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

СВОБОДА, ГІДНІСТЬ і МИР

Влас. інф.

День Свободи відзначався в Україні 22 листопада — з 2005-го (з Помаранчевої революції) по 2011ий. І. мабуть, символічно, що саме 21 листопада
2013-го розпочались протести активістів проти дій
тодішнього Уряду й Президента. Народ України обрав свій шлях — до СВОБОДИ і ГІДНОСТІ.
12-ту річницю Майдану 2004-го та третю річницю
Євромайдану 2013-го відзначали у Вишгороді 21 листопада ц. р. Біля адмінбудинку на пл. Т. Шевченка зібралися керівництво міста і району, представники політичних партій, установ, підприємств і організацій, активна
громадськість.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто
загинув, виборюючи свободу і незалежність України.
Випробуванням на міцність — чи може Україна бути
державою — назвав нинішні трагічні події на Сході країни в. о. голови Вишгородської райдержадміністрації
Вячеслав Савенок. «Українська нація — непереможна.
Справедливість — восторжествує!» — продовжив його
слова голова Вишгородської районної ради Ростислав
Кириченко.
Покладаючи квіти біля інформаційного стенду подій Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв

Небесної Сотні, міський голова Олексій Момот закликав владу міста і району частіше дивитися в очі нашим
землякам (на фотографіях стенду — ред.), присутніх на
мітингу — бути гідними тих, хто загинув не за партії, а
за напрямок, який обрала наша держава, та побажав
усім Божого благословення, миру, світлих днів і спокою
на нашій землі.
Стримано-урочисто громадськість вирушила до
пам’ятної дошки герою Небесної Сотні Ігорю Пехеньку
— до буд. 6 на вул. В. Симоненка, де він жив. Низько
вклонилась матері Ігоря — Надії Пехенько — директор Вишгородського історико-культурного заповідника
Влада Литовченко. Згадали загиблих на Євромайдані
Володимира Кульчицького (киянин, похований у с. Нові
Петрівці), Володимира Мельничука (похований у м.
Вишгороді), димерчанина Володимира Кіщука (меморіальну дошку на його честь встановлено на території Димерської гімназії) та інших — тих, хто загинув на Сході
України — за перемогу правди над несправедливістю.
Скорботно
орботно схилили голови побратими-фронтовики і
старшокласники вишгородських шкіл — це їм будувати
майбутнє України, свободу, гідність і мир, аби нас ніколи
не торкалося чорне крило війни.

Ліра

До 25-річчя районного радіо

Ольга ДЯЧЕНКО
Двадцять п’ять! Багато це чи мало?
Для змужіння — творчості роки.
Як «Говорить Вишгород!» звучало —
Можем пригадати залюбки:

Скарб духовний рідного народу —
Мелодійне слово і пісні —
В кожнім серці відгуки знаходять,
Теми актуальні день при дні.

Всі новини міста і району
Розлітались, наче ластівки.
Журналістські пошуки невтомні
Черпали з життєвої ріки.

Не змаліла б творчості скарбниця,
Журналістам — успіхів, добра!
Як «Говорить Вишгород!» — в столиці
Теж давно послухати пора.

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

аФішка

26 листопада 2016 року
о 15:45 – в рамках Всеукраїнської акції «Запали свічку» – мітинг-реквієм
біля Меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 рр., що на вул. М. Ватутіна в м.
Вишгороді (з 15:20 туди курсуватиме автобус від пам’ятного знаку св. страстотерпцям Борису та Глібу на площі Т. Шевченка перед адмінбудинком)
17:00 – у Вишгородському районному центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» концерт-реквієм за участі народних артистів України
23-27 листопада –
виставка арт-майстерні «Авангард» – «Голодомор. Геноцид. Пам’ятаємо»
(фойє БК «Енергетик», вул. І. Мазепи, 9)

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

«Ми зібрали кошти для «Надії»…»
Благодійний ярмарок

Христина МИЦИК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород», соцмережі
Всесвітній день дитини (20
листопада) Вишгород відзначив
благодійним ярмарком для дітей з
особливими потребами — учнів районної спеціальної школи «Надія».
Ініціатор і один із найактивніших організаторів — Борис Матко,
батько дитини з особливими потребами — зазначає: на пропозицію
зробити такий захід одразу відгукнулися Олексій Момот (як друг
і товариш Б. Матка), два десятки
вишгородських майстрів — три з
яких були організаторами (Вікторія
Поплавська, Анна Павленко, Наталія Стукач) і кілька киян (серед них
— психолог і спеціаліст по мікрополяризації Центру розвитку «Вірю в
тебе» Юлія Бурда).

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: 067459-31-56, 095-177-82-56.
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А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?

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, 095-177-8256 (Степанія Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»).

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

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

Про скликання чергової ХVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно
Розпорядження № 193
від 11 листопада 2016 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову
ХVІІI сесію Вишгородської міської ради

VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
28 листопада 2016 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку (м. Вишгород,,
пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком
денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишгород-

ський міський бюджет на 2016 рік»
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
14.12.2015 р. № 2/5 «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради
VII скликання»
Далі — на стор. 2

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

ІНФОРМвікно

2016 року

Про скликання чергової ХVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Офіційно
(Початок на стор. 1)
3. Про затвердження Положення
про порядок присвоєння та зміни адрес
об’єктам нерухомого майна в місті
Вишгороды
4. Про внесення змін до складу комісії з проведення інвестиційних конкурсів
5. Про внесення змін та доповнень
до п. 3 рішення Вишгородської міської
ради від 27.12.2012 р. № 19/13 «Про продовження терміну дії договору оренди та
надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки»
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
25.03.2016 р. № 8/3 «Про розробку проекту берегоукріплення»
7. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Будівельна індустрія ЛТД»
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром»
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Завод
будівельних матеріалів і конструкцій»
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПАТ
«Київобленерго»
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ
«ТЕРА»
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ГО
«Громадський крейсерський яхт-клуб
«ЕНЕРГЕТИК» ім. Г.І. Строкова»
13. Про продовження (поновлення)
дії договорів оренди ТОВ «Дім і Сад»
14. Про внесення змін до рішення №
12/19 від 07.07.2016 року «Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам»
15. Про внесення змін до рішення від
07.07.2016 року № 12/20 «Про надання

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Авдєєву О.М.»
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном
на 49 років гр. Дем’яновській Н.Д.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Долійчук І.Л.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Галаган Г.В.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (Якименко Н.П., Ткаченко
М.М., Бугрик В.В.)
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову
власність гр. Пономаренку В.М., гр. Пономаренко В.В. та земельних ділянок у
власність гр. Пономаренку В.М., гр. Пономаренко В.В.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Агароняну Р.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Білоусову О.В.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Возній О.К.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Войтович М.А.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Демінському Г.Р.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (ГБК «Ветеран)

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Кравчуку В.І.
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Кривцю Г.Г.
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лі Т.Є.
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лі Т.Є.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Марченко В. І.
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Машевському Ю.О.
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Микитчі А. М.
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Микитчі М.М.
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Романів І.М.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Ткачук Г.О.
37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Філоненку В.П.
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Хоменко С.Л.
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.

Охорона праці та промислова безпека

Сергій ПІСКУН, начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
України у Вишгородському районі
В Україні щорічно майже 17 тис. осіб
стають інвалідами. Левова частка з них
травмується у виробничих умовах.
У відділенні виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вишгородському районі Київської області зареєстровано понад
дев’ять тисяч страхувальників. Станом на
20 листопада ц. р. — 12 повідомлень про нещасні випадки (потерпілих — 17 осіб, із них
2 — групових, 3 — зі смертельним наслідком). Визнано пов’язаних із виробництвом
вісім нещасних випадків (що на 33 відсотки
менше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року).
Незадовільний стан охорони праці на підприємстві — це насамперед т. зв. людський
фактор (близько 75-80 % усіх нещасних випадків на виробництві): працівник не знає
або не усвідомлює своєї відповідальності за
особисту та колективну безпеку, ціну власної
помилки під час виконання виробничих завдань, а питанням мотивації не приділяється
належної уваги. Серед причин нещасних випадків — порушення трудової та виробничої
дисципліни, невиконання вимог інструкцій з
охорони праці та найперше — законів.
Так, згідно із статтею 14 Закону України
«Про охорону праці», працівник зобов’язаний
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а
також про безпеку і здоров’я оточуючих у
процесі виконання будь-яких робіт чи під
час перебування на території підприємства.
Відповідальність за організацію навчання та

Шкільному А.С.
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ю
Сен Бун
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мартиненко В.М.
42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Соловйовій О.В.
43. Про затвердження проекту із
землеустрою фізичній особі-підприємцю
Іванко В.О.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради»
45. Про затвердження проекту із
землеустрою товариству з обмеженою
відповідальністю «ФОРМУЛА – ДНІПРО»
46. Про затвердження проекту землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Оцінювач»
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у спільну часткову власність гр.
Сутковенку Ю.А., гр. Сутковенко Т.С. та
гр. Сутковенко О.Л.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Андрущенко Н.А.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбіку С.О.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (ГБК
«Автомобіліст»)
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Завадському С.С.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленко З.Г.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-

Військо та поліція

перевірку знань з охорони праці на підприємстві — незалежно від форми власності та
виду діяльності — покладається на керівника, так само, як і в структурних підрозділах
(цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо).
Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники,
на яких покладено ці обов’язки керівником
(правлінням) підприємства.
Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.01.2005 № 15 затверджений Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
який передбачає спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше
одного разу на рік. Забороняється допуск
до роботи осіб, які не пройшли навчання
і перевірку знань з питань охорони праці,.
Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування
та допуск до роботи особа, яка, проводила
інструктаж, робить запис у журналі, там же
розписуються й інструктор, і працівник, якому видають інструкцію з охорони праці
(або розміщають її на його робочому місці).
У відділенні Фонду у Вишгородському
районі з листопада ц. р. — тиждень відкритих дверей. Приходьте, надамо потрібну вам
консультаційно-методичну допомогу. Наша
адреса: м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1
(пн-пт: з 8:00 до 13:00 та із 13:45 до 17:30/
пт.— до 16:15). Тел: (04596) 22-595; 52-083;
(044) 579-22-11.

