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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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Мій навчальний заклад
– моє місто > 4

Гуманітарний проект

Надія КИСЛЯК,
заступник директора з науково-методичної роботи
До гуманітарного проекту «ІнтерКрок-2016:
Мій навчальний заклад – моє місто», розробленого освітянами Дніпропетровщини, цього року долучився навчально-виховний комплекс «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» - ЗОШ І ст.». І
ось 28 -30 листопада делегацію із м. Покрова (що
на півдні від обласного центру Дніпро, у степовій
зоні, у басейні річок Базавлук, Солона та Каховського водосховища) приймали у себе вчителі та
гімназисти «Інтелекту».

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Юлія ШУБКО, спеціально для «Вишгорода»

Геноцид

Пам’яті жертв
голодоморів
26 листопада у Вишгороді біля Меморіалу жертвам
Голодоморів відбувся мітингреквієм за участі Верховного
Архієпископа-емерита
Любомира Гузара, начальника управління культури,
національностей та релігії
Київської обласної державної
адміністрації Ігоря Подолянця, очільників району і міста,
духовенства та громади Вишгородщини.
Опісля у Вишгородському
районному центрі художньої
творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» — концерт-реквієм за участі колективів та народних артистів
України.

Ігор ПАВЛЮК

Бачив світ горе та бачив світ муки —
За непокору всім треба платить…
Але кістляві щоб голоду руки
Стали народ без вини свій душить?..
І рятуватися ще й не давали.
Ставили цепом кордон звідусіль.
Щоб поздихали, а не повмирали,
Щоб ще сильнішим був стогін та біль…
Навіть хрестів не давали встромити
В напівзасипані ями з людьми…
Пухлі, обгризені, мріяли жити
Та працювати на себе самих…
Так, по-звірячому нас покосила
Чорна комуна із посіпаків.
Та не спроможна ніякая сила
З нас поробити німих кріпаків…
Чорними крилами тінь геноцидів
Над Україною все ще висить…
«Рускава мира» юрба «неліквідів»
Знов тридцять третій ще прагне створить.

Читайте на сайті газети «Вишгород»:

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», «Вишгород»

Пам’ятки Межигір’я у світлі археологічних досліджень
Суперкубок – у чемпіонів!
СНИ ДОРІГ крихітки-НАСІНИНКИ
Реформа № 1

5 грудня – Міжнародний
день волонтера
Щиро вітаю всіх учасників волонтерського руху на Вишгородщині. Бажаю життєвої наснаги,
невичерпного оптимізму й віри у завтрашній день.
Разом ми обов’язково переможемо, відстоїмо своє святе право на
гідне життя у вільній, демократичній,
процвітаючій Українській державі!
Слава Україні!

Шановні працівники
органів місцевого
самоврядування,
шановні депутати!
Прийміть сердечні вітання з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування!
Бажаю всім міцного здоров’я,
наснаги, витримки, оптимізму. Нехай професійність та досвід, творче
ставлення до виконання своїх професійних обов’язків сприяють розбудові й розвитку міста.
Міський голова Олексій МОМОТ

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
аФішка
6 грудня 2016 року з 09:00 по 12:00 у комунальному закладі
«Вишгородська центральна районна лікарня»

— черговий платний День Донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

«Війна на Сході України. Герої Вишгородщини»
6 грудня о 16:00 у приміщенні Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника (м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1) –
відкриття виставки «Війна на Сході України. Герої Вишгородщини».
Під час функціонування виставки на школярів чекають цікаві лекції та
зустрічі з волонтерами і учасниками АТО. Стежте за оголошеннями на
сайті ВІКЗ та в газеті «Вишгород».

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

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

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Костянтин Бондарєв: Ліквідація банку «Велес» –
ПОЛІТбюро
це політична розправа над «Батьківщиною»
Рішення Вищого адмінсуду України про незаконність ліквідації банку «Велес» доводить, що Національний банк України керувався не фінансовими, а політичними мотивами, розправляючись із банком.
Про це заявив основний акціонер банку «Велес», очільник Київської обласної парторганізації «Батьківщина» Костянтин Бондарєв на прес-конференції в агентстві «ІнтерфаксУкраїна».
Як відомо, 16 листопада 2016 року Ухвалою Вищого адміністративного суду України було визнано протиправною та
скасовано постанову правління Національного банку України
№875/БТ від 10 грудня 2015 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товари-

ства «Банк «Велес».
«Таким чином, суд визнав, що Нацбанк ліквідував банк
«Велес» безпідставно, не маючи на це жодних правових підстав. Це означає, що НБУ керувався винятково політичними
мотивами», – зазначив Костянтин Бондарєв.
Проте зараз обурення в акціонерів «Велеса» викликає те,
що Голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що не має наміру
виконувати рішення Вищого адміністративного суду, за яким
Національний банк зобов’язаний поновити ліцензію банку
«Велес».
«Якщо керівник державного органу каже, що не буде
виконувати рішення суду, то це – кримінальна відповідальність», – переконаний політик.

«Троянди й виноград, красиве і корисне»
Валентина ЛИНОВИЦЬКА
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Гарний ярмарок і пречудовий концерт,
організовані за сприяння голови Київської
ОДА Олександра Горгана, відбулись у Вишгороді в неділю, 27 листопада. По всьому
проспекту І. Мазепи – від перетину з просп.
Т. Шевченка до БК «Енергетик» – розмістились намети з осінніми дарами Київщини.
Все – свіже, від вітчизняного виробника, і за
цінами, доступними для пенсіонерського гаманця.
М’ясо, ковбаси, спеції, молочні продукти,
мед, овочі, сушня, макарони, яблука, цукерки,
олія, різноманітна здоба, бублики і короваї, кіль-

ка машин живої риби (я поцікавилася, звідки,
сказали, що із Забір’я )… просто очі розбігалися.
А біля пам’ятника покровителям Вишгорода
– свв.Борису і Глібу – ярмаркувальники та вишгородці, що відпочивали з дітками у дитячому
парку, мали змогу насолодитися чудовим виступом ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» із
Миронівського РБК (Київщина; солістка та керівник Людмила Голуб). Це була справжня вистава
з українськими народними піснями і танцями.
Влада у нас молода – і в місті/районі, і в області. Низький вам уклін, що влаштували таке
свято для пенсіонерів – для нашої широкої душі
та нашого мілкого гаманця. Вийшло, як у поезіях
Максима Рильського: «Троянди й виноград, красиве і корисне».

Лист у номер

Розглянуто понад 60 питань
На сесії міської ради
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На черговій XIII сесії міської ради
28 листопада було розглянуто понад
шість десятків питань порядку денного. Передусім, депутати внесли зміни
до міського бюджету поточного року.
Так, було збільшень доходи загального фонду бюджету на 5 200 000 грн.
Отож, враховуючи перевиконання бюджету, міська рада збільшила видатки
на бюджетні установи, зокрема, на дитячі садки. Також були виділені кошти на
придбання КП «Благоустрій-Вишгород»
автомобіля-вишки, помпи для аварійної
служби, електрогенераторів, відбійного
молота, подрібнювача дерев та інших
конче необхідних механізмів.
Зростання доходів міського бюджету
викликало необхідність підсилити фінансово-бухгалтерський відділ виконкому ще
на одного спеціаліста, тому депутатський
корпус підтримав цей проект рішення.
Було затверджено Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів
нерухомого майна в м. Вишгороді. Депу-

тати схвалили зміни до складу комісії з
проведення інвестиційних конкурсів. Сесія внесла зміни й до рішення ради «Про
розробку проекту берегоукріплення»
згідно з чинним законодавством.
Великий блок земельних питань було
розпочато затвердженням рішення «Про
надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ГО «Громадський
крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім.
Г. І. Строкова». Інші земельні питання, які
стосувалися громадян, були затверджені
без напружених дискусій. Цьому сприяла
попередня добросовісна робота постійної
комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Депутати виїздили
на вказані об’єкти і всебічно розглядали
кожну подану заяву. Варто зазначити, що
земельні питання, які викликали на сесії
зауваження, без вагань поверталися на
доопрацювання.
Наприкінець сесія затвердила технічну документацію щодо інвентаризації
міського цвинтаря.
Таким чином чергова XVIIІ сесія міської ради того дня завершила свою роботу.

Вишгород
Шановні працівники
місцевого самоврядування!

Вітання

Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди вашого – по-справжньому державного — свята!
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади. Тож нехай День місцевого самоврядування об’єднає нас
у спільному прагненні зробити наше місто щасливим і багатим!
Бажаю наполегливості, мужності і нових здобутків у вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя,
родинного благополуччя та здійснення всіх життєвих планів і
сподівань.
З повагою
Заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

Про здійснення заходів з підготовки
електронного громадського слухання
Офіційно
Розпорядження
від 30 листопада 2016 року № 200
Відповідно до статей 13, 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Положення про громадські слухання у м. Вишгороді, затвердженого рішенням
Вишгородської міської ради № 17/7 від 17
жовтня 2016 року та ініціативи голови Вишгородської міської ради:
1. Провести електронне громадське
слухання з питання: «Будівництво (реконструкція) пасажирського причалу в м. Вишгороді» (далі — слухання) на сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorod-rada.
gov.ua з 09 грудня по 23 грудня 2016 року
включно.
2. Утворити організаційний комітет з
проведення електронного громадського
слухання та затвердити його склад (згідно
додатку).
3. З метою забезпечення проведення
електронного громадського слухання залучити до співпраці комунальне підприємство
Київської обласної ради «Інститут соціально-економічного розвитку Київської області» в якості Адміністратора.

