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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

У День міста Олексій Момот зустрівся з
гідроенергетиками – ветеранами Каскаду
Київських ГЕС і ГАЕС. Анатолій Наумов – кавалер ордена Трудового Червоного Прапора,
відмінник енергетики України, Володимир
Сидоров – будівничий кількох електростанцій, машиніст крана, нагороджений орденом Леніна, Олександра Лихацька – орденом «Знак пошани», Костянтин Вощинський
– заслужений енергетик України, почесний
працівник ПАТ «Укгідроенерго» (його трудовий стаж в енергетиці – 61 рік), на жаль, не
змогли прийти на зустріч за станом здоров’я.
Орденоносці Леонід Рудько, Володимир Журавський, Павло Баранов були раді зустрічі
одне з одним і з міським головою.
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Вишгорода на всесоюзне будівництво Київської
ГЕС. І відтоді прожили всі наступні роки в цьому
місті, яке самі й розбудовували і яке стало рідним уже для їхніх дітей та онуків.
Міський голова дякував каскадівцям. І не
лише за їхній візит у цей святковий для міста
день, а за все, що залишили вони у спадок наступним поколінням. «Ми не можемо відмахнутись від історії. І хоча живемо в іншій державі,
все ж нове будуємо на підгрунті, залишеному
нам у спадок від батьків, від того часу, коли
люди за чесний труд отримували від держави
квартири, а їхні діти – міцну безкоштовну освіту», – зазначив мер.
«Вами пишається Вишгород. І приємно, що
міський голова – молода людина, з такою повагою ставиться до тих, хто будував місто, в якому він сьогодні мер, – зазначив радник міського
голови, президент Благодійного фонду «Святої

Шановні викладачі ліцею!
Дорогі учні! Поважні батьки!
Від усієї громади Вишгорода, міської ради і виконавчого комітету поздоровляємо вас з 20-річчям
утворення Технічного ліцею НТУУ «КПІ»!
Наш ліцей — предмет гордості вишгородців, навчальний заклад нового типу. Сотні випускників примножують
його високий освітній рівень, пишаються своєю альмаматір’ю, гідно несуть по життю високе звання ліцеїста.
Нинішній колектив освітян ліцею, як засвідчила практика, здатний працювати за найсучаснішими, найновітнішими зразками вітчизняної і зарубіжної педагогіки.
Нехай цей ювілей буде відправною точкою до нових
звершень і успіхів. Усім викладачам, технічним працівникам ми зичимо міцного здоров’я, натхнення і мудрості,
вдячних учнів і толерантних батьків.
З ювілеєм вас, друзі!
Міський голова Олексій МОМОТ.
Секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Юний талант із недитячими
поглядами на світ
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Гідроенергетики —
золота серцевина міста

…і тоді лейтенант
натиснув на курок
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Сурми «Водограю»
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Досвід проти молодості >
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В. Журавський, В. Малишев, П. Баранов, О. Момот, Л. Рудько

Павло Олексійович Баранов будував Кременчуцьку ГЕС, потім Київську. Пройшов шлях від
слюсаря до начальника турбінного цеху. Трудовий стаж на підприємстві «Каскад Київських ГЕС
і ГАЕС» – 46 років. Із них три роки – у Сирії, на експлуатації Євфратської ГЕС. Має орден «Знак пошани», ветеран праці, почесний енергетик України та ПАТ «Укргідроенерго». Сьогодні – голова
ради ветеранів Каскаду та управління ПАТ.
Леонід Григорович Рудько 44 роки працював у дирекції Каскаду, заслужений енергетик
України (це звання отримував від президента
держави), почесний працівник ПАТ «Укргідроенерго». Має орден «Знак пошани». На заслужений відпочинок пішов у 72 роки.
Володимир Данилович Журавський – почесний працівник ПАТ «Укргідроенерго», нагороджений орденом «Знак пошани», інженер-геодезист. Працював на спорудженні майже всіх
гідроелектростанцій України та Чорнобильської
АЕС. За плечима – 58 років стажу. На Каскаді
працював до 2011 року.
У бесіді за чашкою чаю перед ними, мабуть,
пролетіло ціле життя. Адже згадали, як вони
молодими, сповненими надій майже 60 літ тому
приїхали за комсомольськими путівками до