9 грудня у Катюжанському ВПУ

Шановні мешканці Вишгорода і Вишгородського району!
Запрошуємо всых небайдужих 9 грудня об 11:00 в с. Катюжанка Вишгородського району взяти участь в урочистому відкритті пам’ятних дошок полеглим у російськоукраїнській війні Героям, захисникам України, учням Катюжанського ВПУ.
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради VII скликання

лянки у власність гр. Кожухову В.І.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.А.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кравченко О.В.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Куколевському Д.М.
та гр. Дорошенко Н.Й.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кулакову І.О.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику В.М.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петенку В.О.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сатирову М.В.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Слободянюк В.В.
62. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Чередниченку А.М.
та гр. Чередніченку М.С.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Шкільному С.І.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Щигровій Є.С.
65. Про затвердження документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ВІ АВТО»
66. Про затвердження документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Попову Ю.П.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій для
вивчення, попереднього розгляду питань
порядку денного та надання висновків
по них.
Міський голова О. МОМОТ

Контрактникам — пенсії виплачують

Управління ПФУ у Вишгородському районі

У нас — тиждень
відкритих дверей

Пам’яті
Героїв

Вишгород

Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється
відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992
№ 2262-ХІІ. Відповідно до ст. 2 зазначеного
Закону, військовослужбовцям пенсії призначаються та виплачуються ПІСЛЯ звільнення їх
зі служби.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців
— у разі ПОВТОРНОГО прийняття на військову
службу до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та
Державної спеціальної служби транспорту, на
службу до Національної поліції, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції
та Державної кримінально-виконавчої служби
України — виплата пенсій на час служби ПРИ-

12 місяців здоров’я

ПИНЯЄТЬСЯ.
Виплата пенсії НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ у разі
ПРИЗОВУ пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу під час часткової чи
загальної мобілізації, на особливий період або
прийняття НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ у разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення МОБІЛІЗАЦІЇ та (або)
введення воєнного стану на строк до закінчення
особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту — на час такої служби.
Отож, виплата пенсій відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
МОЖЕ БУТИ ПРОДОВЖЕНА — в період проходження військової служби ЗА КОНТРАКТОМ
(при умові наявності в контракті або наказі про
прийняття на військову службу зазначеної інформації).

Вірус без кордонів

1 ГРУДНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ
Валентина КАШКА, старша медсестра
Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України
Україна посідає одне з перших місць за темпами розвитку ВІЛ-інфекції у Східній Європі, і
епідемія не має ознак послаблення. Бо кожен
наш громадянин однаково ризикує заразитися
вірусом імунодефіциту (ВІЛ), який не зважає на
кордони, раси і соціальний статус людини.
Сьогодні в нашій державі зареєстровано понад
130 000 ВІЛ-інфікованих людей, серед них понад
дев’ять тисяч — діти. Щодня (!) в Україні інфікується
39, а помирає від СНІДу 8 осіб.
У нашому районі зареєстровано 148 ВІЛінфікованих (із них – 28 дітей, молоді у віці від 14 до
35 років – 56), 52 – хворі на СНІД (синдром набутого
імунодефіциту), з них 4 дітей. Померло в цьому році
6 хворих.
Є чотири основних шляхи передачі ВІЛ від людини до людини:
1. При контакті з інфікованою кров’ю чи іншою
біологічною рідиною (забруднені нею предмети, нестерильні голки, ножиці, інструменти для татуажу та
пірсингу), при переливанні крові чи трансплантації
органів.
2. Внаслідок спільного користування забрудненими голками при вживанні наркотиків ін’єкційним

шляхом.
3. При будь-якому типі незахищеного сексу (без
презерватива) — через сперму, вагінальні виділення, а також через менструальну кров.
4. Від матері до дитини (так званим «вертикальним шляхом») — під час вагітності, пологів та при
годуванні груддю.
Не передається вірус при обіймах, рукостисканнях, користуванні загальним посудом, іграшками,
предметами шкільного вжитку, через їжу, воду, повітря. Не підтвердилась і роль кліщів і комарів. Вірус може жити тільки в рідинах організму людини і
розмножуватись внутрішньоклітинно. В умовах зовнішнього середовища вірус — нестійкий і відносно
швидко знищується основними антисептиками та
дезінфектантами.
Для того, щоб СНІД не став «тавром» для хворих, своє вагоме слово мають сказати громадські
організації. До вас, громадські активісти, звертається Товариство Червоного Хреста України: ми маємо
об’єднатись, аби подолати епідемію і забезпечити
правовий захист ВІЛ-інфікованих і водночас поліпшити обізнаність громадян, особливо молоді.
Потрібна освітня робота із статевого виховання
дітей, підлітків і молоді, формування безпечної статевої поведінки. Дізнавайтеся та несіть у маси правду про ВІЛ/СНІД, так ми зможемо досягти результату. Телефон довіри: (04596) 5-16-87 (безкоштовно).

Наше місто

Вишгород
Дата

День скорботи

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови
26 листопада — День пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій, день глибокої скорботи і туги
за мільйонами обірваних життів наших співвітчизників. Голодомор,
що прокотився трьома потужними хвилями Україною, забрав тисячі
й тисячі життів українців, став масштабною національною трагедією, яку підсилили переселення, тюрми, табори.
Схилімо голови в глибокій жалобі і запалімо свічі пам’яті за
тими, хто загинув голодною смерттю, став жертвою репресій тоталітарного режиму. Збережімо мир і суспільну злагоду в соборній
незалежній Україні, за яку боролися наші попередники!

Благоустрій

Свіча пам’яті

Три голодомори минулого століття викосили по Вкраїні тисячі
життів. Десятки тисяч загинули у
таборах і в’язницях, були примусово переселені з рідних хат, десятки
тисяч, ще ненароджені, стали жертвами нелюдської ідеї.
Шановні вишгородці!
У День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій запаліть
свічу та помоліться за їхні душі.
Прийдіть до стареньких сусідів чи
знайомих, які пережили лихоліття

тоталітарного режиму, приділіть
їм увагу, зігрійте теплим словом і
пригостіть короваєм. Хай цей день
стане ще одним кроком до миру та
згоди у нашому суспільстві, проявом традиційної людяності, котрою
завжди визначалися українці.
Вишгородський міський
голова Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Гарні новини

На вул. Київській, 6 з’явився комплекс перекладин
і «рукоходів» (НА ФОТО) для підлітків. А на «Ярославичах» (вул. Ю. Кургузова, 1-а) — кілька «обновок», яких
давно чекали мешканці кварталу.
Доріжка, зручна для пішоходів, сходи, з’їзд з бордюру (потурбувались про матусь із дитячими візочками).
Депутат цього округу Віталій Сардак, який звертався по
допомогу до мера міста Олексія Момота та заступника
міського голови Ігоря Свистуна, дякує також небайдужим
мешканцям, які допомагали прибирати навколо доріжки
купи сміття, що там накопичувалися роками, а також — КП
«Благоустрій-Вишгород» (Валентин Пільгун) за освітлення
доріжки сучасними енергозберігаючими LED-ліхтарями.
На дитячому майданчику встановлено новий спортивний комплекс для підлітків: перекладини, драбини, «качалки». Цікаво, що малеча, натхненна прикладом старших,
вже «окупувала» цю територію і залюбки вправляється у
підтягуваннях.
***
22 листопада на позачерговому засіданні міськвиконкому ухвалено рішення про безоплатну передачу ВМКП
«Водоканал» (з балансу виконавчого комітету Вишгородської міської ради) спецавтівки для ліквідації аварій (НА
ФОТО). Автомайстерня-вантажопасажирський фургон на
базі автомобіля МАЗ 4571Р2 транспортуватиме працівників «Вишгородводоканалу» та спорядження до місця аварії. Нову спецтехніку придбано у ТОВ «Будшляхмаш» за
993 420 грн. Це — одна з найдешевших базових автівок
такого профілю (для порівняння: середня вартість сучасної «аварійки» — 3 млн грн). Окрім того, працює ремонтна
автомайстерня на значно економнішому дизельному паливі (на відміну від старої «бензинової» аварійки на базі
ГАЗ-53).

Тема дня

Покоління

26 листопада

Галина МОРОЗ

Сьогодні плакали зорі
Сьогодні плакали зорі
Дитячими голосами
І ніби просили хліба
В землиці — рідної мами.
Ми маємо пам’ятати
Про них, що зморені мором,
Щоб не повторити
Роки із найбільшим горем.

Мама в грубці картоплю варила,
Грубка дихала щиро теплом.
Мама Богу за діток молилась,
Щоб жили при здоров’ї, з добром.
Влас. інф.

