасі… Бетеери, що рухались її вулицею поблизу Межигір’я, побачене
й почуте в новинах, від старших – справило на дівчину сильне враження…
У столичній спеціалізованій школі, де в 9-му класі навчається юна письменниця, і у рідному Вишгороді вона залишається Стефанією. Дівчина захоплюється англійською, вчить
німецьку, із задоволенням грає на гітарі композиції відомих
зарубіжних авторів, читає, подорожує, бере участь у постановках вистав українською та англійською мовами у шкільній
театральній студії.
Літературний дебют письменниці на ім’я Ніа Дітківська
відбувся нещодавно, але її книгу вже встигли озвучити відомі
особистості – Станіслав Боклан, Ірма Вітовська, Олексій Вертинський, Діана Дорожкіна, Дмитро Шелаєв, Ольга Сумська.
У доробку 14-літньої Стефанії — інтерв’ю у ЗМІ різних

рівнів, участь у телевізійних програмах, відеопрезентація
книги «Зоя Місячне Сяйво і 13 завдань» (на стор. у Фейсбук
Nia Ditkivska, автор), робота над другою книгою про нові неймовірні пригоди Зої та її друзів.
Стефанія захоплюється не тільки літературою й мистецтвом. Вона бере участь у благодійних проектах, міжшкільних заходах, олімпіадах, проводить зустрічі-презентації й постійно перебуває у творчому пошуку.
Розкриттю цих різнобічних талантів дівчини найперше
сприяє мама – Жанна Куколевська – юрист, викладач Київського національного економічного університету. Підтримує.
А ще, прислухаючись до думок людей із життєвим досвідом,
погоджується з тим, що загружати дітей цікавими справами
потрібно на 200 відсотків, тоді у них не залишиться часу на
дурниці. І вважає: разом із навчанням, що вимагає повної
віддачі, обов’язково має бути хобі за вибором самої дитини
– це ресурс її енергії, те, що живить душу, серце і розум. Від
цього залежить і подальший правильний вибір професії. От
і десятирічний братик Стефанії Любомир залюбки творить
фантастично-космічні апарати з лего. І мама радіє за дітей.
Та, головне, каже: «Я їх просто люблю!»
Епізоди із книги Стефанії Куколевської
чит. на сайті газети «Вишгород» і у наступних номерах

Людина

Вишгород
Славні люди нашого міста
Емма ОДИНОКІНА
ФОТО — архів родини Брагарників

У старому Вишгороді кинь палицю – і
потрапиш у Брагарника. Прізвище це досить розповсюджене. Хоча якщо мова
про Світлану Пилипівну Брагарник, то
вона не з Вишгорода. А з лісових Гореничів у Вишгород прибула за направленням
із дипломом бібліотечного працівника.
Тут і зустрів її майбутній чоловік — корінний вишгородець.
На довгі роки юності своєї і зрілості Вишгород став для Світлани рідною домівкою.
Тут народила і виховала двох синів. Тут знайшла своє особисте щастя у дітях, онуках та

правнуках. Тут спіткала її страшенна біда —
спочатку втратила двох синів-орлів, а потім і
чоловік пішов у вічність. Ніхто з них не хотів
помирати. Вона тримала їх за руки, сльози
застилали очі, але вже відчувала, як холоднішають їхні руки — і нічого не можна було
зробити, аби зупинити подих смерті…
Три похорони, однак, не обплели чорною
стрічкою вдову і матір, бабусю і прабабусю.
Риси рідних облич Світлана бачила у чоти-

19 листопада

2016 року

5

пісні. Це були справжні театралізовані мінівистави.
Любов до Книги, а значить — до вищих
принципів моралі, вона несла до численних
своїх читачів — їй вдячні за це сотні, тисячі
колишніх учнів, для яких Світлана Пилипівна
була і залишається взірцем духовної чистоти і справедливості.
Скільки їй років? Зазвичай, якщо мова
йде про жінку, то виховані люди не назива-

Троянди для Світлани Брагарник
рьох своїх онуках і шести правнуках, заради
яких жила і продовжує жити.
Та й улюблена робота не залишала часу
на сумні думки. Все своє життя Світлана
присвятила пропаганді книги — працювала
у районній бібліотеці для дорослих, а останні
30 років — у шкільній, у ЗОШ № 1.
Якщо хтось подумає, що невелика це
трудність — видавати книжки та заповнювати бібліотечні формуляри, каталоги, — він
помиляється. А тримати у відмінному стані
книжковий фонд, проводити цікаві заходи —
зустрічі з авторами, вікторини, конкурси?!
Нарешті йти з книжками до людей — у 70-і
роки минулого століття саме районна бібліотека запровадила перші пересувні бібліотеки на промислових підприємствах міста.
Але там не просто обмінювали книжки на
інші, ще не прочитані, а й виступали з концертами — читали поезії, співали українські