Сезонна тема

4. Відповідальною особою за підготовку
та проведення електронного громадського
слухання призначити уповноважену посадову особу Вишгородської міської ради
— заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської
міської ради Іванова Т. С.
5. Визначити наступні адреси щодо організації громадських приймалень (наметів)
для ознайомлення учасників з матеріалами
електронних громадських слухань та видачі
електронних цифрових підписів: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, пл. Строкова, вул.
Дніпровська (біля буд. № 1).
6. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним
законодавством: розмістити на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради та в
офіційному друкованому виданні Вишгородської міської ради — газеті «Вишгород».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської міської ради Іванова
Т. С.
Міський голова О. МОМОТ

Про пічне опалення біля
багатоповерхівок

Артем ТЮТЮННИК,
депутат Вишгородської міської ради
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Початок опалювального сезону 2016 р.
для мешканців нашого міста виявився непростим — і підприємці не були винятком. Нові
тарифи на опалення змушували робити кроки
в бік альтернативної енергетики та встановлювати твердопаливні котли.
Все логічно, та є й інша сторона медалі. За
останні тижні біля старого «ЕКО-маркету» та
«Новусу» мешканці навколишніх багатоповерхівок вдихають запах горілого лісу. Такий нестерпний, що кухню чи спальню зайвий раз не
провітриш.
На сьогодні твердопаливні котли потужністю
до 100 кВт (в середньому це 1000 м2) не потрібно
реєструвати та брати узгодження у різних інстанціях, але небхідно дотримуватись будівельних
умов, проекту та інструкцій із використання обладнання. Підприємці зобов’язані наказом призначити відповідальних осіб, які мають пройти
інструктаж і скласти екзамен по роботі із котельним обладнанням.
Зауважу, що дим при розтопці із димаря
може йти не більше 10-15 хвилин. В інших випадках це може бути сире та неякісне паливо,
низький ККД котла (дешеві котли, буржуйки), обладнання, що тривалий час не обслуговувалось,
невірно відрегульована або неправильно змонтована система опалення.
Дешева риба — пісна юшка. Сьогодні на
ринку — купа пропозицій різноманітних котлів
(тривалого горіння, піролізні, пелетні, класичні,
різноманітні буржуйки вітчизняного та імпортного виробництва), в яких дуже важко розібратись,
і, як завжди, присутні «доступні та вигідні» пропозиції.
Дешеві котли зазвичай мають малу камеру
згорання (що призводить до частого завантаження паливом), не автоматизоване або недостатньо автоматизоване управління горінням у
котлі (а це неправильна робота та перевитрати
палива), неякісний та невеликий теплообмінник
(результат — невеликий показник ККД). У таких
випадках котел працюватиме не на повну по-

тужність, швидко забруднюватиметься та викидатиме у повітря велику кількість забруднюючих
речовин.
Правильна робота котла має регулюватися
електронікою, димохід — утеплений та необхідної висоти, паливо — з мінімальною вологістю та
якісним, обслуговування має бути регулярним.
Як людина, котра працює в альтернативній
енергетиці, хочу підкреслити: справжня економія починається з правильного обрахунку та вибору необхідного обладнання. Тоді: диму — немає, втручання людини — мінімальне, економія
коштів на опаленні — значна.
Тож велике прохання до підприємців, які експлуатують твердопаливні котли біля багатоповерхівок — насамперед у центральній торговій
частині міста! Різниця у вартості якісного та «рекламно-доступно-вигідного» обладнання не така
вже й значна, а скупий зазвичай платить двічі.
Та й ваша ощадливість не має позначатися
на інших. Якщо ваш котел «димить», якщо у приміщенні та на вулиці сморід — викличте спеціаліста та налагодьте або замініть обладнання!
Існує велика кількість програм з енергоефективності, що гарантовано компенсують значну
частину коштів, які ви вкладете у впровадження
альтернативної енергетики. Оце й буде справжня енергоощадність та екологічність. Цікавтеся,
користуйтеся та розумно заощаджуйте!

ІНФОРМвікно

Вишгород
Наш депутат

Його енергії
можна позаздрити
Микола ТИХОНОВ, м. Вишгород
Його неможливо застати в кабінеті. Він весь час у справах і турботах, він постійно – з виборцями
і жителями міста. Надає не тільки
моральну, а й матеріальну допомогу інвалідам, пенсіонерам. Він
справжній боєць.
Такі люди, як О. І. Семенов,
потрібні нашому народові, нашій Україні. Вони заслуговують
бути біля керма не тільки міста, а
й району, області – на найвищих
постах і посадах. При таких керівниках Україна ніколи не буде переможена.
Олександр Ігорович, я пишаюся Вами, я радію Вашим справам і
Вашим успіхам. Бажаю Вам зробити ще багато добрих справ для нашого міста. Дай Бог Вам здоров’я.

У міськвиконкомі

Відбулось
позачергове
засідання
Влас. інф.
24 листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради, на якому було
розглянуто два нагальні питання.
Перше стосувалося присвоєння
поштової адреси багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
на перехресті вул. Н. Шолуденка,
пров. Квітневого та вул. М. Грушевського. Нещодавно цей будинок було введено в експлуатацію,
і таким чином новому об’єкту присвоєно адресу: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, будинок № 13-а. Тепер ніщо вже не завадить новоселам оформлювати право власності
на житло.
Друге рішення стосувалося
затвердження протоколу конкурсного комітету щодо перевезення
пасажирів на внутрішньоміському
маршруті № 1. Преможцем конкурсу було визнано ПАТ «АтассБориспіль». Найближчим часом із
цим перевізником буде укладено
договір відповідно до рекомендацій конкурсного комітету. Контроль за виконанням цього рішення
покладено на заступника міського
голови Трохима Іванова.

Громада — влада

Національний проект «Діалог народу і
влади та протидія корупції» реалізується з
жовтня 2013 року. Координатор — правозахисник Едуард Багіров, голова правління
«Міжнародної Ліги захисту прав громадян».
24 листопада у малій залі адмінбудинку у
Вишгороді відбувся спільний прийом громадян
за участю в. о. голови Вишгородської РДА Вячеслава Савенка, голови районної ради Ростислава Кириченка, Вишгородського міського
голови Олексія Момота, заступника голови
РДА Марини Мельник, керівників структурних
підрозділів РДА, управління Держгеокадастру
у Вишгородському районі, районних медичних

5 грудня — Весвітній
день волонтера

Біди, з якими стикається людство, суспільство в цілому і кожна людина зокрема, мають
різні причини, масштаби і наслідки. Та вкупі
вони створюють цілий спектр небезпек: стихійні
лиха, епідемії, загрозу життю, порушення прав
людини та соціальні негаразди, як от маємо на
Сході України і в Криму.
Та є одвічний закон добра, за котре воздається
сторицею. І кожен із нас може зробити крок назу-

установ і комунальних підприємств, податківців і
правоохоронців, представників електро- та газопостачання.
Розглядали питання транспортних перевезень на маршруті № 397, дефектологічної спеціальної освіти, соціальної інфраструктури, виділення земельних ділянок учасникам АТО.
Едуард Багіров запевнив, що ініціюватиме
вирішення транспортного питання під час зустрічі з головою Київської облдержадміністрації
Олександром Горганом (конкурси серед перевізників Київської області — компетенція не місцевої влади, а управління інфраструктури КОДА).
Школа «Надія» (для дітей з особливими потребами) нагально потребує власного приміщення та матеріально-технічної бази — і вирішу-

стріч нужденним.
Активістів Червоного Хреста не готує жодний
навчальний заклад, нашими волонтерами стають
за покликанням серця. Духовну велич людини, відповідальність, активну життєву позицію Червоний
Хрест разом із вчителями намагаються виховувати
у дітей змалку.
На лихо на Сході держави відгукнулися всі ЗОШ
району, колективи, організації, приватні підприємці
та пересічні громадяни. Дуже тішить, з якою відповідальністю і душевною теплотою волонтери-школярі ставляться до участі в акціях «Милосердя»: в
пакети і коробки з овочами і фруктами вкладають

Для комфорту малят

Нові платіжки за тепло
Новий алгоритм нарахування оплати
за теплопостачання затвердив Кабмін на
своєму засіданні 30 листопада. Платіжки
за опалення мешканцям багатоквартирних будинків, у яких не встановлені теплолічильники, будуть формувати за новою
системою.
Враховуватимуть не середньомісячну
температуру надворі, як це відбувається
нині, а братимуть до уваги середні показники споживання тепла в тих будинках у місті,
де лічильники встановлені. Нова норма стосуватиметься лише тих населених пунктів,
де теплолічильниками обладнані понад 50%
житлового фонду.
В Україні теплолічильниками обладнані
61% житлових багатоквартирних будинків.
Чиновники сподіваються, що до кінця 2016
року ця цифра сягне 88%.

Прес-конференція
Януковича
25 листопада колишній президент
України Віктор Янукович провів пресконференцію в російському Ростові-на-
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вати це доведеться місту й району разом.
Проблема соціальної інфраструктури активно розв’язується міською владою. Так, міський
голова Олексій Момот повідомив, що наступного
року планується виділити 12 млн грн на побудову нового дистадка та додаткових двох корпусів
до вже існуючих вишгородських міських ДНЗ.
Відразу ж забезпечити землею всіх учасників
бойових дій — неможливо, адже земельний ресурс міста не безмежний. Але вже передбачено
два масиви та в перспективі виділяються кошти
на розробку плану для забезпечення земельними ділянками учасників АТО.
Відкриті спільні прийоми
відбуватимуться щомісяця —
в останній четвер з 9:00 до 12:00.

Ми всі відповідаємо один за одного

Ірина ПРАВДИВА, голова Вишгородської
районної організації Товариства Червоного
Хреста України

В Україні

2016 року

Прийоми — кожен останній четвер, з 9-ої до 12-ої

За інф. «Слова»

1 грудня до дитячого садочка «Золотий ключик» завітали міський голова
Олексій Момот та його радниик з гуманітарних питань Володимир Малишев.
Завдяки спонсорській допомозі та

3 грудня

записки з побажаннями здоров’я і смачного, а також малюнки- обереги для наших воїнів-захисників.
Не обділяють своєю увагою юні волонтери і
своїх однолітків, які потрапили в скрутне становище, збирають кошти на лікування, допомагають
одягом, взуттям і продуктами харчування. Так зароджуються зернятка меценатства, адже, вже дорослими й успішними, ці люди ніколи не пройдуть
повз чужу біду. Допомагати нужденному може кожен, незалежно від статків. Чим саме – підкажемо.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5.
Тел: (04596) 52-638. Електронна пошта: vrotnx@ukr.
net.