Щоб минули їх всі лихоліття
Голод, холод, проклята війна.
Неспокійне настало століття,
Скрізь біди рознеслась пелена.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород», соцмережі

В грубці кожне горіло поліно,
Освітивши сльозу гіркоти.
— Діток, внуків, прошу, наш Єдиний,
Де є горя сліди — не пусти!..

Лист у номер

Прислухались до наших
побажань
Від імені мешканців буд. 6
на вул. Ю. Кургузова —
Валентина ЛИНОВИЦЬКА,
Валентина КИРІЄНКО

Вчені зустрічалися
з мером
Влас. інф.

21 листопада — День Свободи, річниця
початку Революції Гідності. Три холодних
місяці, упродовж яких у центрі Києва неприступною фортецею вистояв революційний Майдан, змінили уявлення світу
про Україну. Українську силу духу — людей, які вийшли обстояти власну Гідність,
— не спроможні були зупинити ані кийки
«беркутів», ані підступні кулі підісланих
диктатором снайперів.
Під час Революції Гідності уперше з часу
Незалежності націоналістична ідеологія стає
реальною революційною зброєю. Велелюдний, багатотисячний Майдан — то правдивий
бандерівський Майдан. Його обереги — чорно-червоні бандерівські прапори. Його привітання — традиційне бандерівське «Слава
Україні! — Героям Слава!», яке тепер звучить
по всій Україні — від Заходу до Сходу. Але
під час цих революційних подій обривається
життя 19 наших побратимів. Вони стають для
нас ангелами-охоронцями — чотою у Небес-

Розробити стратегію розвитку м.
Вишгорода запропонували вчені з Української академії наук на зустрічі з міським головою Олексієм Момотом. У ході
розмови запропонували створити наукову раду при міському голові (голова — Вадим Богдан, радник голови з
науково-практичних питань — академік
Юрій Сенюк, а координатор — наш земляк Іван Бурдак).
Вчені, головним чином з відділення
економіки і управління УАН, поділилися
своїми задумами щодо впровадження в
місті низки пілотних проектів, які суттєво
вплинуть на подальший суспільно-економічний розвиток Вишгорода. Варто
зазначити, що їхні напрацювання вже
успішно реалізуються на теренах України та в містах ближнього зарубіжжя.

ній Сотні України. І — вічним та незагоєним
болем.
Зараз — наше завдання не обернути
українські символи на «шароварщину», моральні цінності — не затоптати і не «заговорити». Ми бачимо, що боротьба триває, боротьба із зовнішнім і внутрішнім ворогом.
Революція не закінчена. У нас є шанс змінити країну так, як мріяли тоді, під час Майдану. І це залежить від нас.
Слава Україні!

Ходив Гарбуз по майстерні
Як альтернативу закордонному Хеловіну, що спотворює красиву і поживну, здавна шановану українцями рослину, керівник студії «Золоті ручки» міського
Центру творчості «Джерело» Олена Кольвах організувала свято, підготувавши з дітьми виставку «Ходив
Гарбуз по майстерні». Долучилися до неї і гуртки валяння (керівник Тетяна Швидка) та в’язання (Наталія
Кисіль).
Оце була дійсно краса! До таких теплих, з родзинкою
і фантазією робіт хочеться доторкнутися. «А згодом, –
каже Олена Ростиславівна, – можна і вжити – зварити
кашу, поласувати насінням».
На них споглядали з висоти біла та чорна ворони (виготовила Віталіна Грабов’юк). Око тішили гарбузи, які
діти перетворили на щасливе подружжя за тином (ожи-

Пам’яті жертв голодоморів

У пам’ять свічку запалим,
В молитву вкладем прохання,
Щоб не було на планеті
Від голоду вимирання.
***

Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради
VІІ скликання

ФОТО – Анна ФРАНКО, спеціально для «Вишгорода»
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Мамина молитва

Три роки тому наш світ змінився

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

2016 року

Перспективи

По всьому місту встановлюють вікна
у під’їздах — за міською програмою, котру вже другий рік поспіль плануюють і
виконують міські депутати, виділяючи із
загальноміського бюджету певні суми на
кожен будинок, що цього потребує.
Треба відзначити, що робиться це погосподарськи, не на «хіп-хап». Наш депутат
минулого скликання Дмитро Корнійчук був
одним із тих, хто «пробивав» таку енергоощадну програму — щоб менше було втрат
тепла.
Помічником у нього був один із мешканців нашого будинку — Андрій Пироженко,
юрист ВРКП «Вишгородтепломережа». У
цьому скликанні наш депутат — Валерій Виговський — продовжив цю справу. Міський
депутатський корпус підтримав програму,
міський голова Олексій Момот посприяв, аби
виділили кошти — і от у наших шести під’їздах
з’явилися нові склопакети, зроблено та побілено відмостки, встановлено підвіконня.
При потребі вікна можна відчинити на
кожному поверсі, щоб провітрити чи помити
(у теплу пору року). А взимку у під’їздах —
сухо і тепло. При нинішніх тарифах і постійно
зростаючих цінах це — дуже важливо, надто
— для пенсіонерів. Добре, що прислухались
до побажань людей.

У «Джерелі»

вивши усмішками, одягнувши на них головні убори), на
бравого козака з вусами та кирпату бабусю у традиційній
хустині (роботи Дарини Єріної, Семена Шавші), виготовили декоративні вінки із саморобними гарбузиками, веселу драбинку, на якій примостилися гарбузята поруч із
домашніми капцями й тваринками (Наталя Бендик, Поліна Панасенко). Яскравою вийшла домашня городина та
осінні плоди у Діани Кравченко, Каті Похиталюк, Настуні
Дембицької, Даринки Горленко, Поліни Чмілюк, Антона
Рослова, Єви Козлової, Аліни Кравець, Соні Санжари –
усі молодці, потрудилися на славу. Тож і заробили схвальні відгуки гостей свята – начальника оргвідділу міської
ради Олени Глави, президента БФ «Святої Ольги», радника міського голови Володимира Малишева, спеціаліста оргвідділу Катерини Боднарчук, директора закладу
Наталії Кисіль, провідного методиста обласного відділу
культури Тамари Негоди, майстрині Людмили Болдиревої
(НА ФОТО), почесного громадянина Вишгорода, поетеси
Ольги Дяченко, яка свій захват висловила у віршах:

В яких гарних вишиванках
І дорослі, й дітвора,
І Гарбуз прибрався зранку –
Показать себе пора!

Отаке барвисте свято
Поверта до джерела,
Щоб в красі була багата,
Україна в нас цвіла!
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26 листопада

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

У День працівників радіо, телебачення та
зв’язку головним іменинником у Вишгороді
було районне радіомовлення, або, як зазначено
на їхньому логотипі, — ВИШрадіо. 25 років тому
вийшла перша на Вишгородщині радіопередача, а 16 листопада ц. р. на площі перед адмінбудинком — за сприяння та підтримки Вишгородської районної ради, Вишгородської районної
державної адміністрації, Вишгородської міської
ради — відбувся РАДІОфестиваль.
Колектив районного радіомовлення привітали міський голова Олексій Момот, виконуючий
обов’язки голови Вишгородської РДА Вячеслав
Савенок, депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін, голова Вишгородської районної ради
Ростислав Кириченко, представник Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимир Михальов, заступник голови Вишгородської РДА Марина Мельник, заступник голови
районної ради Анатолій Потапенко, секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова, депутати районної та міської рад, працівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, апаратів виконкомів районної та міської рад, жителі та гості міста
й району, численні слухачі та учасники районних
радіопередач.
Ювілярки — Катерина Олексій, Лілія ЯнчукОлексій і дружний жіночо-дівочий колектив районного радіомовлення — отримували Почесні грамоти і Подяки (від Київської ОДА та Київоблради,
Національної ради України з питань телебачення та
радіомовлення, інших установ, організацій і підприємств; зокрема, і від КП «Редакція газети «Вишгород» — за плідну співпрацю), подарунки (серед
інших — сертифікат на придбання оргтехніки від
Вишгородських райради та РДА та принтер від обласного депутата Андрія Пещеріна), щирі слова та
побажання. Дехто навіть натякнув: мовляв, скоро
ви не лише почуєте, а й побачите… (втім, хай це
буде сюрпризом).
Для РАДІОколективу та його прихильників:
* співали народна артистка України Валентина Ковальська (тріо «Золоті ключі»), солістка Національної філармонії України, заслужена артистка України Тетяна Школьна, хмельницький бард

Діалоги культур

Перспективи

2016 року

Ігор Білий та виконавець авторських пісень Сергій Хилько із Демидова — всі під шалені схвальні
оплески;
* запалювали глядачів музикою до співів і танців: ансамбль оркестру 101-ої окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України
(диригент — майор Олександр Голуб), військовоісторичний клуб «Переплуття» (керівник Олексій
Шелест), ансамбль народної пісні «Сокіл» та гурт
«ВИШИВАНКА Бенд» при Національній академії

День ВИШрадіо

Ювілей
керівних кадрів культури і мистецтв (художній керівник Сергій Шилофост);
* інформаційну підтримку надавали ТРК «ВишеГрад», газети «Вишгород» і «Слово».
А що вже показові виступи козаків і «Етно фаєр-шоу» від театру вогню «Фантом»!.. — то і слів не
добереш, це треба було бачити!
У морозний вечір зігрівало вдячних слухачів на
площі перед адмінбудинком козацьке частування
духмяною юшкою з польової кухні та гарячим чаєм
із бутербродами. І, як резюмував міський голова
Олексій Момот у своєму зверненні до колективу
«ВИШрадіо» від рідного міста: «Спасибі за вашу
важливу роботу. Хай щодня ваші чарівні голоси передають тільки хороші новини».