Світла пам’ять

Згасла ще одна Зірка

ють справжнє число. Тому що жінці стільки
років, скільки їй личить. Бо стара і немічна
жінка не співатиме у хорі ветеранів, як це
робить Світлана Пилипівна. Хвора і слабка жінка не виконуватиме доручень міської
ради ветеранів, членом якої є Світлана Пилипівна. То, може, вона й не хворіє зовсім?
Скоріш за все — не піддається хворобам, а
мужньо долає усі негаразди.
За це її люблять у кооперативному будинку, де має вірних друзів. За це її обожнюють рідні. Недарма один із онуків засипав
бабусю її улюбленими квітами — трояндами
у пору, коли ці квіти не ростуть уже в наших
садах, а прилітають в Україну в основному
із Голландії.
Скільки добрих слів вислухала ювілярка на урочистостях, організованих для неї
численною ріднею! Ніхто з виступаючих не
перебільшив її заслуг. Адже за своє життя

вона побувала депутатом міської ради кількох скликань і навіть працювала у міськвиконкомі, коли там не нараховувалось і десяти працівників.
Живи довго, наша дорога подруго! Радуй онуків та правнуків і нас, хто живе поруч, і черпає від тебе наснагу, любов до життя, віру в те, що все буде добре.

Друзі, на яких можна покластися
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

17 листопада — День студента
Ірина ЯКОВЕНКО, студентка 1-го курсу Інституту
журналістики Київського університету ім. Б. Грінченка
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Життя студента-першокурсника вважають нелегким,
з огляду на постійні семінари, безліч домашніх завдань,
що стають причиною постійного недосипання. Звісно, навчання у перші місяці справді може здатися важким, адже
триває адаптаційний період: лише пошуки аудиторій займають чи не всі 30 хвилин перерви. І все ж цей час найцікавіший — знайомства з одногрупниками, різні заходи
в університеті.
Чого лише вартий дебют першокурсників «Ось ми які»,
де студенти демонстрували власні таланти, «Grinchenko
Mediaclass», коли провідні фахівці у галузі журналістики діляться своїми знаннями. Так, ми вже поспілкувалися з Григорієм Решетніком, Іриною Славінською, Марією Єфросиніною,
Сонею Сотник, Марією Себовою, Іриною Петькун.
Цікавим був і захід «БібліоХіт», який відбувся 14 листопада у бібліотеці університету. У теплій атмосфері за чашечкою
кави ми відпочили від лекцій, мали щиру розмову з молодими
письменниками та слухали пісні під гітару. Наші гості — Сер-

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!

Благодійність
Виручені кошти передали Сашковій бабусі
(нині покійній) Валентині Василівні — на
необхідні медикаменти для онука.
Анатолій Гальчук, на той час голова
Громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації, який був спонсором заходу і викупив одну з картин, пообіцяв Сашкові й надалі свою допомогу й подарував
йому та ще кільком малим спортсменам
футбольні м’ячі.
Відтоді не раз передавав для хлопця
щось необхідне. Ось і цього разу в День
боротьби проти діабету Сашко отримав
від Генерального директора ТОВ «Концерн
«Київпідземшляхбуд» Анатолія Гальчука
пакунок спеціальних солодощів, які він так
полюбляє. Їх передав президент фонду,
радник міського голови Володимир Малишев.
«Хлопець живе з дідусем. І, я вважаю,
нам важливо не втратити з поля зору хорошу дитину, зробити для неї щось потрібне,
подарувати радість», — каже В. Малишев.
І Сашко знає, що у Благодійному фонді у
нього є друзі, на яких можна покластися.

Влас. інф.
У рамках Всесвітнього дня боротьби
проти діабету, за ініціативою та підтримкою народного депутата України Ірини
Сисоєнко та депутатів фракції Об’єднання
«САМОПОМІЧ» Тетяни Бражнікової, Юрія
Дрьоміна, Олексія Ростовського й Олексія
Черняхівського у приміщенні адмінбудинку (м. Вишгород) 14 листопада відбулась
акція — безкоштовна діагностика на визначення рівня глюкози в капілярній крові
у мешканців міста з метою раннього виявлення цукрового діабету та збереження
здоров’я населення нашого міста.
Захід проводився за сприяння Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста та Вишгородської районної ради.
Участь у діагностиці взяли понад 100 осіб,
які одразу ж на місці отримали результати
аналізу на глюкозу, інформаційні матеріали
та в якості заохочення — гематоген.