Благоустрій

Оновлення

Олексію Момоту були придбані двоярусна Київській
ні ліжечка для старшої групи «Академія
всезнайства». Батьки, педагогічний коПродовжується
впровалектив та діти дуже раді такому пода- дження міської програми «Терунку.
плий під’їзд». Минулого тижня
замінено вікна у під’їздах будинків № 8,12 по вул. Київській.
А також почали робити
освітлення прибудинкової території на вул. Київській 5,7,11
— замінили старі ліхтарі на
світлодіодні.

Фонтан знову працює
Світловий фонтан відреконструйовано та вдосконалено. Він
знову радує вишгородців та гостей міста.

Дону, під час якої прокоментував події
Євромайдану, війну на Донбасі та участь
Росії в житті України. (Докладніше — на
сайті газети «Вишгород»).

Саркофаг над
четвертим реактором
Нова захисна арка накрила саркофаг 4-го
енергоблоку ЧАЕС. Згодом за допомогою
дистанційно-керованих кранів буде зроблено
демонтаж старого саркофага. Будівництво
здійснив французький консорціум «Новарка». Вага конструкції становить масу шести
Ейфелевих веж - 36,2 тис. тонн. За допомогою неї можна повністю накрити статую Свободи або стадіон Stade de France. Фахівці з
30 країн працювали над проектом «Укриття»
– найбільшої рухомої конструкції у світі. Вона
простягається на 110 метрів у висоту, 257 метрів завширшки та 164 метри у довжину.

У трьох областях —
епідемія грипу та ГРВІ
Протягом минулого тижня захворіли
майже 200 тис. людей. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що захворювання
на грип та гострі респіраторні захворювання

перевищили епідеміологічний поріг у Дніпропетровській, Луганській та Харківській
областях.
На Київщині поки що ситуація не настільки критична.

Підтримаємо
наших спортсменів!
Олександр ЧЕРТКОВ, тренер
30 листопада дитячо-юнацька збірна IFK
УКРАЇНИ виїхала в м. Варну (Болгарія) на
Першість світу з кіокушинкай карате (Чемпіонат відбудеться 3-4 грудня). У складі збірної
України – шість бійців із Вишгорода і шість –

із Києва.
В СК «Комета» (м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 7-б) 3 грудня з 10:00 до
17:00 буде організовано перегляд прямої
трансляції змагань на великому екрані. Запрошуємо всіх бажаючих батьків, учнів і мешканців міста повболівати за нашу команду!
Вхід вільний! Тим, хто прийде до нас у
гості, потрібно взяти з собою перекус, термос, плед. У нашому спортзалі дуже тепло і
комфортно. Приходьте, підтримаємо хлопців
на прямій трансляції. Ос!

У світі

Фідель:
герой чи злочинець
Десятки тисяч людей заповнили Площу
революції в кубинській столиці Гавані. Вони вийшли на мітинг, аби вшанувати лідера кубинської революції Фіделя Кастро, який помер 25
листопада. У «малій Гавані» в США у цей було
свято, численні емігранти з Острова Свободи
раділи смерті «комуністичного диктатора».
Харизматичний «барбудо» був керманичем Куби майжке півстоліття, пережив 638
замахів і 10 років тому передав владу в державі своєму брату Раулю, а у 2008-му офіційно пішов у відставку.
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Лист у номер

Спасибі Мамі Валі

Від імені бійців — Сергій СОКІЛ
Два роки тому, в травні-червні 2014, саме у той
час, коли на Сході нашої держави розгорілась війна, рушійною силою для бійців, які добровольцями йшли на фронт, стали волонтери. Волонтери
— люди, що всіма силами прагнули допомогти бійцям, які ще вчора були просто батьками, братами,
сестрами, сусідами чи знайомими, а тепер — стали
захисниками України під кулями і «градами».
Валентину Парчук серед бійців добровольчих батальйонів та волонтерів називають Мама Валя. Коли зрозуміла, що держава чи то нездатна, чи то не має
бажання забезпечити добровольців, то взяла під особисту та патріотичну опіку
бійців, яким могла допомогти. Це хлопці з батальйонів «Січ», «Айдар», «Донбас», 93-а механізована бригада і т. д.
Потрібно було все: від шкарпеток — до тушонки. Просила фермерів, ті збирали картоплю, селяни — консервацію, мед, усе, що могли, для хлопців у Пісках
та біля Донецького аеропорту.
Мама Валя забезпечувала одягом, бронежилетами, взуттям, допомагала
з реабілітацією бійців, які повертались із зони АТО. В одній із стоматологічних
клінік, наприклад, бійців лікували безкоштовно.
Дякуємо ще раз тим, хто кожного дня дбав і дбає про нас.
Спасибі за Ваше добре серце, незламний дух і підтримку.
Дякуємо за все, що робить нас сильнішими, надає нам сили.
Спасибі Вам, Мама Валя.

Вишгород

Із якого джерела питимеш – таку силу й матимеш
Опановуємо українську
Степанія СІДЛЯР, радник голови Київської ОДА
Недарма кажуть: із якого джерела питимеш,
таку силу й матимеш. Як переконалися слухачі
безоплатних курсів української, які щосуботи об
11 годині проходять у Вишгородській центральній
районній бібліотеці для дорослих, не таким уже й
непосильним завданням виявилось оволодівання
українською мовою.
Особливо на побутовому ґрунті. Після трьох місяців
занять, за зізнанням самих учасників курсів (особливо
недавніх переселенців із східного регіону України), чимало з тих, хто ще в серпні міг лише вловлювати загальний зміст розмови, тепер уже сам активно намагається брати участь у спілкуванні. Нехай ще незграбно,
недосконало, не завжди влучно, але крига рушила.
Як зауважила одна із учасниць курсів, найважчим
було переступити через себе, здолати психологічні
бар’єри та внутрішні страхи. Але незнання мови, невміння спілкуватися в україномовному середовищі, за
словами слухачів, у щоденній практиці обертається на

справжню проблему.
Для молоді – це, насамперед, перешкоди в
кар’єрному рості: адже в епоху інформаційних технологій у багатьох сферах необхідність у розвиненій мові
тільки щороку зростає. Та й людина, яка вміє вести діалог, володіє комунікативним етикетом, має перед іншими солідні переваги – бо це є частина її іміджу. А от
для літніх незнання мови перетворюється на справжню
муку, оскільки часом дуже важко буває порозумітися з
оточуючими.
Але перший крок – і, як пожартував інший активний
учасник курсів, стихію повноводної ріки спинити важко.
На черговому занятті слухачі опановували морфеміку
й словотвір, розбирали, якими способами і з яких джерел виникають українські слова. Адже подібно хімічному елементу мова «вступає в реакцію» з навколишнім
світом і від цього безперервно лише збагачує свою матерію.
– Приємно, що безоплатні курси виявились корисними хоча би для частини вишгородчан, – зауважив
один із організаторів, депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський.

А чим ТИ допоміг?

Благодійність
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста України

3 грудня людство відзначає Міжнародний День інваліда. У цей день до людей,
обтяжених хворобою, фізичними вадами,
прикута увага громадськості й влади всіх
країн світу. Це чергова можливість привернути увагу до тих, хто постраждав від
жорстокої хвороби у дитинстві чи у зрілому віці.
За останні роки кількість людей із фізичними вадами в Україні зросла більш ніж на
півмільйона, сьогодні кожний вісімнадцятий —
інвалід. В Україні прийнято багато нормативних державних документів щодо соціального
захисту інвалідів. Створено громадські організації та фонди, мета яких – допомагати тим,
хто цього потребує.
Районна організація Товариства Червоного Хреста — одна із небагатьох громадських
організацій, які постійно піклуються про цю
категорію людей, надаючи інформаційну, медичну, соціально-побутову та, по можливості,
матеріальну допомогу, особливо тим, хто потрапив у скрутне становище. Працівники Червоного Хреста не дають дрімати і бути байдужими до людей із особливими потребами,
звертаючись до керівників усіх форм власності, спонукаючи їх до милосердя.
Задля дієвої допомоги нужденним Товариство започаткувало і здійснює різноманітні
програми, і найвідоміша з них — медико-соціальна допомога інвалідам та людям похилого
віку: патронажна служба милосердя Червоного Хреста обслуговує вдома понад 1000 громадян, із них: інваліди дитинства — 37, інваліди та учасники війни — 538, хворі, ветерани

Доброчинність

Людина

2016 року

праці — 311, немобільні та лежачі хворі — 124
особи.
Медична та соціально-побутова допомога
цим категоріям населення надається, як удома, так і на базі медико-соціального центру
Червоного Хреста, який, завдячуючи владі,
функціонує в м. Вишгороді та медико-соціальних кімнатах в смт Димер, с. Лютіж, с. Ст.
Петрівці та с. Н. Петрівці, які користуються
великою популярністю серед підопічних Червоного Хреста, переселенців зі Сходу і всіх
незахищених верств населення. Адже нікому
не відмовляємо. Окрім медичної та соціальної
допомоги інвалідам та важкохворим, районна організація Товариства Червоного Хреста
надає натуральну допомогу у вигляді одягу,
взуття, продуктів харчування, по можливості
– ліками та грошима. РО ТЧХУ постійно опікується дітьми-інвалідами школи «Надія» та
пацієнтами Будинку пристарілих у селищі Димер; залучає до благодійності добрих людей.
Так, взірцем у нашому місті є приватні підприємці Світлана й Юрій Свистуни (ці люди, мабуть, народилися з Божою іскрою в серці), які
понад 5 років п’ять разів на тиждень надають
20 гарячих обідів підопічним Червоного Хреста. Під час щорічних акцій Червоному Хресту допомагають транспортом Київська ГЕС
та Київський шлюз, роблять свій посильний
внесок колективи управлінь і відділів Вишгородської РДА, дошкільних і шкільних закладів
району, деякі приватні підприємці та звичайні
небайдужі люди.
Червоний Хрест закликає не бути пасивними спостерігачами чужого горя. Хай попри
кризову ситуацію в країні, кожен із нас на своєму місці поміркує, чим він може допомогти
нужденному!