Вишгород

«Ми зібрали кошти для «Надії»…»
Благодійний ярмарок
(Початок на стор. 1)
Анкету учасників (базу майстрів створив
оргвідділ міськради, який опікувався оргпитаннями разом із відділом культури, релігій
та національностей ВРДА) було розроблено
бездоганно: з чим приїдуть, чи братимуть
участь у майстер-класах, яку площу займуть
(ярмарок вирував у вестибюлі та на другому
поверсі районного Будинку культури «Енергетик» — необхідні меблі для проведення ярмарку надано Миколою Ковалем і Анатолієм
Шокою, Любов’ю і Володимиром Лісогорами).
Відгукнулись на запрошення взяти
участь у ярмарку Андрій Пещерін (як постійний меценат, який допомагає школі
«Надія»), заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації
Марина
Мельник,
новий директор Вишгородського історикокультурного заповідника Влада Литовченко
(котра, до речі, встигла обговорити із учасниками ярмарку та представниками влади
кілька перспективних проектів), президент
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев. Секретар міської ради Тетяна Бражнікова запросила на ярмарок паралімпійського чемпіона Олексія Федину (він
озвучив свою мрію: створити у Вишгороді
акваклуб для дітей), а також разом із своєю
помічницею Вікторією Кулаковою підготувала смаколики та презентувала передану
Оленою Роговенко «Книгу друзів», написану
для підтримки особливих діток.
Активну участь у благодійному ярмарку
брали педагоги та батьки учнів школи «Надія» (малюнки та поробки особливих діток
вражають своїм теплом, і недарма одну з
робіт придбала Надія Пехенько, мати Героя
України, нашого земляка Ігоря Пехенька), а
майстрині Тетяні Грецькій свої вироби для
благодійного ярмарку передали навіть майстри із Росії (вони вже готують подарунки
для «Надії» на Новий рік). Аніматорів безкоштовно надав центр розвитку дитини «Вінні»,

а майстер-класи проводили практично всі —
від садочка «Лелече гніздечко» та пластунів
до «Золотих ручок» і Спілки майстрів (на чолі
із керівником Оленою Кольвах) із міського
ЦТ «Джерело»: психологічні, вишивки, розмальовки, плетіння коси, портрету з натури,
узори натуральною хною, аплікація, лялькимотанки…
Дехто з покупців платив ціну, значно
вищу за витвір майстерних рук, — це ж для
особливих діточок! А витворів було море:
безфосфатне мило, дерево щастя, пов’язки
з фруктами та заколки-кульбабки (наче щойно зірвані), букетики у горщечках, вінки
достатку, весільні букети, дзвоники, плетені
з газетного та журнального паперу коробочки, розпис петриківський і декупаж, печворк,
прикраси на ялинку та функціональні речі (годинник, прихватки, кухонні дошки, ключниці,
валяні шапки і корони у техніці казанжи)…
Приємним сюрпризом для мене особисто
були роботи сусідок по будинку — Ліни Женавчук і Тетяни Ликової, волонтера і глави
Благодійного фонду Ірини Шугайло та декоративні літери і магніти з краєвидами Вишгорода, випаленими на дереві Борисом Матком.
Замість післямови. Зібрані 14 654 грн підуть на потреби школи — тематично-навчальну літературу та нагально необхідні речі. До
слова, під час розширеного прийому мешканців міста — у рамках Національного проекту
«Діалог народу і влади та протидія корупції»,
— який проводила 24 листопада у малій залі
адмінбудинку Міжнародна ліга захисту прав
громадян України (президент Едуард Багіров)
за участі місцевої влади, — одним із ключових питань було обговорення стану справ у
школі «Надія» та підтримки і розвитку цього
спеціалізованого навчального закладу (саме
на цьому наполягали батьки учнів). Борис
Матко був присутній на зустрічі як радник
міського голови Олексія Момота.
Увага! За інформацією оргвідділу міськради, на порозі — різдвяно-новорічні ярмарки. Стежте за оголошеннями!

«Хорал безсмертя» і Герої Вишгородщини

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

21 листопада, у День Гідності та Свободи, у
колонній залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України відбулося урочисте відкриття
XI Міжнародного фестивалю мистецтв «Діалоги
культур» – концерт «Хорал безсмертя» (Майдан) з міжнародного концертного циклу «Елітні
вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої» –
присвята пам’яті Героїв Майдану, учасників АТО,
а також жертв Голодомору.
Виступили відомі митці, волонтери, музиканти – учасники подій на Майдані та у війні на Сході
України. Їх почують у запису українці усього світу – і це буде розмова сердець…
На прес-конференції перед концертом зустрілися автор та режисер проекту – народна артистка
України і громадський діяч Євгенія Басалаєва, організатори заходу, художники та широкий загал журналістів. Участь у культурно-мистецькій події взяла
і делегація з нашого міста – директор Вишгородського історико-культурного заповідника кандидат
історичних наук Влада Литовченко, старший науковий співробітник з музейних експозицій ВІКЗ Любов
Ніколенко, учасники АТО – військовий хірург Василь
Яковенко, голова ГО «Асоціація учасників АТО Вишгородщини» Денис Париж, сапер Максим Тумко,
командир відділення зенітно-артилерійського взво-

Підняти дух, показати світу високу
культуру нації – таку
місію
виконують
українські
митці.
З присутніх на заході – це народна
артистка
України
Раїса Недашківська,
яка в свої 73 роки
взяла участь у 250ти концертах у зоні
АТО (у «Хоралі безсмертя»
виконала
«Плач Ярославни»
старослов’янською
мовою – уривок із
симфонії-ораторії
«Сказання про ІгоОрганізатори: Міністерство культури України, Департамент культури України рів похід»); лауреат
виконавчого органу (Київської міської адміністрації), Культурно-мистецький благо- Національної премії
дійний фонд «Київ-Класік», Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ) України ім. Т. ШевПідтримали захід: Громадський комітет вшанування пам’яті жертв Голодомо- ченка Валерій Франру – Геноциду 1932 -1933 р.р. в Україні, Національний музей «Меморіал жертв чук («Знак долі»,
Голодомору», ТОВ ФІРМА «АСТАРТА», видавництво «АДЕФ», ПП «Вікторія», Між- «Коріння
смутку»,
народний БФ «Мистецтво без кордонів»
«Колосок життя» та
ін.); заслужений худу Вячеслав Верхочуб (обидва з 11-го батальйону
дожник України Юрій
«Київська Русь»), механік-водій зенітного дивізіону
Нагулко («Стара історія», «Чекання») – ці роботи
ОМБР Олексій Брагарник, волонтер Тетябули представлені у фойє Національної філармонії;
на Париж.
скрипаль Олександр Скрябін – учень геніального
Їх, гордість міста й району, предстаБогодара Которовича, який відклав скрипку і пішов
вила Влада Литовченко, згадавши також
на фронт (у концерті, в супроводі струнних, виконав
імена вишгородців, які поклали життя за
власний твір-присвяту майданівцям і загиблим одУкраїну. Про наших місцевих Героїв Майнополчанам) та інші. Як слушно зауважив один із
дану та захисників держави розповідала
організаторів проекту Петро Полтарев: «Це не про
виставка «Війна на Сході України. Герої
нас: коли гармати говорять – музи мовчать. Наші не
Вишгородщини» (п’ять стендів) – кадри з
мовчать – вони сильніші за гарматний гуркіт!»
життя, зроблені самими бійцями. Її підгоІ це ми відчули під час виступів, коли тужлитували працівники заповідника, представу «Гей, плине кача по Тисині» у виконанні Мунівивши також і діяльність свого закладу
ципальної академічної чоловічої хорової капели
двома великими стендами.
ім. Л. Ревуцького змінив «Концерт для органа та
Влада Литовченко наголосила на
оркестру», що викликав бурю оплесків його викотому, що двері Вишгородського істориконавцям – Євгенії Басалаєвій, Ірині Калиновській та
культурного заповідника завжди відкриті
ансамблю ударних інструментів «ARS NOVA», коли
для співпраці й запросила всіх охочих
звучав «Концерт для фортепіано та струнних»
на презентацію виставки з нагоди Дня
(твір сучасної української композиторки Богдани
Збройних сил України – 6 грудня в ІстоПрацюк – своєрідний символ єднання українців
ричному музеї (м. Вишгород, вул. М. Груусього світу, присвячений співвітчизникам, які вишевського, 1).
мушені були емігрувати за кордон, шукаючи кращої
У колі однодумців говорили про мидолі) у виконанні Євгенії Басалаєвої та Заслуженого
нуле, сучасне і майбутнє України. Про те,
академічного симфонічного оркестру Національної
що маємо назавжди зберегти пам’ять про
радіокомпанії України і коли волонтер, винахідник
Героїв, які віддали життя за свободу і нетурнікетів для поранених Олександр Кобиляков чизалежність нашої держави, і, як наголотав свої поезії. На екрані – відео- і саундтреки звуків
сили організатори виставки й концерту:
Майдану-2014…Лунає ораторія «Небесний щедрик»
довести почату ними справу до кінця –
Івана Піднебесного…
побудувати державу, де правитиме Закон
«На створення такої високої духовної музики
– один для всіх. Маємо бути пильними, бо
та музейних виставок надихають патріоти України,
окремі сили всередині країни руйнують
люди у формі. І митці, й історики здали їм свій існаше суспільство. Маємо бути сміливими,
пит на «відмінно», – зазначила директор ВІКЗ Влада
чесними і благородними.
Литовченко.