Термометр
спеціально для «Вишгорода»

Невтішний діагноз «цукровий діабет»
лікарі поставили Саші Довгопяту ще у
п’ять років. Сьогодні він — восьмикласник, навчається у Вишгородській ЗОШ
№ 1. Щороку проходить обстеження в
Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. Кілька разів
на день приймає інсулін. Але разом із
тим хлопчик добре навчається, з малих
років активно займається футболом. У
команді «Діназ-2002» під керівництвом
Миколи Слободянюка він — півзахисник.
Його класний керівник, педагог із
35-річним стажем Людмила Гаврильчина
(НА ФОТО — ліворуч) тепло відгукується
про свого учня: «Скромний, один із кращих
у моїй групі з української мови, має хорошу
пам’ять».
Йому й справді пощастило з учителькою, яка добре знає ситуацію і з підвищеною увагою ставиться до свого учня з таким дорослим діагнозом.
Давні стосунки пов’язують хлопця з
Благодійним фондом «Святої Ольги» та
його президентом Володимиром Малишевим. З ним познайомила Сашка Олена
Кольвах — він займався у її гуртку «Золоті ручки» (Вишгородський міський Центр
творчості «Джерело»). Небайдужа до чужої
біди, Олена Ростиславівна всіляко підтримувала дитину, залучала до цього й інших.
Сашко вперше прийшов до Фонду разом із виставкою декоративних робіт свого
гуртка — тут тепло сприйняли їх і самого
хлопчика. А незабаром Володимир Малишев організував аукціон із продажу картин.

ФОТО — архів «Самопомочі»,

Осиротіла
праведна
земля… Горить лампадки вогник невгасимий…
Ідуть з життя у вічність небуття шановні дорогі нам
люди — і вже ніколи поміж
нами їх не буде…
12.10.2016 року пішов
у потойбічне життя учасник бойових дій, інвалід І-ї
групи Великої Вітчизняної війни Іван Іванович
БАБИШЕВ. Смерть раптово вирвала з життя
прекрасну людину, яку доля наділила добротою,
мудрістю, умінням розуміти і всім серцем любити
дітей, рідних, друзів і всіх, із ким спілкувався. Він
не дожив до 90-ліття 23 дні.
Ми найдорожче схоронили, віддали матінціЗемлі… А нам залишився сердечний біль… До
нас ти вже не прийдеш, не переступиш рідний
поріг. Не стрінеш друзів, родичів. А як любив ти
їх зустрічати!
І серце не вірить, і душа не сприймає, що
тебе з нами вже немає. Бо з небуття немає вороття. Але ти є, ти тут, ти з нами! І добрий слід
твій, який ти залишив, ніколи не пропаде. І не заросте стежина, що провела тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина і добрим словом
люди пом’януть.
Хай над твоєю могилою завжди світить Сонце, співають пташки, а на квітах буде роса —
то пам’ять про тебе, то нашої печалі сльоза.
Лебединим пухом хай буде тобі свята земля, а
душі – вічний спокій і Царство Небесне. Світла
пам’ять залишиться у серцях тих, хто тебе знав і
любив і кого ти знав і любив. Сумуємо, любимо,
пам’ятаємо...
Рідні, друзі, міська рада ветеранів

Два життя ВИШу
гій Комберянов та Олег Ніколассон — своїми творами перенесли нас у світ поезії і прози.
Обидва за спеціальністю юристи, пишуть у різних жанрах.
Сергій надає перевагу психологічним трилерам — його
книга «Крадії пам’яті» побачила світ у вересні цього року та
відповідає на запитання: чи можна без пам’яті бути людиною?
Свої твори Комберянов надавав на різні літературні конкурси, і от видавництво «Смолоскип» запримітило юний талант. «Не зупиняйтесь у творчості, навіть негативна критика
може допомогти за умови, що вона буде обґрунтована», —
запевнив нас Сергій Комберянов.
Олег Ніколассон пише вірші та представляє їх у оригінальному жанрі синтезу музики (мелодії відомих творів) і поезії:
«Вокзал» – точка певного відліку; «Другу на Схід», «Дитинство», а на завершення – «Всім»:
Далі від всіх доріг
я заховав свій дім,
те, що завжди беріг,
нині дарую
всім.
Збірку «Покоління» автор видав за власний кошт, замовити її можна в Інтернеті.

До «живого мікрофону» долучились і студенти-грінченківці, які пишуть вірші. Так, завдяки організаторам заходу — студенткам Таїсі Радчук та Дарії Лахмай — у нас був неповторний вечір.
Таке життя студентське: навчання, яке потребує багато
енергії і сил, плюс творчість — для душі, яка сил додає.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 1 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
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
07:15 Ранок
09:00 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв
свободи»
10:35 Д/ф «Богдан
Гаврилишин. Мiсiя свобода»
11:30 Документальний
альманах «Свобода.
Гiднiсть. Братерство»
14:30 Д/ф «Українська
Рапсодiя»

15:30 Дитячий
пiсенний конкурс
Євробачення-2016
(Мальта)
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Рiдна людина»
13:40, 15:30 Т/с «Другий
подих»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Справжнiй
дiд»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»

ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
06:45, 21:10 Жива
природа
07:00 «Формула Пруста.
А. Демиденко»
10:45 Зоопарки свiту
11:55, 22:10 Природа
сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Терехова
20:00 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 М. Поплавський.
Збережемо село,
збережемо Україну!
23:10 Земнi катаклiзми
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Прянощi та
пристрастi»
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
17:50 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05, 18:30 «За живе!»
11:35 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
00:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:45 Kids Time
07:47 М/ф «Роги та
копита»
09:20 Х/ф «Годзила»
11:55 Х/ф «Людина-павук
3: Ворог у тiнi»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
ревiзором