Адресна допомога – цілий рік

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

Напередодні Міжнародного дня інвалідів відбулася акція під патронатом міського голови Олексія Момота та компанії СК
«Джонсон» (Генеральний директор Дмитро
Шиндін) – набори чистячих та миючих засобів отримали 130 інвалідів міста.
До Благодійного фонду «Святої Ольги»
завітали ветерани-інваліди, яким під силу рухатись та й вийти зайвий раз, аби поспілкуватися зі знайомими, – лише в радість. Тут на
них чекали президент Фонду, радник міського
голови Володимир Малишев, начальник оргвідділу міської ради Олена Глава, спеціаліст
оргвідділу Катерина Боднарчук, волонтери
Фонду – з теплими словами та подарунками.
Кожен, хто прийшов, отримав набір чистячих
та миючих засобів. Тим, кому важко ходити,
лежачим, волонтери доставлять набори додому.
Володимир Малишев зазначив, що турбота про незахищені категорії людей залишається одним із пріоритетних завдань міського
голови. Так, протягом року за його підтримки
адресну допомогу отримали тисяча вишгородців. Надалі такі акції продовжаться.
«До того ж, у передсвяткові і святкові дні
новоріччя та Різдва міська рада прагне створити для вишгородців – від малого до літнього
– гарний настрій, – зазначила Олена Глава. –
Тож відбуватимуться цікаві заходи – ярмарки
майстрів, майстер-класи, на які можна прихо-

дити всією родиною». Про час та місце повідомлятиметься у пресі та на дошках оголошень.
Міську ялинку відкриватимуть напередодні дня Святого Миколая – 18 грудня.

Мій навчальний заклад – моє місто
Гуманітарний проект
(Початок на стор. 1)
29 листопада було насиченим днем. О
восьмій – презентація гімназії, яку підготували для гостей директор гімназії Інна Шубко й
педагоги-організатори Світлана Бельченко
та Ірина Радченко; далі – створення спільної
картини-натюрморту. А допомагали в цьому
учням художниці Ксенія Ковальова та Леся
Максимова. Школярі за допомогою пензля й
акварелі втілити у життя своє прагнення до
творчості.
Гімназисти на чолі з учителем Вірою
Василенко підготували для покровчан розповідь про Вишгород, його історію та сучасність, підприємства, заклади й установи,
людей і пам’ятки. Екскурсію розпочали з
пл. Т. Шевченка біля адмінбудинку. Школярі
поклали квіти до стенду Пам’яті Героїв Небесної сотні та Революції Гідності, а також до
Пам’ятника жертвам голодоморів, побували
біля пам’ятного знаку Никифору Шолуденку, стели визволителям Вишгорода у 1943
р., пам’ятників воїнам-інтернаціоналістам і
«чорнобильцям», в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника, на Київській ГАЕС.
Багато нового дізналися діти про історію
Вишгорода та легендарних святих під час
відвідин храму свв. Бориса і Гліба й спілкування із настоятелем храму протоієреєм
Димитрієм Денисенком. Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» у

Нових Петрівцях вразив своїми експозиціями та експонатами, а емоційна екскурсія директора музею Івана Вікована не залишила
байдужим нікого. Також школярі побували у
Демидівському зоопарку «12 місяців» (таку
можливість їм надали депутат районної ради
Ірина Побідаш та власник зоопарку Михайло
Пінчук).
Цікавою була зустріч у Вишгородській
міській раді. У дуже невимушеній атмосфері і діти, і дорослі (мер Олексій Момот,
секретар міської ради Тетяна Бражникова,
заступник голови Вишгородської РДА Марина Мельник, вчителі гімназії, представники
депутатського конкурсу, працівники міськради) знайомилися, вчилися спілкуватися,
говорили про своє місто, родини, навчальні
заклади. Молодь, не обтяжена штампами,
мала чимало нових ідей щодо місцевого самоврядування та своє бачення перспектив.
Юні покрівчани запросили Олексія Момота
відвідати їхнє місто, на що мер із задоволенням погодився.
Адміністрація гімназії подякувала меру
Вишгорода Олексію Момоту за підтримку;
батькам учнів та своїм колегам, які гостинно
запросили у свої оселі гостей, і зробили все,
щоб їм було комфортно й затишно.
30 листопада школярі з Вишгорода та Покрова разом відвідали історичні місця Києва.
Зустріч, знайомство, співпраця відбулися. Найголовніше, що всі разом зрозуміли:
тепло справжнього людського спілкування,
щирість та доброту не заміниш нічим.

На військову службу — за контрактом
Микола ПРИБОРА,
Армія
військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату
Вишгородський районний військовий
комісаріат у Київській області оголошує
набір на військову службу за контрактом.
Приймаються громадяни віком від 18 до
40 років, а під час особливого періоду —
до 60 років, які мають відповідну фізичну
підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової
служби.
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та
умов проходження військової служби. Мінімальне грошове забезпечення військовос-

лужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2016
року — від 7000 гривень.
Крім того військовослужбовці мають
право на: безкоштовне отримання вищої
освіти; речове та продовольче забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої
медичної допомоги військовослужбовцями
та членами їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних
базах МОУ; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави; отримання військовослужбовцями та членами їх
сімей 50-відсоткової знижки плати за користування житлом та плати за комунальні послуги; щорічну чергову відпустку та щорічну
матеріальну допомогу; отримання права на
пенсійне забезпечення військовослужбовців
після звільнення їх із військової служби.

Вишгород
Україна і світ

Тема

Причащання до Історії

Катерина ЗУРМА»
Третій тиждень листопада відзначився
двома важливими подіями. Практично водночас в Україні та Польщі відбулися дві конференції. І обідві — на одну тему: як у наш
буремний час зберегти історико-культурну
спадщину для нащадків. Або, перефразуючи
відомий вислів: коли гримлять гармати, то
музи не мають права мовчати.
КОЛИ ГРИМЛЯТЬ ГАРМАТИ,
ТО МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ
У Міжнародному культурному центрі у Кракові 23-24 листопада 120 експертів (із Польщі,
України, Нідерландів, Італії, Данії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Чехії, Фінляндії,
Франції), представники відомих організацій-захисників культурної спадщини (ЮНЕСКО, Блакитний Щит, ICOM) та польських державних
установ ділилися досвідом основних напрямків
захисту культурного надбання людства під час
військових конфліктів та екологічних катастроф.
Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ) на засіданнях Міжнародної конференції «Культурна спадщина у світлі сучасних
викликів та загроз. Програми та напрямки діяльності» представляв завідувач відділу археології
ВІКЗ, старший науковий співробітник Інституту
археології НАН України, кандидат історичних
наук Всеволод Івакін.
Він розповів, що тема України була дуже
актуальною. На території Криму і Сходу України
— велика кількість пам’яток (архітектури, археології, історії та культури), відомі факти вивезення
експонатів, наприклад, картин Айвазовського.
Не повертають експонати, які брали для експозицій із українських національних музеїв.
«Блакитний щит» у Польщі готовий приймати українців та навчати, як правильно діяти під
час стихійних лих чи бойових дій, як відновлювати архітектурні та археологічні пам’ятки, музейні
експонати.
— Масова втрата культурної спадщини є результатом стихійних лих і збройних конфліктів,
актів вандалізму, умисного знищення, тероризму і незаконної торгівлі культурними товарами,
— наголосив український учений. — Та серед
причин незворотного руйнування культурної
спадщини — і відсутність належного матеріального забезпечення та підготовки служб, відповідальних за збереження пам’яток, а насамперед
— законодавчої бази. Наша внутрішня проблема
— «чорні» археологи, так звані пошуковці, які ходять з металошукачами по заповідних територіях
у пошуках «скарбів». Для нас важливо не просто
константувати стан справ, стан археологічних і
природних пам’яток, а добитися їхньої гаранто-

ваної охорони державою, на національному рівні,
а відтак — зберегти й отримати можливості для
подальшого наукового дослідження охоронних
зон.
ЗБЕРЕГТИ ТА ВІДНОВИТИ
23 листопада в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
відбулася науково-практична конференція
«Межигірська старовина: збереження та популяризація історико-культурної спадщини
Вишгородщини». Організатори — Управління
культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації, Вишгородський
історико-культурний заповідник (ВІКЗ) та видавництво Олега Філюка.
Інтерес широкого загалу громадськості до
цього заходу наочно довела присутність на конференції депутатів Вишгородської міськради
Інни Шубко та Валентини Парчук, головного лікаря Державної установи «Національний інститут
хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова»,
кандидата медичних наук Володимира Жулая,
пошуковця Анатолія Здоренка (Український
фонд «Пошук. Пам’ять»), директора Вишгородської ЦРБ Марини Березинець, просвітянина із
с. Нові Петрівці Миколи Старенького, бійця АТО
Вячеслава Верхочуба, провідного наукового
співробітника відділу нумізматики Національного музею історії України Андрія Бойка-Гагаріна,
заступника директора Інституту журналістики
Київського університету ім. Б. Грінченка Тетяни
Поліщук, мецената і медальєра Дмитра Піркла.
Презентація трьох видань (монографїя «Нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в
XIV-XVIII століття, автор — зав. сектором довідкового апарата обліку документів Центрального державного історичного архіву, к. і. н. Олексій Кузьмук; монографія «На тлі Межигірських
круч», автор — художник-архітектор, науковий
співробітник Музею Івана Гончара Анатолій Заїка; каталог-альбом «Звід пам’яток архітектури
Вишгородського району», упорядник — архітектор-реставратор, голова Благодійної організації
«Відродження пам’яток архітектури» Іван Биков)
спонукала до наступних грунтовних виступів.
Про Межигір’я як козацьку святиню, наукові
дослідження та історичну пам’ять ішлося у промові заступника директора Вишгородського
історико-культурного заповідника, доктора історичних наук Тараса Чухліба. Провідний науковий
співробітник ВІКЗ Дмитро Бібіков розповів про
археологічні розвідки на території Межигір’я (чит.
на сайті газети «Вишгород»: Всеволод Івакін,
Віталій Козюба. Пам’ятки Межигір’я у світлі
археологічних досліджень).
Із наявною у Вишгородській центральній ра-