Вишгород історичний

Зберігаємо спадщину
для нащадків

Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

В історичному музеї Вишгородського історико-культурного
заповідника відбулася науковопрактична конференція «Межигірська старовина: збереження та популяризація історико-культурної
спадщини Вишгородщини», організована Управлінням культури,
національностей та релігій, Вишгородським історико-культурним
заповідником (ВІКЗ) та видавництвом Олега Філюка (ініціатора заходу).
Вчені, працівники музеїв, краєзнавці, представники громадських
організацій і органів місцевого самоврядування, а також установ освіти і
культури обговорювали стан справ у
вивченні, відродженні, збереженні та
охороні історико-культурної спадщини міста і району.
Серед пропозицій: створення на
базі ВІКЗ Координаційної ради за
участю провідних вчених, краєзнавців, представників влади та громадськості; звернення до Міністерства
культури України та інших органів
влади щодо надання історичному
Межигір’ю статусу Пам’ятки історії
і культури України з включенням її
до Реєстру пам’яток історії і культури України національного значення;
спільні наукові та видавничі проекти,
зокрема — перелік/звід пам’яток по
місту і району (як складова частина
проекту «Енциклопедія Вишгорода
та Вишгородщини»).
Докладніше —
у наступному номері

Вишгород

Опановуємо українську

Як підпустити шваба,
щоб не спіймали на штуці
Степанія СІДЛЯР,
радник голови
Київської ОДА
На черговому занятті,
що відбулося 19 листопада, слухачі
безоплатних
курсів української,
які
щосуботи об 11 годині проходять у Вишгородській
центральній районній бібліотеці для дорослих, наочно
переконалися,
наскільки
багатющою, унікально-неповторною, образно-насиченою й вкрай різноманітною є наша мова.
І особливо це на фоні сучасного надмірного, часто
не завжди виправданого захоплення багатьма українцями «модними» чужорідними,
запозиченими термінами й
словечками. Звичайно, відкритість мови вважається
ознакою її сили, а не слабкості, та й обирати спосіб спілкування – це справа смаку й
внутрішньої культури кожного, але, як зауважив відомий
український поет та лінгвіст
Максим Рильський, чим освіченішою й інтелектуально
розвиненішою є людина, тим
менше засміченою є її мова.
За заняття слухачі в інтерактивному режимі «здолали» відразу чотири розділи
мовознавства — лексикологію, фразеологію, етимологію
та лексикографію. Теоретичні напрацювання тут же
закріплювали на практиці в
активному спілкуванні між
собою та диктантах. Збагачували свій лексичний багаж
фразеологізмами, крилатими висловами, прислів’ями та
приказками, шукали до них
синоніми, антоніми, глибше
вникали в суть слів, їх первинну структуру, семантичні
зв’язки. Оволодівали нейтрально-побутовою й емоційно-забарвленою лексикою.
А наприкінці «розробляли» дизайн-проекти інтер’єрів

приміщень, опановуючи нові
для себе українські терміни
– фотель, креденс, вітальня,
передпокій та інші, а також
«сервірували» столи, навчаючись відрізняти келишки
від чарочок, а горнятка від
філіжанок. І вчергове переконалися, наскільки бережливе
ставлення до мови, навіть її
діалектизмів, робить її колоритною, милозвучною та виразною.
Бо українські ґаздині (господині) перед тим, як збігати
на рантку (зустріч), завішують вікна ладними фіранками (гарними занавісками),
розставляють новий посуд у
креденсі (це те, що ми сьогодні називаємо «сервант»
або «горка» — буфет зі скляними дверцятами), смажать
на пательні пляцки з бульби
(деруни на сковорідці), годують своїх благовірних марципанами (делікатесами) та
вкривають теплими коциками (ковдрами). У той же час
любаски (молодиці), сидячи
у зручному фотелі (кріслі),
мріють про сличних фацетів
(гарних хлопців), тільки б він
не виявився нарваним батяром чи вар’ятом, тобто безшабашним гультіпакою або ж
ненормальним.
І головне при цьому —
вчасно зробити фризуру
(зачіску), насмарувати писок (намазати губи), взути
мешти на обцасах (туфлі на
підборах), одягти сукню з
відкритими раменами (плечима) і вельон з пацьорками
(фату з намистинками). А
потім – влаштувати дефіляду (гулянку), обсмоктати
обмови (обговорити плітки)
й розповісти коліжанці (подрузі) за філіжанкою гербати (чашкою чаю) в маленькій кнайпі (кафе), що вона в
тяжі (вагітна) й страшенно
боїться залишитися завидкою (матір’ю-одиначкою). І
як тепер підпустити шваба
(збрехати), щоб не спіймали
на штуці (неправді). Бо трафунки (випадки) в житті всякі
трапляються…

Тема

Герої серед нас

26 листопада

2016 року

5

Сучасні захисники України

Наталія САХАРОВА, методист РЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»,
спеціально для «Вишгорода»

Україна — це територія гідності й свободи. Такими нас
зробили Майдан 2004 року та Революція Гідності 2013-го.
Це був надзвичайно важкий іспит для України, і українці
всьому світові продемонстрували свої незалежність, гідність, прагнення до свободи та європейських цінностей.
ЯК ми будемо жити в майбутньому — залежить від нас, а
найперше — від молоді.
Дню Гідності та Свободи України була присвячена обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої серед
нас: сучасні захисники України», що відбулася 18 листопада
в навчально-виховному комплексі «Вишгородська районна
гімназія «Інтелект» — загальноосвітня школа І ступеня».
Організатори — Департамент освіти і науки України Київської облдержадміністрації, Комунальний навчальний заклад
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини», відділ освіти Вишгородської РДА, Вишгородський районний центр художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт» та НВК «Гімназія «Інтелект» — ЗОШ І
ст.» — запросили до участі в конференції педагогів, учнів та
вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Київщини. Понад 150 учасників і чисельних гостей заходу (серед них, зокрема — провідний науковий співробітник
Вишгородського історико-культурного заповідника Вадим
Перегуда та керівник програм розвитку Анастасія Черткова)
вітали вихованці дивосвітівської вокальної студії «Візерунок»
(керівник Тетяна Литвин).
Конференція відбувалася в два етапи — пленарне засідання та робота в чотирьох секціях. Дослідження презентували за напрямками: «Революції Гідності присвячується»,
«Сучасні захисники України», «Доля переселенців», «Вихо-

Указом Президента України від 13 листопада 2014
року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного та майбутніх
поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани
патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та
у листопаді 2013 року-лютому 2014 року постали на захист
демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, установити в Україні День Гідності та Свободи,
який відзначати щорічно 21 листопада.
вуємо патріотів», «Пам’ятки Другої світової війни».
Про розстріляних на Майдані вишгородця Ігоря Пехенька та димерчанина Володимира Кіщука розповіла у своєму
дослідженні Катерина Левківська, 10-класниця гімназії «Інтелект». Її емоційний виступ змусив плакати увесь зал. А
мати Ігоря Пехенька та дружина і донька Володимира Кіщука
низько вклонились організаторам і учасникам заходу — за
небайдужість до їхнього горя, за те, що справу їхніх рідних
продовжує молодь.
Змістовним виступом на секції відзначилась Владислава Рищенко, учениця Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
— він був присвячений пам’яті нашого земляка Костянтина
Непопа. У рамках конференції також були представлені фотороботи, що розповідають про Революцію Гідності очами
свідка й безпосереднього учасника подій.
Під час заходу між НВК «ВРГ«Інтелект» — ЗОШ І ст.»
(директор Інна Шубко) та Вишгородським історико-культурним заповідником (директор Влада Литовченко) була укладена домовленість про співпрацю. Тож на молодь Київщини
— і насамперед, Вишгорода і району — скоро чекають незабутні враження, цікаві зустрічі та нові проекти на теренах
наукових і патріотичних.
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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 8 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
«ТСН»
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:50 «Мiняю жiнку 5»
12:20 «Мiняю жiнку 6»
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 «Село на
мiльйон»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
10:45 Д/с «Смачнi
подорожi»
11:50 Церемонiя
нагородження

переможцiв
Мiжнародного конкурсу
«ADAMI MEDIA ПРИЗ2016»
13:30 М/с «Мандрiвники
в часi»
14:30 Фольк-music
16:00 Твiй дiм-2
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Обличчя вiйни
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
10:40 Реальна мiстика
11:40 Х/ф «Повiр, все
буде добре...»
13:50, 15:30 Т/с «Салямi»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»

23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж 4»
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
06:45, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:45 Зоопарки свiту
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Пєвцов
21:00 Жива природа
21:40 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на любов»
22:30 Природа сьогоднi
23:05 Земнi катаклiзми
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:35 Х/ф «Аладiн»
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»
СТБ
6:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
00:15 «Один за всiх»
НТН
6:55 Х/ф «Жiночi радощi
та печалi»
08:35, 19:30 Т/с «Кулагiн i
партнери»
09:35, 17:30 Т/с
«Детективи»
10:35 Х/ф «Дорога в
пекло»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
06:57 Х/ф «Бранцi сонця»
08:40 Х/ф «Голоднi iгри»
11:30 Х/ф «Голоднi iгри: I
спалахне полум’я»
14:15 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:15 Страстi за
ревiзором
01:00 Х/ф «Хочу як
Брiджет»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
11:00 Дика Флорида
11:50 Королева Пiвночi
13:40 У пошуках iстини
15:20 Мiстична Україна
16:10 Повiтрянi бої