НТН
7:10 Х/ф «Чорна долина»
08:55, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:55, 17:30 Т/с
«Детективи»
10:55 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
10:10, 19:50 Останнi
племена
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:00 У пошуках

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»

захист»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17:30 Т/с «Детективи»
21:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»

iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi бої
17:10, 22:30 Загадки
планети
18:10 Брама часу
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «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 «Цей
незручний момент»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:20, 11:10, 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 «Бiдна Liz»
14:00 «Речдок»
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мереживо
долi»
22:50 Т/с «Червона
королева»
ICTV
6:45 Факти тижня

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв»
12:35, 13:20 Зiрки
YouTube
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
16:15 Х/ф «Глобальне
вторгнення. Битва за
Лос-Анджелес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:25 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
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:55 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:30 «Дембель»
08:25, 19:00 «ДжеДАI»
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 «Самоволка»
22:05 Х/ф «Чужi на
дикому заходi»
23:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»

ВI В ТО Р О К , 2 2 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 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 «Мiняю жiнку - 5»
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
- 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
10:25, 19:30 Про головне
10:55 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:30 Вересень
13:15 Казки Лiрника

Сашка
13:25 М/с «Мандрiвники
в часi»
14:25 Подорожнi
15:40 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
17:20 Увесь цей Джаз
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Вiзитiвка
Полтавщини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Т/с «Не йди»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Фото на
документи»

23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
06:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
09:50 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Хiмiк»
(Україна) Каршияка
(Туреччина)
21:00 Жива природа
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Земнi катаклiзми
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:20 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
11:55, 17:50 Панянка-

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55, 18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:25 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
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

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецотряд
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Аферисти в
мережах - 2
21:00 Київ удень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
7:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила

життя
10:10, 19:50 Останнi
племена
11:00, 21:40 Життя пiсля
людей
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:00 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi бої
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Брама часу
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
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «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»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:40 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Червона
королева»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Пiд зливою
куль»
10:55 Т/с «Штрафбат»
11:50, 13:20 Х/ф
«Мисливцi на гангстерiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
16:45 Т/с «Кримiнолог»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Анаконда»
5 КАНАЛ
6:25 Хронiка дня
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 Невигаданi
iсторiї
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 «Хоробрi серця»
12:00 «Вiдеобiмба»
14:20, 23:45 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
16:10 Х/ф «Пекло»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Зубастий
торнадо-2»
21:50 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»

С Е Р Е ДА , 2 3 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
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 «Повернiть менi
красу 2»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:00 Вiчне
09:10 Т/с «Травма»
10:25, 19:30 Про головне
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт

21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Т/с «Не йди»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА «Наполi»
- «Динамо»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Путiвник
прочанина. Пирогово
10:45, 22:00 Природа

сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол.
Чемпiонат Європи.
Квалiфiкацiя. Сербiя
Україна (жiнки)
21:00 Жива природа
21:40 Глобал - 3000
23:00 Земнi катаклiзми
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:20 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
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
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05, 18:30 «За живе!»
11:20 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:15 Х/ф «Жiнка для всiх»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:05 «Страх у твоєму
домi»
11:45 Т/с «Право на
захист»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає

думки - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Спецзагін
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00, 21:55 Варьяти
21:00 Київ вдень та вночi
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
11:00, 21:40 Життя пiсля
людей
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:00 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi бої
16:10, 20:40 Технологiї їжi
17:00, 22:40 Загадки

планети
18:00 Брама часу
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i

Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Червона
королева»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
12:00, 13:20 Х/ф
«Анаконда»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Анаконда-2.
Полювання за проклятою
орхидеєю»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
10:00 Д/п «Секрети
таємних товариств»
12:25 «Вiдеобiмба»
14:05, 23:45 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
15:55 Х/ф «Три днi на
втечу»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 3: Новий
початок»
21:55 Х/ф «В iм’я короля
- 2»

Ч Е ТВ Е Р , 2 4 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
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 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
10:25, 19:30 Про головне
14:25 Надвечiр’я. Долi
15:40 Театральнi сезони
17:20 Церемонiя
нагородження
переможцiв
Мiжнародного конкурсу

«ADAMI MEDIA ПРИЗ2016»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Вiзитiвка Карпат
20:00 Prime time з М.
Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Х/ф «Справжнiй
дiд»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Шахтар» «Коньяспор»
22:00, 23:30 Т/с «CSI.
Мiсце злочину»
23:00 Подiї дня

ТОНіС
06:45 Зоопарки свiту
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:45, 22:10 Природа
сьогоднi
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Є. Чичваркiн
19:55 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:10 Жива природа
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Земнi катаклiзми
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:20 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
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
08:55 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:00 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:05 «Страх у твоєму
домi»
11:55 Х/ф «Дот»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17:30 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 «Спецзагін
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Хто зверху? - 4
00:00 Варьяти
МЕГА
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
10:10, 19:50 Останнi
племена
11:00, 21:40 Життя пiсля
людей
11:50 Пустелi: життя на
межi
13:40, 19:00 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20, 23:30 Повiтрянi бої
16:10, 20:40 Технологiї їжi