3 грудня
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода

йонній бібліотеці краєзнавчою літературою присутніх ознайомили цілий стенд раритетів і розповідь зав. відділом обслуговування ВЦРБ Галини
Дмитренко. Про друковані видання та культурний інформаційний простір говорив видавець
Олег Філюк: ініціатор конференції, у видавничому «портфелі» якого за п’ять років — понад 200
видань (близько 100 авторів — знані науковці)
вважає, що для збереження пам’яток дуже важливо надавати людям якомога ширшу інформацію — і насамперед вона має бути у бібліотеках.
Зробити «наш Український Єрусалим, куди
з Афону приходили переймати досвід у наших
пращурів» Національним парком, доступним для
всього світу, закликав краєзнавець Геннадій Ніколаєнко, нагадавши і про цілющу глину та воду,
а вишгородець Микола Юречко наполягав на відбудові Межигірської Лаври під патронатом Філарета (УПЦ Київського патріархату).
Межигір’я — терени для наукових досліджень
та екскурсійних маршрутів Вишгродського заповідника. Так вважає директор музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.» Іван Вікован. А
зав. відділом краєзнавства Київського обласного
центру охорони і наукових досліджень пам’яток
культурної спадщини управління культури, національностей та релігій КОДА Олена Бреяк переконана, що цей комплекс пам’яток археології,
історії та ландшафту якнайскоріше має стати заповідною зоною національного значення.
Директор центру пам’яткознавства НАНУ
Олена Титова та директор Київського обласного
центру охорони і наукових досліджень пам’яток
культурної спадщини Любов Берегова запропонували створити на базі ВІКЗ: робочу групу з
провідних науковців та громадських діячів (для
вивчення історичної спадщини Межигір’я, відтворення того, що було, та побудови нового), а
також позабюджетний фонд відновлення. Художник, архітектор і скульптор, почесний громадянини Вишгорода Василь Климик озвучив свою
ідею: побудувати музей Руси-України із експозиційними залами.
Директор заповідника Влада Литовченко та
старший науковий співробітник ВІКЗ Любов Ні-

Боронити мову слід більше, ніж власну територію
Петро АНТОЩАК
Чому на 25-му році незалежності України як ніколи гостро постало питання захисту
власної мови? Чому в Україні знову заговорили про прийняття нового сучасного мовного закону на європейських засадах, який
гарантував би розвиток і поширення української в усіх сферах суспільного життя, як це
визначено статтею 10 Конституції України? І
як нарешті досягти рівня, щоб українці не почувалися у власній країні бідними родичами?
На ці та інші питання намагалися віднайти
відповіді учасники наукової конференції «Буде
мова – буде держава», що відбулася у Вишгороді. Як наголосила радник голови Київської ОДА
Степанія Сідляр, симпозіум став логічним продовженням круглого столу, який 26 січня 2016
року започаткував на Вишгородщині проект
«Мова – ДНК нації». Нагадаємо, що діє він під
патронатом голови Київської ОДА Олександра
Горгана та за меценатського сприяння депутата
Вишгородської міськради Валерія Виговського.
За неповний рік організатори провели кілька масштабних заходів – круглих столів, просвітницьких лекцій із запрошенням відомих вчених
та науковців, пізнавальних поїздок у музеї, місцями козацької звитяги, на могилу до просвітителя та велетня української нації Т. Г. Шевченка, що в Каневі. Уже четвертий місяць у районі
діють безоплатні курси з вивчення української
мови, де слухачами є як діти, так і дорослі – інженери, підприємці, юристи, пенсіонери. Ініціатива настільки виправдала себе, що стоїть уже
питання про відкриття другої групи.
Проект, за словами С. Сідляр, на початковій стадії багато хто сприйняв доволі скептично,
оскільки, як не прикро, але на Київщині, попри
запровадження в країні державної мовної політики, українська далеко не всюди в пошані.
«Втім, для нас орієнтиром були слова відомого
індійського політичного діяча Махатми Ганді:
«Спочатку вас не помічають, потім над вами

сміються, потім борються з вами, а потім – ви
перемагаєте», – наголосила вона. – А тепер
вдвічі приємно, що саме до Вишгорода завітали
провідні вчені, науковці, мовознавці, громадські
діячі, представники Товариства «Знання» та
Національної спілки письменників України, аби
не просто взяти участь у заході, а спільними зусиллями виробити й підготувати пропозиції для
внесення змін у мовне законодавство України».
На думку віце-президента Університету
сучасних знань, вченого секретаря правління
Товариства «Знання» Василя Василашка, із
прикрістю доводиться констатувати, що й після Революції Гідності українська так і не стала
по-справжньому державною. Правлячі еліти палець об палець не вдарили, аби створити належні умови для ефективного функціонування
мови у сферах державного управління, послуг,
економіки, в ЗМІ. Фактично й далі всупереч сподіванням більшості українців продовжується
штучне нав’язування двомовності. Але якщо за
Януковича це робилося демонстративно, то тепер – підкилимно. Процеси повзучої русифікації
відстежуються на всіх рівнях, особливо – побутовому.
Тенденція деукраїнізації, на переконання
учасників, є дуже небезпечною, оскільки прокладає шлях «руському миру» всередину країни. У
світі давно зрозуміли, наскільки є згубною роль
масового послаблення національної свідомості.
Колективна ідентичність, як відомо, формується з урозуміння своєї окремішності. Саме тому
північний сусід у своїх імперських задумах щодо
асиміляції українців, насамперед, націлився на
знищення нашої мовно-культурної самобутності.
Немає мови – немає нації. Тому питання її
захисту набуває рівня національної безпеки
України. А твердження, що спочатку потрібно
вирішити в країні економічні проблеми, а вже потім зайнятися мовою, є хибними в корені, оскільки тільки на руку кремлівським сценаристам.
Про новітні відкриття витоків української
мови розповів професор, кандидат філологічних

наук Іван Ющук. За його словами, твердження про хуторянство або похідність
української як «малоруського наріччя»
– ніщо інше, як один із кремлівських
міфів, аби нав’язати нації думку про її
меншовартість. Навпаки, останні наукові дослідження доводять, що своїм
корінням наша мова сягає аж другого
тисячоліття до нашої ери.
Але як окремий етнос, на переконання відомого мовознавця, українці почали формуватися
в VI столітті, коли в 558 році на слов’ян, що жили
між Дніпром та Карпатами, посунули жорстокі
авари, літописні обри (із чеської – «велетні»).
Нашими предками є племена, що не емігрували, а, переживши навалу, заснували державу із
центром в Києві. Іван Ющук розповів, що готує
до випуску словник української мови VI століття,
який міститиме понад 13 тисяч слів, що збереглися в лексиці від тієї доби. А враховуючи, що
наш лексичний багаж набагато перевершує російський, то питання про те, чия мова є похідною,
– доволі дискусійне.
На думку дослідника, не до кінця вірним є
й офіційне твердження, що основоположником
літературної мови став твір І. Котляревського
«Енеїда». Ще в ХІV-ХVІ століттях у Великому
Литовському князівстві вона мала статус державної, адже саме в Луцьку тоді творилися найважливіші державні документи. Нашою мовою у
1529 році написано навіть Статут Литовський. А
на Запорізькій Січі вона остаточно набрала сучасних рис. До речі, І. Котляревський і Т. Шевченко були із давніх та впливових козацьких
родів (детальніше про нові відкриття щодо походження мови – в інтерв’ю в одному з найближчих
номерів).
Учасники конференції обговорили можливі
додаткові механізми захисту національної мови
на державному рівні. Проректор Університету
сучасних знань, доктор юридичних наук, професор Сергій Мосьондз навів позитивні приклади
мовного регулювання в провідних європейських
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коленко зауважили, що слушно видати буклет-картосхему
сакральних місць Межигір’я та
календар пам’яток Вишгородщини, а просвітянин і письменник Олександр Дробаха нагадав, що історичні особистості
теж заслуговують на увагу.
Олена Бреяк розповіла
про успішний досвід Полтавщини, де наукові (зокрема,
археологічні) розвідки одразу
ж видають буклетами, із яких
складається Звід пам’яток області, а Галина Дмитренко підкреслила, що дуже потрібно
видавати і біблографічні посібники, аби читачі знали, де шукати потрібну науково-краєзнавчу інформацію.
Депутатську підтримку — від міського до обласного рівнів — програмам збереження історико-культурної спадщини району пообіцяв депутат
Київоблради Андрій Пещерін.
«Сподіваюсь, що за вашою допомогою
Вишгородський історико-культурний заповідник
стане епіцентром видавничої та науково-краєзнавчої справи, а також культурно-просвітницької
роботи у сфері відродження та охорони історико-культурної спадщини не лише у Київській області, а й в усій Україні», — зврнулась директор
Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко до присутніх на конференції науковців,
просвітян, краєзнавців, бібліотекарів, музейних
працівників, громадських активістів, охоронців
пам’яток, представників громадських організацій, журналістів.
Підсумком презентацій, обговорень і виступів стала ухвала конференції:
— створити на основі Вишгородського історико-культурного заповідника Робочу раду з питань вивчення, відродження, збереження та охорони історико-культурної спадщини Межигір’я (як
пояснив заступник директора заповідника Тарас
Чухліб, запрошено відомих вчених, краєзнавців,
пам’яткоохоронців, державних та громадських
діячів); організувати для цього позабюджетний
фонд відродження;
— звернутися до Міністерства культури
України та державних органів влади усіх рівнів
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;
— звернутися до місцевої влади усіх рівнів:
запровадити міські, районні та обласні програми підтримки ВІКЗ (археологічні розвідки, наукова та видавнича діяльність, зокрема — звід
пам’яток по місту і району як складова частина
проекту «Енциклопедія Вишгорода та Вишгородщини»).