18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Брама часу
19:50 Україна: забута
iсторiя
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 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20, 01:40 «Топ-модель
по-американськи»
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. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10, 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 «Осiннi
клопоти»
14:00 «Речдок»
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00, 00:50 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мереживо
долi»
22:50 Х/ф «Полiт

фантазiї»
ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Х/ф
«Американський нiндзя.
Протиборство»
12:00, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф «Чорнi
мiтки»
16:40 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Т/с «Пацики»
22:10 Свобода слова
00:25 Х/ф «Сiм’я смертi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 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
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:30 «Дембель»
08:25, 19:00 «ДжеДАI»
11:30 Т/с «Вуличний
боєць: Кулак убивцi»
14:30 «Українськi
сенсацiї»
15:30 «Люстратор 7,62»
16:30 «Люстратор.
Спецпроект»
17:30 «Секретнi
матерiали»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Зубастий
торнадо - 3»
21:50 Х/ф «Зiткнення з
Землею»
23:35 Т/с «Загублений
свiт»

ВI В ТО Р О К , 2 9 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 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку 6»
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 «Село на
мiльйон»
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
09:15 Т/с «Травма»
11:00 Д/ф Цикл
«Декомунiзацiя.UA. «Живi
й нескоренi»

11:20 Вiйна i мир
12:25 Вересень
14:25 Подорожнi
18:25 Новини. Свiт
19:20 Вiзитiвка Карпат
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
06:45, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40, 23:10 Чарiвнi свiти
11:50, 22:15 Природа
сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Пєвцов
21:05 Жива природа
21:40 «Вiдлуння»
23:50 «Кумири»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:45 Х/ф «Шоколад»
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»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 «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 «Один шанс iз
тисячi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:00 «Склад злочину»
10:50 «Страх у твоєму
домi»
11:40 Х/ф «Любов на
асфальтi»
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 «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 18:00 Абзац
07:00, 08:15 Kids Time
07:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:17 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:15, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
14:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Аферисти в
мережах - 2
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
10:10, 21:40 Життя пiсля
людей
11:00 Дика Флорида
11:50 Хижа Арктика

13:40 У пошуках iстини
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20 Мiстична Україна
18:10, 22:30, 23:30
Загадки планети
19:00 Брама часу
19:50 Україна: забута
iсторiя
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»
09:20 «Топ-модель по-

американськи»
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. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
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»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Фродя»
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
«Американський нiндзя.
Протиборство»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Х/ф «Скажений
Макс»
00:15 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Хоробрi серця»
12:25 «Вiдеобiмба»
14:55, 23:40 Т/с
«Загублений свiт»
16:45 Х/ф «Зiткнення з
Землею»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Ера
динозаврiв»
21:50 Х/ф «Акулозавр»
00:35 Д/ф «Новi таємницi
теракотових воїнiв»

С Е Р Е ДА , 3 0 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 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку 6»
14:10 «Слiпа»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
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
09:15 Т/с «Травма»
11:00 Засiдання КМ
України
15:25 Д/ф «Євромайдан.
SOS. Право на гiднiсть»

16:45 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18:25 Новини. Свiт
20:00 Д/ф «Кiно протесту»
з циклу «Культура
протесту»
20:05 Д/ф «Майдан. Один
великий фiльм» з циклу
«Культура протесту»
20:15 Д/ф «Сила камери»
з циклу «Культура
протесту»
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»

19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
06:45, 23:05 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 Путiвник
прочанина. Межирiцький
Свято-Троїцький
монастир
10:50 Природа сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 «Вiдлуння»
i Документальне
розслiдування «УКРАЯ»
20:15 Глобал - 3000
21:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Маккабi»
(Iзраїль) - «Хiмiк»
(Україна)
00:15 «Натхнення»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»

08:00 МультMIX
09:45 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:50 Х/ф «Август Раш»
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!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
11:05 «Страх у твоєму
домi»
12:00 Х/ф «Випадковий

запис»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17:30 Т/с «Детективи»
22:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
06:55, 08:10 Kids Time
06:57 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Щасливi
разом»
10:10 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00, 22:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
01:25 Служба розшуку
дiтей
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила

життя
11:00 Таємницi Мiссiсiпi
11:50 Смугасте життя
13:40 У пошуках iстини
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20 Мiстична Україна
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Брама часу
19:50 Україна: забута
iсторiя
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...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поамериканськи»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10, 01:40 «Орел i
Решка. Шопiнг»
14:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»

16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Фродя»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
11:55, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пацики»
22:15 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»
00:10 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10 «ДжеДАI»
08:30 «Спецкор»
10:00 Д/ф «Новi таємницi
теракотових воїнiв»
14:10 Т/с «Загублений
свiт»
15:05 Х/ф «Ера
динозаврiв»
16:55 Кубок України з
футболу, 1/4 «НафтовикУкрнафта» - «Динамо»
18:55 Кубок України з
футболу, 1/4 «Днiпро» «Ворскла»
21:00 Х/ф «Поганий
лейтенант»
23:15 Х/ф «Охоронець»

Ч Е ТВ Е Р , 1 Г Р У Д НЯ
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 6»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
22:00 «Свiт навиворiт 8»
23:00 «Право на владу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Травма»
11:00 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
12:30 Слiдство. Iнфо
14:25 Надвечiр’я. Долi
16:40 Д/с «Блюз. Мартiн

Скорсезе представляє»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
06:45, 22:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:50 Зоопарки свiту
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 «Вiдлуння»
i Документальне
розслiдування «УКРАЯ»
21:15 Природа сьогоднi
22:15 Чарiвнi свiти
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»

16:50, 20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

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 «Герцог»
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»

НТН
7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 10»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:00 «Один за всiх»

23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:55, 08:10 Kids Time
06:57 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:12 Т/с «Щасливi
разом»
10:10 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Аферисти в
мережах - 2
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Дзеркало iсторiї
08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
13:40 У пошуках iстини
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20 Мiстична Україна
16:10, 23:30 Повiтрянi бої
18:10, 22:30 Загадки
планети

19:50 Україна: забута
iсторiя
00:20 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Три сестри»
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. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi
справи»
16:45 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Хронiки
зради»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
11:55, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс-2. Воїн
дороги»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пацики»
22:15 Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий 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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 11:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 Д/п «Найбiльший
авiалайнер в iсторiї:
Аеробус А380»
14:15, 23:45 Т/с
«Загублений свiт»
16:05 Х/ф «Поганий
лейтенант»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:00 Х/ф «Охоронець»
21:55 Х/ф «Тактична
сила»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 ГР У Д НЯ
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 6»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
2»
20:15 «Вечiрнiй Київ»
22:00 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
23:30 Комедiя «Красиве
життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
09:55 Д/ф «Reforms
United» iз документальної
трилогiї «Неймовiрнi
українцi»
14:25 Вiра. Надiя. Любов
16:05 Д/с

«Середземномор’я»
16:40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Обличчя вiйни
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 16:00, 21:00 Т/с
«Анка з Молдаванки»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
06:45, 20:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
09:50 Путiвник
прочанина. СвятоГеоргiївський Скит на
Козацьких могилах
10:40 Зоопарки свiту
11:20 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Мiтяєв
21:40 «Вiдлуння»
22:10 Природа сьогоднi
23:05 Королева левiв
00:00 «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»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55 Танька i Володька
13:55 Одного разу пiд

Полтавою
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Країна У
20:00 Х/ф «Час»
22:00 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:25 «Зiркове життя»
09:15 Х/ф
«Домоправитель»
11:05 Х/ф «Коли його
зовсiм не чекаєш»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:05 Х/ф «Аварiя - донька
мента»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»

12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 07:40 Kids Time
06:27 М/с «Губка Боб»
06:45 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:42 Х/ф «Павутиння
Шарлотти»
09:30 Половинки - 2
11:10, 21:45 Київ вдень
та вночi
15:20 Супермодель поукраинськи-3
19:00 Супермодель поукраїнськи-3
22:45 Половинки 2
00:25 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї

08:20, 12:50 Правила
життя
09:10 Правда життя
10:10, 21:40 Життя пiсля
людей
11:00 Таємницi Мiссiсiпi
11:50 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
13:40 У пошуках iстини
15:20 Мiстична Україна
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Брама часу
19:50 Україна: забута
iсторiя
23:30 Холодний Яр
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»
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. Навколосвiтня
подорож»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00, 01:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
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»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Мiмiно»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:45 Т/с
«Кримiнолог»
11:45, 13:20 Х/ф
«Скажений Макс-3. Пiд
куполом грому»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:55 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 10:55 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
12:30 «Вiдеобiмба»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
16:35, 23:00 Х/ф
«Месник»
19:20 Х/ф «Тактична
сила»
21:10 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»

СУБОТ А , 3 Г Р У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 Комедiя «Красиве
життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 «ТСН»
11:00 «Повернiть менi
красу 2»
12:10 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3»
13:50 «Голос. Дiти 3»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Пiдсумки
07:20 Шеф-кухар країни
07:50, 23:40 Золотий
гусак
12:00 Д/ф «Назарiй
Яремчук. Мiсiя,
позначена небом»
12:50 Пiсенний спас
16:00 Український корт
16:35 Чоловiчий клуб.