17:00, 22:40 Загадки
планети
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»

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

22:50 Т/с «Червона
королева»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
11:55, 13:20 Х/ф
«Анаконда-2. Полювання
за проклятою орхидеєю»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Анаконда-3.
Цiна експерименту»
00:20 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:20 Огляд преси
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
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 «Дембель»
10:00 Д/п «У пекло i
назад. Спецпiдроздiл
рейнджерiв»
12:55 «Вiдеобiмба»
14:50, 23:35 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
16:40 Х/ф «Втеча»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:00 Х/ф «В iм’я короля
- 2»
21:50 Х/ф «В iм’я короля
- 3»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 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 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 5»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:00 «Вечiрнiй квартал
2016»
00:00 Х/ф «Чорна стрiла»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
09:55 Д/ф «Сильнi
громади Донеччини»
11:00 Д/ф «Легiон.
Хронiка Української
Галицької Армiї 19181919»
11:55 Prime time з

Мирославою Гонгадзе
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Казки Лiрника
Сашка
15:40 Театральнi сезони
16:10 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»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Х/ф «Фото на
документи»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
06:45, 19:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 Путiвник
прочанина.
Михайлiвський
Золотоверхий
10:45, 11:55, 22:10
Природа сьогоднi
11:15 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Є.Чичваркiн
21:10 Жива природа
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Земнi катаклiзми
00:10 Концерт Тараса
Петриненко «Бути!»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 М/ф «Школа
монстрiв: Бу Йорк, Бу
Йорк»
11:55 Панянка-селянка
12:55 Танька i Володька
13:55 Одного разу пiд
Полтавою

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
20:00 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака»
21:50 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
23:40 Великий Голод

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17:30 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 5»

СТБ
6:55 Х/ф «Подвiйне
життя»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
23:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 07:30 Kids Time
06:17 М/с «Губка Боб»
07:10 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:32 Зiрки пiд гiпнозом
09:25 Половинки - 2
11:15, 21:45 Київ вдень
та вночi
15:20, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац
22:45 Половинки 2
00:20 Аферисти в
мережах - 2

НТН
6:30 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:30 «Страх у твоєму
домi»
11:10 Х/ф «Вiй»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
09:10 Правда життя
10:10, 19:50 Останнi

племена
11:00, 21:40 Життя пiсля
людей
13:40, 19:00 У пошуках
iстини
14:30 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi бої
16:10, 20:40 Технологiї їжi
17:00, 22:40 Загадки
планети
18:00 Брама часу
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»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
21:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «КВН»
00:00 Х/ф «День працi»
ІНТЕР
6:10, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мереживо
долi»
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 «Вдовиний
пароплав»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
11:45, 13:20 Х/ф
«Патрiот»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:55 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 Д/п «Вiйськова
елiта»
14:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
16:45 Х/ф «В iм’я короля
- 3»
19:20 Х/ф «Смертельний
удар»
21:15 Х/ф «Тиждень акул»
23:05 Х/ф «Бурова»

СУБОТ А , 26 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
7:00 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
09:00, 19:30 ТСН
10:00 «Повернiть менi
красу 2»
11:10 Т/с «Кохана
вчителька»
20:15 Х/ф «Катерина»
00:15 Х/ф «Рятiвник»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 Д/ф «Жорна»
10:30, 18:30 Д/ф «Живi»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
12:30 Д/ф «Пейзаж пiсля
мору»
14:00 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка вектор визначено»
15:15, 20:10 Голодомор
не зламав
16:25 Д/ф «Голодомор
1932-1933 рр.
Постгеноцидний
синдром»

21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
11:00 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
13:00, 15:20 Т/с «Ще один
шанс»
17:00, 19:40 Т/с «Будинок
на холодному ключi»
21:40 Х/ф «Шукаю тебе»
23:30 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Звенигора»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:35 «Iпостасi спорту»
14:00 Пам’ятаймо
Голодомор. Презентацiя
клiпу «Свiча»
16:10 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового «Мрiялось,
бажалось, не збулось...»
21:25 «Таке спортивне
життя. Олена Воронiна»
22:00 Х/ф «Така, як ти є»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45, 11:50 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/c «Як козаки...»
12:55 М/ф «Чарiвний
горох»
13:10 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
14:30 Х/ф «Август Раш»

16:20 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
18:20 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака»
20:10 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
22:00 Х/ф «Шоколад»
СТБ
7:35 Х/ф «Знайда»
09:40 Х/ф «Мама
мимоволi»
12:05 Х/ф «Бабине лiто»
15:50 «Зваженi та
щасливi - 6»
19:00 «Х-Фактор - 7»
21:50 «Моя правда.
Андрiй Данилко»
22:50 «Х-Фактор - 7.
Пiдсумки голосування»
00:00 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
7:10 Х/ф «Гу-га»
09:45 Х/ф «Двоє»
11:30 «Речовий доказ»