Наукова конференція

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

країнах. Зокрема, у Франції видано низку законів, згідно з якими – за необґрунтоване вживання іноземної мови або нехтування власної
в офіційних установах, освітніх та культурних
закладах винним доведеться сплатити штраф
не менше 5000 євро. Від жорстких санкцій не
застрахований ніхто. Так, за не перекладені
французькою документи американське «Gems»
виклало 570 тисяч євро штрафу. За аналогічні
порушення солідно поплатилися підприємства
«Nextiraone» та «Europ Assistance».
На жаль, в Україні все спотворено. Як зауважив один із авторів Концепції державної мовної
політики – голова Київської міської організації
Товариства «Знання», кандидат мистецтвознавства, професор Василь Неволов, документ ніби
є, а на практиці діє троянський «мовний закон»
Ківалова-Колесніченка, який начебто всі засуджують, але відмінити – бракує політичної волі.
Учасники конференції виступили з ініціативою утворити на базі Вишгородської РДА робочу групу із залученням фахівців та науковців для
підготовки законодавчих ініціатив щодо внесення змін в Концепцію державної мовної політики
та винесення їх на розгляд профільного комітету
Верховної Ради. А також запропонували низку
додаткових заходів на рівні Вишгородщини з метою популяризації української мови та культури.
Наприкінці Валерій Виговський вручив вихованцям районного центру дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, НВК «Гімназія
«Інтелект» – ЗОШ І ст.» та СШ «Сузір’я» українські словники, підручники, книги, побажавши їм,
висловлюючись словами Лесі Українки, боронити свою мову більше, ніж власну територію.

6

3 грудня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2016 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 5 ГР У Д НЯ
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»
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 «Грошi»
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»
11:50 Слiдство. Iнфо
13:20 Казки Лiрника
Сашка
14:30 Фольк-music
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

19:20 Обличчя вiйни
19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:40 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
13:50, 15:30 Т/с
«Горобини грона червонi»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж 5»
ТОНіС
6:00, 20:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:50, 22:10 Природа
сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Соколов
21:15 Жива природа
21:50 Лех Валенса професор унiверситету
культури
23:10 Королева левiв
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
11:00 Х/ф «Схiдна
наречена»
13:00, 22:00 Танька i
Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
17:00, 20:00 Країна У

18:00 Розсмiши комiка
19:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф
«Домоправитель»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб»
07:25 Х/ф «Тi, що
зупинили час»
09:15 Х/ф «Робосапiен:
Перезавантаження»
11:00 Х/ф «Сигнал»
13:00 Х/ф «Робот Чаппi»
15:20 Х/ф «Реальна
сталь»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
ревiзором

НТН
6:20 Х/ф «Морський
характер»
08:10, 19:30 Т/с «Кулагiн i
партнери»
10:15, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:45 Х/ф «Кубанськi
козаки»
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»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50, 12:30 Правила
життя
08:40 Правда життя
09:40, 21:40 Життя пiсля
людей
10:30 Фабрика погоди
11:30 Дикi Аппалачi
13:20 У пошуках iстини
14:10, 19:50 Нечисть
15:10 Мiстична Україна
17:10, 20:40 Першi
винахiдники
18:10, 22:30 Загадки

арешт»
17:00, 20:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Чорнi вiтрила»

планети
19:00 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, 18:10 «НЛО.
Секретний архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с «КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Три сестри»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня

подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Весiльний
переполох»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10, 13:15, 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, 12:25 Т/с «Нехай
говорять»
14:00 «Речдок»
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мереживо
долi»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV

6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Х/ф «Боги Єгипту»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
16:15 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пацики»
22:15 Свобода слова
00:15 Х/ф «Стражi
порядку»
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
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 19:00 «ДжеДАI»
14:30 «Українськi
сенсацiї»
15:30 «Люстратор 7,62»
16:30 «Люстратор.
Спецпроект»
17:30 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:00 Х/ф «Ронiн»
22:15 Х/ф «Поцiлунок
дракона»
00:10 Х/ф «Льодовi
дрижаки»

ВI В ТО Р О К , 6 ГР У Д НЯ
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»
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
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
10:35 Д/ф «Я - док»

12:30 Вересень
14:30 Подорожнi
15:35 Борхес. «Поява
народiв на картi Європи»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:40 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Х/ф «Я буду поруч»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Динамо» - «Бешикташ»
23:50 Подiї дня
ТОНіС

6:00, 20:05 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:45 Teen-клуб
11:55, 22:35 Природа
сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Соколов
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Жива природа
23:00 Океан-ВЕТ
23:20 Королева левiв
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
10:25 Х/ф «Щоденник
слабака 3. Собачi днi»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
11:00, 18:30 «За живе!»
12:20 «МастерШеф.Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:30 Х/ф «Один i без
зброї»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 18:05 Абзац
07:05, 08:20 Kids Time
07:07 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:22 Т/с «Щасливi
разом»
10:20 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:05 Аферисти в
мережах - 2
21:05 Київ вдень та вночi
22:10 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50, 12:30 Правила
життя
09:40, 21:40 Життя пiсля
людей
10:30 Фабрика погоди
11:30 Дика Канада
13:20 У пошуках iстини

14:10, 19:50 Нечисть
15:10 Мiстична Україна
16:10 Повiтрянi бої
17:10, 20:40 Першi
винахiдники
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Україна: забута
iсторiя
23:30 Наземнi битви
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, 18:10 «НЛО.
Секретний архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:40, 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 «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Кримiнолог»
11:45, 13:20 Х/ф «Стражi
порядку»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:40 Т/с «Ангели вiйни»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Х/ф «Васабi»
00:10 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Хоробрi серця»
12:25 «Вiдеобiмба»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Льодовi
дрижаки»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «13-й район»
21:45 Х/ф «Вiдплата»
23:30 Х/ф «Унiверсальний
солдат - 4»

С Е Р Е ДА , 7 Г Р У Д НЯ
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»
10:50 «Мiняю жiнку - 6»
12:20 «Мiняю жiнку - 7»
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 «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
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
17:40 Д/ф «УКРАЯ»

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 Корупцiя в законi
(вип.1)
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:40 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00 Х/ф «Забудь мене,
мамо»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Людський фактор»
23:00 Подiї дня
ТОНіС

6:00, 19:30 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00 «Алло, лiкарю!»
09:50 Путiвник
прочанина.
Бердичiвський монастир
Босих Кармелiтiв
10:45 Природа сьогоднi
12:00, 22:35 Океан-ВЕТ
14:00 Оглядач. LIVE
17:30 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Автодор»
(Росiя) «Хiмiк» (Україна)
20:45 Прем’єра! «Данiель
Прево. Зiрка епiзоду»
21:55 Глобал - 3000
23:00 Королева левiв
23:55 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:25 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»

12:00 Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00, 20:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
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»

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:55 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:15 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:05 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:05 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
19:00, 21:55 Вар’яти
20:55 Київ вдень та вночi

НТН
6:15 Х/ф «В останню
чергу»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50, 12:30 Правила
життя

09:40, 21:40 Життя пiсля
людей
10:30 Фабрика погоди
13:20 У пошуках iстини
14:10, 19:50 Нечисть
15:10 Мiстична Україна
16:10, 23:30 Наземнi
битви
17:10, 20:40 Першi
винахiдники
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 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, 18:10 «НЛО.
Секретний архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «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 «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:40 Т/с «Ангели
вiйни»
11:55, 13:20 Х/ф «Васабi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Х/ф «Миротворець»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Полiлог
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:35, 11:05 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 Д/п
«Суперкатастрофи»
10:40 Д/п «Шалений свiт
спорту»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
16:40, 22:00 Х/ф
«Лiквiдатор»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Хiмiк»
23:55 Х/ф «Подвiйна гра»

Ч Е ТВ Е Р , 8 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»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
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 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Травма»
12:30 Слiдство. Iнфо
14:30 Надвечiр’я. Долi

15:50 Спогади
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 Корупцiя в законi
(вип.2)
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:40 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
20:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00 Реальна мiстика
15:30 Х/ф «Любов з
пробiрки»
17:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Брага» «Шахтар»
21:00, 23:30 Т/с «Багаття
на снiгу»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:00, 20:05 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:50 Природа сьогоднi
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Єфремов
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Жива природа
23:00 Королева левiв
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:25 Х/ф «Король
скейтборду. Найбiльш
вертикальний примат»
13:00 Танька i Володька
14:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:00, 20:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
11:00, 18:30 «За живе!»
12:20 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:05 Х/ф «Пострiл у
спину»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:05 Kids Time
06:52 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:05 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
20:55 Київ вдень та вночi
22:00 Аферисти в
мережах - 2
00:05 Вар’яти
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50, 12:30 Правила
життя
08:40 Правда життя
09:40, 21:40 Життя пiсля
людей
10:30 Фабрика погоди
13:20 У пошуках iстини
14:10, 19:50 Нечисть

15:10 Мiстична Україна
16:10, 23:30 Наземнi
битви
17:10, 20:40 Першi
винахiдники
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Україна: забута
iсторiя
00:20 Гордiсть України
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, 18:10 «НЛО.
Секретний архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

8:15 «Мультфiльми»
09:20 «Три сестри»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:30, 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 «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Т/с «Ангели вiйни»
12:00, 13:20 Х/ф
«Миротворець»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:35 Т/с «Паршивi вiвцi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Пацики»
22:25 Х/ф «Чорний дощ»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 00:25 Хронiка
дня
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
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:40 Д/п «Шалений свiт
спорту»
14:40, 01:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:30 Х/ф «Хiмiк»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:00 Х/ф «Подвiйна
гра»
21:50 Х/ф «Динамiт»
23:35 Х/ф «Списаний»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