Спорт
17:50 Чоловiчий клуб
18:30 Д/ф «УКРАЯ»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
11:00 Х/ф «Я буду поруч»
13:00, 15:20 Т/с «Бiлий
налив»
17:00, 19:40 Т/с
«Лабiринти долi»
21:20 Х/ф «З чистого
аркуша»
23:25 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Х/ф «Кутузов»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 19:00 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:10 Путiвник
прочанина.
Бердичiвський монастир
Босих Кармелiтiв
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:05, 21:05 Чарiвнi свiти
16:40 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр
20:10 Королева левiв
21:35 «Таке спортивне
життя. Г. Сартинський»
22:10 Х/ф «Дике серце»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:40 М/с «Лис Микита»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
12:10 М/ф «Попелюшка.
Повний уперед»

14:05 Х/ф «Щоденник
слабака 3. Собачi днi»
15:50 Х/ф «Час»
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 23:00 Країна У
22:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

14:15 Т/с «Детективи»
17:10 Х/ф «Одиночне
плавання»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Спокута»
21:15 Х/ф «Знову
невловимi»
23:50 Х/ф «Недоторканi»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:45 Т/с «Коли ми
вдома»
13:50 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:35 «Х-Фактор – 7.
Пiдсумки голосування»
23:40 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35 Kids Time
06:37 Хто зверху? - 4
08:35 Ревiзор
11:50 Страстi за
ревiзором
14:40 Зiрки пiд гiпнозом
16:30 Х/ф «Континуум»
18:40 Х/ф «Перший
месник»
21:00 Х/ф «Перший
месник: Iнша вiйна»
23:45 Х/ф «Сигнал»

НТН
6:25 Х/ф «Щит i меч»
11:10 «Речовий доказ»
12:50 «Склад злочину»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Прихована
реальнiсть
08:40 У пошуках iстини
10:20 Повiтрянi бої

12:10, 21:20 Людство:
наша iсторiя
14:40 Загадки планети
16:40 Таємницi Мiссiсiпi
18:40 Мiстична Україна
00:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05, 05:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,

що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Русалонька»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Реальнi
дiвчата»
15:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:20 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:45, 20:00 «Подробицi»
07:30 Х/ф «Мiмiно»
09:30 Д/п «Ю. Яковлєв.
Смiшний. Серйозний.
Справжнiй»
10:20 Х/ф «Гусарська
балада»
12:20 Х/ф «Будинок для
двох»
14:15 Х/ф «Хронiки
зради»
16:15 Х/ф «Кохати не
можна забути»
18:10, 20:30 Х/ф «Чоловiк
на годину»

22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:20 «Навколо М»
ICTV
6:35 Секретний фронт
08:35 Громадянська
оборона
10:35, 13:00 Т/с «Пацики»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Iндiана Джонс.
У пошуках втраченого
ковчегу»
16:15 Х/ф «Iндiана Джонс
i храм Долi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Боги Єгипту»
фiльм
22:40 Х/ф «Мутанти»
5 КАНАЛ
6:15 Рандеву з Янiною
Соколовою
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, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:40 Сучасний фермер
15:15 Час iнтерв’ю
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
07:00 «Маски-шоу»
10:45 «Богатирi»
13:50 17 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Волинь»
16:00 «Облом.UA.»
16:50 17 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Днiпро»
19:00 Х/ф «13-й район»
20:40 Х/ф «Ведмежатник»
23:00 Х/ф «Поцiлунок
дракона» Черв. Круг

НЕДIЛЯ , 4 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Недiля з
Кварталом»
07:00 «ТСН»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Грошi»
11:00 «Свiт навиворiт 8»
12:00 «Новий Iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:35 «Українськi
сенсацiї»
14:35 Т/с «Село на
мiльйон»
18:30 Комедiя
«Недотурканi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
00:00 Мелодрама
«Заклинач коней»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 На слуху
07:15, 07:50, 23:20
Золотий гусак
09:00 Спорт. Тиждень
09:30 Баклани на Балкани
10:00 Х/ф «Цiна людини»

14:20 Фольк-music
15:30 Твiй дiм-2
15:45 Борхес. «Поява
народiв на картi Європи»
16:10 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
09:25 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
11:20 Т/с «Лабiринти
долi»
15:00 Х/ф «З чистого
аркуша»
17:10, 20:00 Т/с
«Горобини грона червонi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:45 Т/с «Бiлий налив»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Серця 4-х»
07:50 «Натхнення»
11:00, 18:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:40 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:40 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:40 Євромакс
22:10 Х/ф «Герой сiм’ї»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:40, 05:25 М/с «Лис
Микита»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Попелюшка.
Повний уперед»
12:15 М/ф «Школа

козаки»
17:10 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Хулiгани - 2:
cтiй на своєму»
00:45 Х/ф «Зграя»

12:10, 21:20 Людство:
наша iсторiя
14:40 Загадки планети
16:40 Таємницi Мiссiсiпi
17:40 Дикi Аппалачi
18:40 Пiдроблена iсторiя
00:00 Потойбiччя. Сни

СТБ
6:55 «Все буде добре!
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:55 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:40 Х/ф «Тi, що
зупинили час»
13:30 Х/ф «Перший
месник»
15:50 Х/ф «Перший
месник: Iнша вiйна»
18:30 Х/ф «Реальна
сталь»
21:00 Х/ф «Робот Чаппi»
23:20 Х/ф «Примари
Марса»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Українська мрiя М.
Поплавського»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
7:00 Х/ф «Спокута»
08:45 Т/с «День гнiву»
12:40 Х/ф «Знову
невловимi»
15:10 Х/ф «Кубанськi

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Прихована
реальнiсть
08:40 У пошуках iстини
10:20 Повiтрянi бої

монстрiв: Великий
монстровий риф»
13:55 Х/ф «Схiдна
наречена»
16:50, 20:00 Країна У
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

10:10 Х/ф «Реальнi
дiвчата»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
20:00 Х/ф «Весiльний
переполох»
22:00 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
7:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
13:00 Х/ф «Кохати не
можна забути»
14:50 Х/ф «Чоловiк на
годину»
18:30, 21:30 Т/с «Нехай
говорять»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Життя, як
цирк»

ICTV
6:40 Факти
07:10 «Що? Де? Коли?»
08:15 Дивитись усiм!
11:10, 13:00 Х/ф «Iндiана
Джонс. У пошуках
втраченого ковчегу»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Iндiана Джонс
i храм Долi»
16:05 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
22:55 Х/ф «Iнший свiт-3.
Повстання лiканiв»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30 Феєрiя мандрiв

11:10 Час iнтерв’ю
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:35 Ваш лiкар
20:00 Документальний
проект «Повiтрянi
захисники»
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:00 «Маски-шоу»
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
15:00 «Дембель»
16:25 Х/ф «Ведмежатник»
19:00 Х/ф «Ронiн»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин. м. Вишгород, пров. Квітневий, 1.
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 307) на ім’я Ольги Федорівни ДОЛІНОЇ
Вважати недійсним студентський квиток КВ № 10200018, виданий
Київським університетом культури на ім’я Сергія Ігоровича ВАРВЯНСЬКОГО
На постійну роботу в кондитерську крамницю потрібен
продавець. Д/ж без шкідливих звичок, охайна, пунктуальна. З/п від 100 грн/день.
Тел: (066) 795-88-78
29 листопада (вівторок) об 11-й годині буде проводитись
встановлення межі в натурі за адресою: м. Вишгород, вул.
М. Ватутіна, 66-68 (власники: Тетяна Олексіївна СУЛЕЙКО, Володимир Васильович ЦИНКАЛЕНКО)

Втрачені документи: паспорт громадянина України (серія КА №
223998, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 03.09.1996 р.), закордонний паспорт ЕР 457791, видані на ім’я Івана Богдановича САФІЯНИКА, вважати недійсними з 18.11.2016 р.
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 35) на ім’я Володимира
Вікторовича БОНДАРЕНКА

Дякуємо церковній громаді
Щиро дякуємо церковній громаді церкви Святого
князя Володимира і особисто матушці Марії, а також
Благодійному фонду «Святої Ольги» за підтримку та
допомогу малозабезпеченим родинам нашої студії.
З повагою до всіх
студія «Золоті ручки»
Вишгородського міського
Центру творчості «Джерело»
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26 листопада

Сусіди

Мозаїка
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Залишайтесь старомодними і будьте на зв’язку

Валентина ЯКОВЕНКО

Подружжя Дромарецьких, яке мешкає у
Лютежі, відзначило 65 років спільного життя, а ще – свої 90-літні ювілеї, як люблять
вони казати: 180 років – на двох. У них усе
на двох – хліб і сіль, радість і сум, рідні й
друзі, спогади й кожен новий день.
Він – допитливий, неспокійний, вимогливий до себе й до інших. Вона – розважлива,
лагідна, надзвичайно мила. Обоє – безмежно
щирі, добрі й привітні. І в такому віці зустрічають ранки не наріканнями на хвороби (хоч у
90 від них нікуди не подітися), не скаргами на
когось чи щось і не невдоволеним бурчанням,
а словами вітань одне з одним, із односельцями, із сонцем та землею – невеличкою ділянкою біля затоки Київського моря, де з любов’ю
плекають кожну рослинку. І хоча здоров’я
справді частенько підводить, на запитання
«як справи?» Віра Тимофіївна завжди впевнено відповідає в телефонну трубку: «Краще
всіх!..»
…Найдорожчі люди – діти, онук, рідні,
куми з Житомирщини, друзі з Лютежа, Вишгорода, Києва – зустрічали поважних юві-