14:15 Т/с «Детективи»
17:15 Х/ф «Акцiя»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «День
залежностi»
21:10 Х/ф «Пограбування
на Бейкер-стрiт»
23:15 Х/ф «Агент
Хамiльтон: викрадена»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25 Kids Time
06:27 Х/ф «Загублене
майбутнє»
08:20 Ревiзор
11:30 Страстi за
ревiзором
14:20 Х/ф «Затура:
Космiчна пригода»
16:20 Х/ф «Джуманджи»
18:20 Х/ф «Нова людинапавук»
21:00 Х/ф «Нова людинапавук: Висока напруга»
00:00 Х/ф «Запал»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ

07:10 Україна: забута
iсторiя
08:40 У пошуках iстини
10:30 Повiтрянi бої
12:10, 21:20 Людство:
наша iсторiя
14:40 Загадки планети
16:40 Пустелi: життя на
межi
18:40 Корольов
19:30 Зворотня сторона
Мiсяця
20:30 Полювання на НЛО
00:00 Борджiа: iсторiя
клану

15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
8:00 День жалоби. «Ранок
по-київськи»
09:30 «Київськi iсторiї»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 14:20
«Мультляндiя»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
11:00 Х/ф «В очiкуваннi
вiчностi»
12:50 Х/ф «Джейн Ейр»
15:10 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:25, 20:00 «Подробицi»
07:15 Т/с «Два капiтани»
16:10 Х/ф «Полiт
фантазiї» Вдовиний
пароплав
18:10, 20:30 Х/ф «Я буду
чекати тебе завжди»
22:20 Х/ф «Осiннi

клопоти»
00:10 Х/ф «Найкраще
в менi»
ICTV
08:50 Д/ф Острiв
небайдужих
09:45 Секретний фронт
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Патрiот»
17:00 Х/ф «Крутний
момент»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Вiйна свiтiв»
22:15 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
00:25 Х/ф «Врятування
рядового Райана»
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
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:30 Особливий погляд
17:10 Документальний
проект
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
6:00, 12:15 Д/ф «Живi»
07:25, 08:20, 09:15, 10:10
«Хоробрi серця»
11:15 «Цiлком таємно»
13:50 16 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» - «Зiрка»
16:00 Т/с «Вуличний
боєць: Кулак убивцi»
19:20 16 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Динамо»
21:25 Х/ф «Зубастий
торнадо - 3»
23:15 Х/ф «Тиждень акул»

НЕДIЛЯ , 27 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
7:00 «Недiля з
Кварталом»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:35 «Грошi»
14:40 Х/ф «Трава пiд
снiгом»
18:30 Т/с «Недотурканi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:30 Х/ф «Чоловiки у
великому мiстi -2»
UA:ПЕРШИЙ
7:15, 07:50, 23:20
Золотий гусак
09:00 Спорт. Тиждень
09:30 Х/ф «Потаємнi
мiсця»
11:05 М/с «Мандрiвники
в часi»

Офіційно

14:15 Фольк-music
15:50 Борхес. «На порозi
нацiональної доби»
16:25 Обличчя вiйни
16:40 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
23:00 Паспортний сервiс
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Х/ф «Шукаю тебе»
11:10 Т/с «Будинок на
холодному ключi»
15:00 Х/ф «Повiр, все
буде добре...»
17:10, 20:00 Т/с «Другий
шанс»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Т/с «Ще один
шанс»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Мої чорничнi
ночi»
07:50 «Натхнення»

11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:10 Путiвник
прочанина. СвятоГеоргiївський Скит на
Козацьких могилах
16:30 В. Крищенко
«Десять Господнiх
заповiдей»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «PR-проект
«Спiваючий ректор»
22:00 Х/ф «Молодий
Тосканiнi»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:10 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»

Про перенесення
робочих днів у 2017 році

16 листопада Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2017 році». Проект
акта на засіданні Уряду представив Міністр соціальної політики Андрій Рева.
Зокрема, документом рекомендовано у 2017 році для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями
(субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських
установ, перенести робочі дні:
— з понеділка 8 травня — на суботу 13 травня;
— з п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.