3 грудня

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 9 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»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2 «
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:10 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
23:50 Х/ф «Любов з
акцентом»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 12:15,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Травма»
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт
10км. (чол.)
14:10 Вiра. Надiя. Любов

15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт
7,5км. (жiн.)
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:40 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 Зоряний шлях
13:30, 15:30 Т/с
«Людський фактор»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Бестселер
через кохання»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Путiвник
прочанина. Печери
Києво-Печерської Лаври
11:20 «Будьте
здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Єфремов
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Жива природа
23:00 Королева левiв
00:00 «Щоденники
Червоного
Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:00 Країна У
18:00 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Шопоголiк»
22:00 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
23:40 Х/ф «Поворот
не туди 4. Кривавий
початок»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

СТБ
6:05 «Зiркове життя»
07:55 Х/ф «Молода
дружина»
09:55 Х/ф «Я не
повернусь»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:50 Kids Time
06:37 М/с «Губка Боб»
06:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:52 М/ф «Переполох у
джунглях»
09:30 Половинки - 2
11:05, 20:45 Київ вдень
та вночi
15:20 Супермодель поукраїнськи-3
19:00 Заробiтчани
21:50 Половинки 2
23:25 Зiрки пiд гiпнозом

НТН
6:10 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн i партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50, 12:30 Правила
життя
09:40, 21:40 Життя пiсля
людей
10:30 Вовчиця: шлях до

влади
13:20 У пошуках iстини
14:10, 19:50 Нечисть
15:10 Мiстична Україна
16:10, 23:30 Наземнi
битви
17:10, 20:40 Першi
винахiдники
18:10, 22:30 Загадки
планети
19:00 Україна: забута
iсторiя
00:20 Таємницi
кримiнального свiту
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, 18:10 «НЛО.
Секретний архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
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»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна
Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
5:35, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мереживо
долi»
14:40 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»

18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Дитина на
листопад»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:35 Т/с «Паршивi
вiвцi»
12:00, 13:20 Х/ф «Чорний
дощ»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:55 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:40 Д/п «Шалений свiт
спорту»
12:10 «Вiдеобiмба»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «Динамiт»
18:50 18 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Олiмпiк»
21:00 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»
22:45 Х/ф «Нiндзя» Черв.
круг

СУБОТ А , 10 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Повернiть менi
красу 2»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
13:40 «Голос. Дiти 3»
16:40 «Вечiрнiй Квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху»
00:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
8:15 Смакота
11:40 Чарiвна Скрипка
Iгоря Поклада
12:40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
(чол.)
15:40 Бiатлон. Кубок

свiту. II етап. Спринт 10
км. (жiн.)
16:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:20 Д/ф «Одеська
трагедiя: кривавий слiд
«Русской весны»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
11:00 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
13:10, 15:20 Т/с «Я ангiна»
16:50, 19:40 Т/с «Ангел
у серцi»
22:00 Т/с «Багаття на
снiгу»
ТОНіС

09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 20:25 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:20 Путiвник
прочанина. Успенський
собор Києво-Печерської
Лаври
15:35 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:10 Святковий
концерт заслуженого
академiчного ансамблю
пiснi i танцю ЗСУ «Сили,
озброєнi музикою»
22:30 Х/ф «Каяття»
00:05 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

12:20 Х/ф «Зубна фея 2»
15:50 Х/ф «Шопоголiк»
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:55 Казки У
20:00, 23:00 Країна У
22:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:25 Т/с «Коли ми
вдома»
12:40 «Зваженi та
щасливi - 6»
15:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:25 «Х-Фактор - 7.
Пiдсумки голосування»
23:30 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
08:00 Мультмiкс
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Малюк
Великий панда»

13:30 «Склад злочину»
14:50 Т/с «Детективи»
19:000 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вогнем i
мечем»
23:20 Х/ф «Король клiтки»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Ревiзор
11:15 Страстi за
ревiзором
14:00 Зiрки пiд гiпнозом
16:00 Х/ф «Сахара»
18:20 Х/ф «Армагедон»
21:00 Х/ф «2012»
00:05 Х/ф «Афтершок»

НТН
8:35 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
11:30 «Речовий доказ»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Прихована
реальнiсть
08:40 У пошуках iстини
10:20 Наземнi битви
12:30, 21:00 Великi битви
богiв
14:20 Загадки планети
16:20 Дика Канада
18:20 Мiстична Україна
23:40 Україна: забута

6:55 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
13:20 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
06:57 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
10:35 Х/ф «Сахара»
12:55 Х/ф «Армагедон»
15:50 Х/ф «2012»
18:55 Х/ф «Некерований»
20:50 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
23:00 Х/ф «Святий»

НТН
6:45 Х/ф «Велике золото
мiстера Грiнвуда»
08:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
09:40 Т/с «Туди, де живе
щастя»
13:30 Х/ф «Тривожна
недiля»
15:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
23:00 Х/ф «Палаючий
острiв»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Прихована
реальнiсть
08:40 У пошуках iстини
10:20 Наземнi битви
12:30, 21:00 Великi битви
богiв
14:20 Загадки планети
16:20 Вовчиця: шлях до
влади
17:20 Жирафи: вартовi
савани
18:20 Пiдроблена iсторiя
23:40 Єврорабинi

iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Смак
романтики»
19:20 «Столиця»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Перший день»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Соляний
принц»
12:00 Т/с «H2O: Просто

додай води»
13:40 Х/ф «Найкраще
в менi»
15:50 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:50 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
09:10 Д/п «Микола
Рибнiков. Зима на
Зарiчнiй вулицi»
10:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
11:50 Х/ф «Дiвчата»
13:50 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
15:45 Х/ф «Її серце»
17:40, 20:30 Т/с «Терор
любов’ю»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 «Навколо М»
ICTV
6:45 Секретний фронт
08:35 Громадянська
оборона

10:30, 13:00 Т/с «Пацики»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4.
Протокол Фантом»
22:45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
10:30 Сiмейний лiкар
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий погляд

17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:30 Машина часу
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
8:00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
13:50 18 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Ворскла»
16:00 Х/ф «Шанхайський
полудень»
18:05 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
20:25 Х/ф «Бандитки»
22:15 Бiй за звання
офiцiйного претендента
на титул чемпiона свiту
у надважкiй вазi за
версiєю WBC Дерек
Чисора-Дiллiан Вайт;
бiй за титул чемпiона
свiту в суперважкiй вазi
за версiєю IBF Ентонi
Джошуа - Ерiк Молiна

НЕДIЛЯ , 11 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Марiччин кiнозал.
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 Х/ф «Недотурканi»
19:30 ТСН-Тиждень
21:00 Х/ф «Папараццi»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:40 Золотий гусак
09:00 Спорт. Тиждень
09:30 Баклани на Балкани
12:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7,5км. (чол.)
13:45 Фольк-music
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х6км. (жiн.)

16:55 Борхес. «Як
росiйський генштаб
«вигадав» Україну»
17:30 Т/с «Епоха честi»
21:00, 01:20 Новини
21:30 Перша шпальта
23:00 Свiт on line
ТРК «УКРАїНА»
09:00 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
11:00 Т/с «Ангел у серцi»
15:15 Х/ф «Бестселер по
любовi»
17:15, 20:00 Т/с
«Пограбування пожiночому»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:10 Т/с «Я - ангiна»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
11:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
15:30 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:05 Концерт М.

Поплавського «Я люблю
тебе, Україно!»
18:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Хiмiк» (Южне)
- «Будiвельник» (Київ)
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:05 Х/ф «Меланхолiя»
00:30 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 М/ф «Школа
монстрiв. Бу Йорк, Бу
Йорк»
12:05 М/ф «Малюк
Великий панда»
13:40 Х/ф «Справжнi
iндiйськi хлопцi»
16:50, 20:00 Країна У
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 ООН
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ТРК «КИїВ»

СТБ

Вважати недійсними втрачені документи від 10.08.1997 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 465) на ім’я Олени Федорівни МОЦНОЇ
Вважати недійсними втрачені документи від 15.10.2003 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 479) на
ім’я Анни Володимирівни ІГНАТОВОЇ
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 462) на
ім’я Бориса Петровича ДЯЧЕНКА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.09.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 463) на
ім’я Наталії Сергіївни СМОЛОВИК
Вважати недійсними втрачені документи від 10.09.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 464) на
ім’я Тетяни Петрівни СМОЛОВИК

8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:20 «Паспортний стiл»
15:30 «Спiваючий ректор»
16:00 Х/ф «Смак
романтики»
17:40 Х/ф «Перший день»
19:20 Х/ф «Зоряний час
невдахи»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Робити
все iнакше: iсторiя
пенiцилiну»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Найкраще
в менi»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»

20:00 Х/ф «Бiлявка в
ефiрi»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:50 «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 Т/с «Терор
любов’ю» Заключна
17:00, 21:30 Т/с
«Розумниця, красуня»
20:00 «Подробицi тижня»
22:35 Х/ф «Її серце»
ICTV
7:25 «Що? Де? Коли?»
08:30 Краще не повторюй
08:55 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
11:00, 13:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
12:45 Факти. День

Вважати недійсними втрачені документи від 20.10.2002 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 466) на ім’я Сергія Вікторовича ГОЛІШЕВСЬКОГО

13:35 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
16:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4.
Протокол Фантом»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-5. Нацiя
iзгоїв»
23:00 Х/ф «Еволюцiя»
5 КАНАЛ
6:25, 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
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
19:25 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-Time

22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
04:15 Кiно з Я. Соколовою
2+2
6:00 Мультфiльми
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 18 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Зiрка»
16:25 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
18:05 Х/ф «Невловимi»
19:55 Х/ф «Списаний»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Фабрика
футбольних
хулiганiв»

Вважати недійсними втрачені документи від 12.08.1996 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 475) на
ім’я Наталії Станіславівни ПУСТЕЛЬНІК

Продам монету, самовар 1898 року.
Тел: (073) 061-57-20

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 № 206) на
ім’я Анатолія Кононовча КАЛІНІЧОГО
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 30) на ім’я
Гульнари Русланівни ХОДЧЕНКО

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

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом. Викладено на спеціальному бланку ВТО
735245 після смерті КАТУНІНОЇ Любов Павлівни, спадкоємцем є її донька ФАЕР Анжела Сергіївна.