вишуканими заморськими стравами, а справжніми українськими – смачними і поживними.
Зазвичай у такому віці говорять про минуле – «от колись, було…». Але за святковим
столом не йшлося про часи голодомору, репресії, жахіття Великої Вітчизняної (хоч цього з пам’яті нічим не стерти). І лише побіжно
пригадали молоді роки, коли Віра Тимофіївна
працювала державним інспектором хлібопродуктів при Міністерстві заготівель у Києві (з
1950-х років), а Анатолій Опанасович із освітою 7 класів та правами водія розпочинав
охоронцем, слюсарем, механіком елеватора,
головним механіком, а, закінчивши десятирічку й ВУЗ, згодом очолив завод «Київмлин», як
їздили за кордон, давали дітям освіту. Головним було їхнє сьогодення!
Адже й нині Дромарецькі у Лютежі, як ті
Атланти – «держать небо на плечах. Тому і є
висота». Тож Лютізький сільський голова Тамара Савенок говорила багато теплих слів,
дякувала Анатолію Опанасовичу, який підтримує її «як керівника, жінку, доньку», й подарувала подружжю пам’ятні медалі з нагоди
90-річчя.
За активну багаторічну співпрацю та вагомий внесок у справу виховання підростаючого

тись, а й бачити, не тільки слухати, а й чути.
Діти чекали, коли їм дозволять босоніж побігати по газону (такий м’який, доглянутий є хіба
що в цьому дворі), радо пригощалися чаєм і
духмяними травами, які вирощує господар.
Це Дромарецький свого часу змайстрував
пристрій, щоб під звуки Гімну піднімали хоча б
невеличкий прапор України у підшефному класі. (Тепер це вже роблять на загальношкільній
лінійці.) У ньому ж самому почуття патріотизму – від батька, який ще малого Толю навчив
співати Гімн України і вперше познайомив із
бандурою. Тоді, в «щасливу сталінську епоху», виконавши разом зі своїми дітьми пісню
про нещасне сирітське життя, батько ледь не
потрапив під арешт. Але ту його бандуру Анатолій Опанасович зберіг і до сьогодні.
Іншу, придбану разом із дружиною, подарував нещодавно Новопетрівській школі
мистецтв. І ось зустрівся з нею: на ювілей завітали викладачі школи – бандуристки Валентина Завалій та Ніна Колтик, солістка Наталія
Завалій та скрипалька Марія Александрова.
Дзвіночками бриніли їхні голоси, даруючи ювілярам і всім гостям класичні українські пісні.
Їх так люблять Дромарецькі! Тож піснями їх вітали справжні, як на мене, народні артистки

лярів, утворивши живий коридор, із старовинними рушниками, з віншувальною піснею,
посіваючи житом. А господарі Хутора Савки,
де відбувалось святкування, – хлібом-сіллю.
Недарма родина обрала не сучасне кафе чи
ресторан, а саме це місце, де у дворі багато
що нагадує дитячі роки Анатолія й Віри, а хата,
перевезена сюди, в Нові Петрівці, з Житомирщини, – зустрічала багато поколінь протягом
ста шістдесяти (!) років. І пригощають тут не

покоління засобами духовності та культури
вручив ювілярам Подяку директор Лютізької
школи Олексій Гайденко. Адже до молоді у
Дромарецьких – особливе ставлення. Вони
були шефами одного з класів, удвох виступали на шкільних святах (під акомпанемент чоловікової бандури Віра Тимофіївна декламувала
вірші), запрошували учнів на відкриті уроки до
своєї господи, де кожний куточок подвір’я – то
маленька казка. Тут навчали не лише диви-

– Тетяна Яременко, Вікторія Духота, Катерина
Бондаренко – солістки гурту «Веснянка» під
керівництвом запального Віктора Веснянки,
а також заступник директора з навчально-виховної роботи Лютізької школи Олена Кирієнко і товариш сина ювілярів Микола Чернявський, пісні якого підхоплювали всі.
Відчуття великої родини, хоч тут лише декілька людей пов’язані кровними узами, не залишало протягом усього дійства. Бо й справді

ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Турнір пам’яті Небесної Сотні

ФізкультУРА
Валерій СИДОРЧУК, тренер

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

20 листопада у спортивному залі
Центру патріотичного виховання молоді «Єдність» (Київ, Оболонь) відбувся дитячий турнір із настільного
тенісу, присвячений третій річниці
пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Змагання почались із виконання
Державного Гімну України та хвилини
мовчання на честь загиблих Героїв
Майдану.
16 кращих тенісистів м. Вишгорода та Вишгородського району виступали у двох вікових категоріях —
2006-2007 та 2004-2005 рр. нар. — за
коловою системою: кожна зустріч — із
трьох сетів, до двох перемог одного із
суперників.
Найбільш вдало виступили наші
наймолодші учасники. У поєдинках
юнаків 2006-2007 р. н. срібло виборов
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Максим В’ялий, бронзові нагороди дісталися Владиславу Железньову, а чемпіоном став киянин Данило Юрченко. Переможці отримали медалі та дипломи, всі
учасники — тенісні м’ячі та солодкі призи.
Поїздка на ці престижні змагання до
столиці відбулась за підтримки голови
Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка, міського голови Олексія
Момота та заступника міського голови
Трохима Іванова.
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роботу потрібен
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Потрійне чхання — ознака не грипу,
а свіжого повітря, від якого ви відвикли

Олександр СТОЛЯРОВ та Катерина ІЛЬЧЕНКО стають
на весільний рушник. Щиро вітаємо молодят, зичимо щасливої долі і піднімаємо келих:
За ваше щастя, молодята!
За те, що ви тепер удвох!
За ваші будні, ваші свята,
За те, щоб допоміг вам Бог!
І щоб усе було, як треба,
Діліть усе завжди навпіл –
Кохання і прихильність неба,
І хліб, і сіль, і радість, й біль. Вітаємо молодят!
Батьки, хрещені, рідні та друзі

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

Підприємство у м. Вишгороді,
ТОВ «ДЕОС» ЗКПО 24727043,
на постійну роботу запрошує працівників
таких професій:

Помічник маляра порошкового фарбування
чоловіки до 35 років, з/п — від 7 000 грн. Навчаємо.
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Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

рідними одне для одного стали Дромарецькі
й подружжя Ганни і Григорія Шлончаків – унікальних фахівців у галузі сільського господарства (їхні поради по догляду за рослинами –
безцінні); сусіди Надія і Володимир Кирієнки
(за найменшої потреби ходять із двору в двір
через дверцята у паркані); лікар Василь Блоха,
який спершу радить: «Загляньте у паспорт!»,
але, розуміючи складність ситуації, реагує
по-іншому: «Не допомагає? Зараз буду!»; керівник ансамблю «Бабине літо», мати шістьох
дітей-музикантів Валентина Олійник із Гути
Межигірської (для неї Дромарецькі – приклад
того, як треба жити); творчі й завзяті Віктор і
Ольга Веснянки – часті гості родини, та багато
інших гарних людей.
Ювіляри не лише приймали вітання й спочивали на лаврах (звісно – заслужених), а й
радували гостей: удвох читали вірші – з гумором, дарували пам’ятні листівки кожній родині
із магнітом-мішечком спогадів, Анатолій Опанасович сипав жартами і пригощав міцним
фірмовим напоєм – своєю «Опанасівкою», названою так з легкої руки давнього друга сім’ї
лікаря Василя Яковенка.
Анатолій Опанасович зізнався: «Ми думали: відзначимо ці дати, візьмемося за руки і
потихеньку підемо далеко-далеко за обрій…»
Репліка з-за столу: «По дорозі заходьте на
Рильського, 32!»
Інша: «А там поруч і Рильського, 40!..»
Дромарецький: «Правда, ми передумали.
Це ви всі – для нас рідні й близькі – тримаєте
нас на світі. Тож, почекаємо, поки й кожен із
вас діждеться хоча б вісьмидесяти!..»
І були вигуки «Гірко!», співали всі «Многая
літа» і бажали, бажали, бажали: залишатись
такими ж «старомодними», бути завжди на
зв’язку, жити в добрім здоров’ї ще багато літ,
а від онука Дмитра – командної роботи: дідусь
командує – бабуся виконує.
Все було гарно і щиро й завдяки ведучій
цього сімейного свята – веселій, з жартами
й примовками Катерині Бондаренко. І все це
було для них, для ювілярів. Діти Дромарецьких
Олександр і Вікторія зауважили: якби всі були
такі, як наші батьки, ми давно б уже побудували комунізм.
Насправді, вони будували розвинутий соціалізм, потім комунізм, пережили розпад Союзу, зі сльозами на очах зустрічали проголошену Незалежність. І в свої 90 чекають, коли
ж вона стане таки справжньою.

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

чоловіки до 35 років, з/п — від 7 000 грн. Навчаємо.
Тел: (067) 659-54-57, Віталій Миколайович

На роботу в аптеку потрібні
ЗАВІДУВАЧ АПТЕКОЮ, ФАРМАЦЕВТИ.
ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48

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