10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
12:20 Х/ф «Аладiн»
14:40, 16:45, 18:55,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
17:50, 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!»
10:50 «Караоке на
Майданi»
11:50 Т/с «Коли ми
вдома»
13:05 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:10 Х/ф «Алегро з
вогнем»
07:55 Х/ф «День
залежностi»

09:20 Т/с «День гнiву»
13:00 Х/ф «Акцiя»
14:45 Х/ф «Дежа вю»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Жага
швидкостi»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
10:45 Х/ф «Джуманджи»
12:45 Х/ф «Нова людинапавук»
15:25 Х/ф «Нова людинапавук: Висока напруга»
18:10 Х/ф «Голоднi iгри»
21:00 Х/ф «Голоднi iгри:
У вогнi»
23:55 Х/ф «Хранитель»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:10 Прихована
реальнiсть
08:40, 18:40 У пошуках
iстини

10:30 Повiтрянi бої
12:10, 21:20 Людство:
наша iсторiя
14:40 Загадки планети
16:40 Дика Флорида
20:30 Легендарнi замки
України
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
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»
K1

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
Оголошення про втрачені документи в ГБК
«Ветеран», надруковане в № 44’ 2016 газети «Вишгород», слід читати: «Вважати недійсними втрачені документи від 2010 року
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 423) на ім’я Віктора Миколайовича
ТКАЧУКА
Вважати
недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р.
про членство в
ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс
№ 68) на ім’я
Сергія Івановича
ДАВИДКА

6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:15 Х/ф «В очiкуваннi
вiчностi»
11:10 Х/ф «Джейн Ейр»
13:25 «Орел i Решка»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
8:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
13:00 Х/ф «Я буду чекати
тебе завжди»
16:15 Т/с «Фродя»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «Великий Бокс. В.
Ломаченко - Н. Уолтерс»
23:30 Х/ф «Полювання
Ханта»

Âèøãîðîä

ICTV
6:30 Факти
07:00 «Що? Де? Коли?»
08:00 Х/ф «Врятування
рядового Райана»
11:35 Краще не повторюй
12:35, 13:00 Х/ф «Крутний
момент»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
16:35 Х/ф «Вiйна свiтiв»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
22:25 Х/ф «Чорнi мiтки»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин

08:30 Феєрiя мандрiв
11:10 Час iнтерв’ю
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Маски-шоу»
08:35, 16:25 «Облом.UA»
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
16:50 16 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Зоря»
19:15 16 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Шахтар»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Смертельний
удар»

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

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

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

ТОВ «Торговий дім «Земля» 29.11.2016 року об 11:00 проводитиме роботи із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, яка відводиться у власність гр. Фурманець Катерині Леонідівні та знаходиться в СТ «Енергодар» – ОСТ «Каскад», ділянка
№ 65 на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області.
Просимо суміжних землекористувачів (землевласників), а саме: Распопова Віктора
Івановича, Попова Володимира Олександровича та Губу Людмилу Юріївну бути присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання і акта встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі земельної ділянки.
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Мозаїка

ЗАЛІЗНЕ весілля + ювілеї

Щиро вітаємо
з ювілеєм
Михайла
Григоровича
ХВОРОСТИНІНА!
В цей дорогий
для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Дружина, син, невістка,
батьки, куми

Тема тижня

2016 року

Унікальне подружжя ДРОМАРЕЦЬКИХ —
Анатолій Опанасович та Віра Тимофіївна
— відзначають значимі дати:
свої 90-ліття та 65 років спільного життя — залізне весілля.
Дві дати
Здавалося б, залізо — метал простий, проте довговічний і головне — необхідний усюди. Так і подружжя, що дало початок родині в
кілька поколінь, стало твердою опорою, на якій тримається сімейне дерево.
Разом пережито багато труднощів, але більше — прекрасних моментів, які
створювали самі, — і не лише для себе, дітей та онуків, а й для друзів, просто
добрих людей і громади.
Шановні ювіляри! Ви прожили красиве і змістовне життя. Ви — взірець мудрості і відваги, шляхетності і краси, патріотизму і моралі.
Будьте завжди здорові і веселі — на радість одне одному, родині й усім, хто
Вас поважає і любить.
Ваші щирі друзі

Деформація, війна, походи

(Початок на стор. 2)
Тотальна комунальна
інвентаризація
Ми звернулись до очільника Фонду комунального майна району Юрія
Деркача — і він пояснив, що жодних
офіційних заяв від Вишгородської
ЦРЛ (балансоутримувача приміщення
на вул. В. Симоненка, 5 у Вишгороді, де розташований центр МСД ВРО
ТЧХУ) не надходило. Принагідно нагадав, що інвентаризацію нерухомого
майна проводять по всьому району усі
без винятку комунальні підприємства,
організації, заклади, установи (серед

них і ВЦРЛ), оформлюють документи
на землю і споруди/приміщення за вимогами чинного законодавства.
Юрій Деркач виступає за приведення усієї документації комунальних
підприємств, закладів і установ району до норм чинного законодавства
та, зокрема, інформував редакцію,
що головний лікар ВЦРЛ Іван Клюзко
та очільник сімейних лікарів району
Оксана Морозова вже надали переліки медичних установ/підприємств, які
є у районній комунальній власності, —
для інвентаризації.
У районних масштабах

Головний районний лікар Іван
Клюзко, звісно, міркує масштабами
Вишгородщини, а, враховуючи медичну реформу та децентралізацію, стан
справ на медичних теренах району потребує ретельного опрацювання. Документального оформлення потребують не лише приміщення у Вишгороді.
Медичні заклади по району за попередні роки то утримували за рахунок
місцевих громад, то з’єднували, то відкривали-закривали. Нині — чергова
спроба по-господарськи систематизувати, а головне — зберегти наявне.
Далі — чит. у наступному номері