Вважати недійсними втрачені документи від 05.09.1998
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 75)
на ім’я Яніни Володимирівни УРСОЛ

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 132) на
ім’я Григорія Михайловича БОГАТИРЬОВА

Підприємство в м. Вишгороді
пропонує стабільну роботу
водія-експедитора
легкового автомобіля.
Довідки за тел: (04596) 23-329
(пн-пт з 09:00 до 17:00)
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3 грудня

Рекламна агенція

ФОТОмить

«БІГ СІТІ ЛАЙТС:
нам — три роки»
«Реклама — двигун торгівлі» — з цією тезою важко посперечатися, бо для того, щоб
щось продати, продавцю потрібно донести до свідомості
покупця, що його товар найкращий, зокрема — з погляду співвідношення ціни та якості. Саме тому вже третий
рік поспіль у Вишгороді працює рекламна агенція «Біг
Сіті Лайтс», яка допомагає всім охочим донести до вишгородців інформацію про послуги, заходи, важливі події.
4 грудня ц. р. колектив рекламної агенції відзначає вже
третій день народження установи.
Ще декілька років тому починалося все з розміщення повідомлень на рекламно-інформаційних планшетах біля під’їздів
багатоповерхівок. Сьогодні рекламна агенція також надає послуги із розміщення реклами на холдерах, білбордах, розробляє дизайн рекламної продукції, друкує рекламні матеріали.
Активна співпраця агентства з державними установами
та комунальними підприємствами, такими як «Водоканал»,
«Тепломережа», КП «Управляюча кампанія» тощо допомагає
завчасно проінформувати населення міста про зміни тарифів,
аварійні ситуації та інше. Плідно співпрацюючи з місцевими
органами влади, спеціалісти агенції намагаються оперативно
використовувати свої рекламні площини і для інформації про
різні заходи в місті: концерти, благодійні ярмарки, урочисті
заходи…
Розповідає директор агентства Віталій Кравчук: «У мене
завжди було бажання працювати в рекламній сфері. Це не
тільки спілкування і співпраця з людьми. Це донесення важливої інформації до мешканців міста про нові товари, послуги, магазини тощо.
До нас звертається багато людей, які питають поради, як
зробити так, щоб реклама зацікавила споживача, або просять втілити їхні задумки в життя у вигляді кольорових постерів, листівок, флаєрів. І ми намагаємося якнайшвидше це
зробити.
Чесність, оперативність, порядність — це складові, на
яких базується наша рекламна агенція «Біг Сіті Лайтс». Але
головна складова нашої роботи — це плідна співпраця з владою міста та району, громадськими організаціями, активістами та мешканцями будинків, яким я дуже вдячний за це».
Здається, три роки — це невеликий термін, але за цей час
«Біг Сіті Лайтс» встиг закріпитися на ринку рекламних послуг
Вишгорода і не збирається зупинятися на досягнутому. Тож
побажаємо колективу рекламної агенції «Біг Сіті Лайтс» невтомної наснаги, вдалого підходу до кожного клієнта та нових
досягнень на рекламній ниві. Нехай цілий рік, а може, й вік
— кипить робота!

ОРТОПЕДІЯ
ВЗУТТЯ ОРТОПЕДИЧНЕ ТА ПРОФІЛАКТИЧНЕ
(в т. ч. — індивідуального пошиву) за цінами виробника
ортопедичні устілки (індивідуально);
міжпальцеві перегородки,
підп’яточники (сіліконові і гелеві);
бандажі, корсети, пояси
(післяопераційні, протирадикулітні,
протигрижеві, зігріваючі та ін);
коректори осанки (реклинатори);
обмежувачі суставів (ортези);
компресійний лікувальний трикотаж
(гольфи, панчохи, колготки);
костилі, палиці, ходунки, стільці туалетні,
сидіння для ванни, поручні і опори;
ортопедичні подушки, масажери,
матраци, еспандери та ін.;
аплікатори Ляпко.
Знаходимось за адресою:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2.
Тел: (050) 717-99-91, (097) 878-48-31
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Діти групи «Соняшники» Вишгородського ДНЗ «Ластівка» намалювали листівку для наших ЗАХИСНИКІВ 25- ої бригади батальйону
«Київська Русь»:
Нехай зігріють квіти Батьківщини
Вас у холодних подихах зими.
Уклінно дякуємо вам за Україну,
В якій зростаємо під мирним небом ми!

Привітання від малих вишгородців та чимало іншого (фрукти,
харчі, медикаменти, теплий одяг)
доправлено у 25-ий батальйон та
24-ту бригаду волонтерами Фонду
«З відкритим серцем у майбутнє»
(Ірина Шугайло). Волонтери побували також у діток із Краматорська – і
тепер готують для них подарунки до
Миколая. Приєднуйтесь! (Побажання дітей – див. Ирина Шугайло у
facebook)

Вітаємо!
Вітаємо з днем народження
головного редактора
газети «Вишгород»
Марину Юріївну
КОЧЕЛІСОВУ!
Нехай річною зливою
на Вас проллються здоров’я, любов і щастя. Бажаємо, щоб Ваш дім був повною чашею і доля
завжди оберігала. А все добро, яке віддаєте людям, хай повертається до Вас сторицею.
Жіночого щастя та море позитиву!
Колектив редакції

У ГРУДНІ ДНІ НАРОДЖЕННЯ СВЯТКУЮТЬ:
Апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради
1 грудня — Лариса Анатоліївна КРАДОЖОН
— спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу
1 грудня — Олексій Євгенійович КАРЛОВ
— директор Координаційного Центру.
Депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
28 грудня — Валерій Павлович КОСТЮЧЕНКО.
КОСТЮЧЕНКО.
Бажаємо сонця, тепла, миру, успіхів у всіх починаннях, любові, добробуту, здійснення найзаповітніших бажань, здоров’я та наснаги!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

ПОЛІТбюро

Які ідіоти керують
нашою країною!
Олег ЛЯШКО,
лідер Радикальної партії

Щиро ВІТАЄМО з днем народження нашу улюблену вчительку
Світлану Володимирівну КУХАРЧУК. Нехай Ваше чуйне серце
й золоті руки ще багато років невтомно допомогають дітям, які
вперше переступають поріг рідної школи.
І слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати.
За те, що щедро віддаєте нам.
О, Вчителю.
Прекрасного Ви гідні.
Бо вибрали в житті свою мету
І нині я за всіх скажу:
Спасибі, рідна,
За вашу місію подвижницьку й святу!
З повагою батьки учнів 3-А класу Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я

У садочок на постійну
роботу потрібен КУХАР.
Дружний колектив та гідну
оплату — гарантуємо.
Тел: (067) 527-22-07
Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 59) на ім’я Сергія Петровича ГАЛУШКА

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.11.1997 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 478)
на ім’я Олександра Васильовича ІВАНОВА
Вважати
недійсними
втрачені
документи
від
28.02.1997 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 477) на ім’я Володимира Володимировича ЛЕЩИНСЬКОГО

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
водопровідно-каналізаційної дільниці;
— машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право на
спадщину за законом. Викладено на спеціальному
бланку ВТО 735245 після смерті КАТУНІНОЇ Любов Павлівни, спадкоємцем є її донька ФАЕР Анжела Сергіївна.

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

Представник уряду запропонував в обмін на
отримання безвізу добровільно прийняти в Україну мігрантів, від яких Євросоюз не знає, як здихатися.
Уже добровільно віддали свою ядерну зброю. Також влада погодилися на догоду європейцям безбожно вирізати і вивозити свій ліс, позбавляючи українців роботи. Тепер вони ще хочуть, щоб у нас біженців
було, як сірійців у Німеччині, і щоб ті вчиняли щоденні
теракти і гвалтували наших жінок. І все це заради безвізу, який, за великим рахунком, більшості українців
не треба.
На відміну від ідіотів у владі, які проводять політику здачі національних інтересів України, ми пропонуємо жорстку і принципову політику захисту і розвитку
України:
1. Якщо Єврокомісія до нового року не надасть
нам безвіз, ми маємо запровадити візовий режим для
країн Євросоюзу.
2. Мігрантів до нас в Україну не пускати за жодних
умов і ні за які гроші, бо це нам боком вилізе вже через 10-20 років. Українців побачимо тільки в резерваціях, як індіанців, чи в музеях поряд із динозаврами.
3. Надання українського громадянства має бути
найбажанішою подією у житті того, хто його отримує. А не так як зараз, коли Президент роздає наше
громадянство наліво-направо кожному бомжу і злочинцю. До речі, грузинському януковичу Саакашвілі
Порошенко теж незаконно надав українське громадянство, бо той перебуває у розшуку за вбивства
демонстрантів у Грузії. Тому максимум, на що Саакашвілі міг претендувати в Україні, — це на статус політичного біженця. Українського громадянства він має
бути позбавлений, бо отримав його незаконно.
4. Ні ліс, ні землю, ні воду ми не можемо розмінювати на жоден безвіз чи кредит. Ці природні багатства
мають працювати на всіх українців! Розбазарювання
цих багатств — державна зрада і злочин перед прийдешніми поколіннями.
5. Замість того, щоб принизливо випрошувати
безвізи і кредити, які потім вилазять в офшорах Порошенка, Тимошенко, Гонтарєвої, ми маємо створювати робочі місця для українців, долати бідність і
стимулювати економічне зростання орієнтованою на
національного виробника економічною і грошово-кредитною політикою.
Коли в українців будуть достойна робота і зарплата, вони самі зможуть дозволити собі поїхати куди
завгодно, хоч на Марс яблуні саджати!

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