Вишгород
У листопаді дві чудові жінки — красиві, інтелігентні, розумні,
мудрі – Валентина Олександрівна УСАТЮК – учитель російської
мови і зарубіжної літератури, яка віддала Вишгородській ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1 на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи майже 40 років, та Світлана Пилипівна БРАГАРНИК – справжній магістр бібліотечної справи, яка пропрацювала
в школі не один десяток років, – святкують ювілейні дати від дня
народження!
Дати
Шановна Валентино Олександрівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
листопада
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом нехай Вас сонце гріє,
Й слова найкращі линуть звідусіль.
Хай осінь відлітає з журавлями,
А Ви – все та ж красива й молода,
Досвідчена колега, ніжна мама,
Душа компанії, носій прекрасний мови,
Коректний, справедливий керівник.
Здоров’я, щастя, від близьких — любові,
Ми Вам бажаєм на багато літ.
Шановна Світлано Пилипівно!
Сердечно вітаємо Вас із ювілейним днем народження!
Здоров’я, щастя ми Вам зичимо на довгий вік.
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб серце Ваше не боліло,
щоб сонячним і світлим був Ваш кожен рік,
Наповнений любов’ю, спокоєм і миром.
І кожним листопадом Вас тішили роки,
Збувались мрії, всі бажання і думки.
Педагогічний колектив ВЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Школа
вітає
ювілярок

Тарифи на послуги у військовій частині. Електронний запис у дитсадок.
Інвестиційні конкурси. Зміни у складі адмінкомісії
Влас. інф.

У міськвиконкомі розглядали

17 листопада на черговому засіданні міськвиконкому 41-не питання порядку денного, як завжди, розглядали стандартними блоками: про житло і квартирний облік; справи опікунські; присвоєння адреси
(поштової та тимчасової будівельної) та внесення відповідних змін у попередні рішення виконкому; встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери
послуг; дозволи на розміщення рекламних засобів;
затвердження штатних розкладів; матеріальна допомога. Київському квартирно-експлуатаційному управлінню по в/ч А 2860 встановлено тарифи з водо- та
теплопостачання (див. на сайті міської ради та у наступному номері газети «Вишгород»).
У чергу до дитячих садочків батьки записують маленьких вишгородців буквально з дня народження. Аби черга
була прозорою, запроваджено електронну реєстрацію для
вступу до ДНЗ міста. Станом на 17 листопада 2016 р. міськвиконком ухвалив список дітей на три роки наперед — із
1 вересня 2017, 2018 та 2019 рр. (Всі три рішення оприлюднені на офіційному сайті Вишгородської міської ради.)
З метою забезпечення збалансованого та соціального
розвитку міста, керуючись Положенням про порядок підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо бу-

дівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового
призначення та соціальної інфраструктури міста (рішення
міськради від 28.04.2016 р. № 10/6), — визначено такі
об’єкти, що потребують залучення інвестицій: будівництво
об’єкта промисловості та торгівлі, а також багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежитловими приміщеннями — на земельних ділянках на вул. Н. Шолуденка (перед КАРАТом, автомайданчик МРЕО; колишня баня)
та зведення багатоповерхівки на перехресті вул. Шкільної
та Київської (біля учбового комбінату). Далі публікуватимуться умови та, власне, проводитиметься сам конкурс,
результати якого мають затвердити виконком і сесія.
Затверджено кошторисну документацію по робочому проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної частини, тротуарів та автомобільних парковок»
за адресою: вул. В. Симоненка, 1, Н. Шолуденка, 3, 5, Б.
Хмельницького, 6, Набережна, 8, — аби навесні розпочати роботи (заступник міського голови Ігор Свистун повідомив, що на виході — ще 5-6 подібних проектів).
До складу адмінкомісії виконавчого комітету Вишгородської міської ради введено начальника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю
Андрія Марцевого та заступника директора комунального підприємства «Благоустрій-Вишгород» Олександра
Клавдієнка.

Підприємство у м. Вишгороді ТОВ «ДЕОС» ЗКПО 24727043,
Тел: (067) 659-54-57, Віталій Миколайович
на постійну роботу запрошує працівників за такими професіями:
Помічник маляра порошкового фарбування чоловіки до 35 років, з/п — від 7 000 грн. Навчаємо.
Оператор в цех ламінації чоловіки до 35 років, з/п — від 7 000 грн. Навчаємо.

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
Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Георгія Васильовича ЧЕБАНА!
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій
у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Людмилу Федорівну
ЧЕРВ’ЯКІВСЬКУ!
Хай сміється доля,
мов калина в лузі,
в колі щирих, вірних
і хороших друзів.
Зичим щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра!
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії Ваші і бажання!

P.S.

Ну не лЕді ми
й не сЕри, до вівсянки
з дитинства не привчені