Ольги» Володимир Малишев, звертаючись до
енергетиків. – А ви частіше одягайте свої нагороди. Це ваша доблесть і доблесть нашого міста енергетиків. Ви – його золота серцевина!»
Так, саме завдяки Київській ГЕС, тим, хто її
споруджував, Вишгород із невеличкого села перетворився на місто. Адже, як згадували під час
зустрічі енергетики, місце для житла будівничих
ГЕС спочатку планувалося в районі Дніпровської
водозабірної станції (ДВС). Вже й топографічну
зйомку було зроблено. Але начальник будівництва не погодився: щоб звідти перевозити на
роботу людей, потрібен був цілий парк машин,
а це – великі додаткові витрати та незручності.
Тож і встановили тимчасові житла у Вишгороді
на воді – брандвахти, а згодом збудували бараки на «Берізках»…
Та, завершивши роботу, більшість будівничих ГЕС не захотіли залишати Вишгород. Ось і є
тепер місто-сад…
Каскадівці відзначили позитивні зміни в його
благоустрої, а міський голова поділився своїм
баченням найближчого майбутнього. Це, насамперед, об’єднання громад в одну потужну й
міцну: «Об’єднавшись, ми станемо сильнішими
та заможнішими».

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
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Вітаємо з Днем юриста України
Шановні юристи!
Сердечно вітаю з професійним
святом усіх, хто присвятив себе вивченню права, служінню праву та
його захисту!
Щиро бажаю вам миру, добра, наснаги, витримки та зважених рішень! Нехай ваші професійні зусилля завжди будуть
винагороджені повагою і довірою
громадян, а Божа ласка, міцне здоров’я та злагода у суспільстві
надихають на нові звершення та добрі справи!
З повагою
секретар ради, депутат Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

У нашому великому заплутаному бюрократичному світі, де кожний має як права,
так і обов’язки, тільки спеціалісти з юриспруденції відчувають себе вільно та безпечно.
Гарний юрист, як провідна зірка, зберігає не
тільки кошти, а й душевний спокій того, хто
на нього поклався. Ці професіонали, мов лицарі, захищають справедливість та правду
своїми неймовірними знаннями, величезним
досвідом та словом Закону.
Саме завдяки вам наш світ не впадає в
хаос, а тримається на своїх правилах, як на
рятувальному плоту, серед скаженого шторму життєвих незгод. Я захоплююсь вашою
клопітливою, ювелірною справою, де зна-

Кошти передані
на добродійність

Призначення

ння – це основний
аргумент та сила.
Бажаю кожному юристу вдало
завершених справ,
гарної пам’яті та
справедливого визнання, на яке ви,
безсумнівно, заслуговуєте!
Зі святом!
З повагою

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

У Вишгородському відділі
поліції – кадрові зміни
Правоохоронцям Вишгородщини представили
тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника ВВП ГУНП у Київській області – майора поліції Олександра Сергійовича ВИННИКА.
До призначення на нову посаду він працював старшим інспектором із особливих доручень відділу професійного навчання УКЗ ГУНП у Київській області.
Прийом громадян т.в.о. заступника начальника ВВП
О.С. Винник вестиме щовівторка з 11:00 до 13:00.
Майора поліції Яна Івановича Обжелянського, який до
цього обіймав посаду заступника, переведено на службу начальником відділу поліції зони Чорнобильської АЕС.

Юлія САФРОНОВА
22 вересня відбулася довгоочікувана зустріч із психологом, тренером особистого зростання Наталією Холоденко.
Багато жінок нашого міста чекали на цей захід. Він пройшов на позитивній ноті, підтвердженням чому були щасливі
обличчя наших слухачів.
Величезна вдячність мерові міста Олексію Момоту і жіночому клубу «Хто Вона». Зібрані кошти передані на добродійність.

ДТП

Зіткнулись два автобуси

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня близько
7:00 на виїзді з військової частини № 3027.
Пасажирський автобус «Лютіж – Київ» зіткнувся зі службовим автобусом Національної гвардії України, що рухався у колоні. У результаті ДТП загинув військовослужбовець, ще 7 військових та один пасажир громадського транспорту з різними тілесними ушкодженнями
доправлено до лікарні.
Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує причини та обставини
ДТП. Будуть призначені відповідні експертизи. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України
(Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили
смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) .

«Заради Слав Славича»
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вигуками «браво!», «біс!» вишгородці зустрічали кожен музичний номер
духового оркестру
«Good Times» у складі колишніх
учнів
заслуженого
працівника
культури України, почесного громадянина нашого міста і Вишгородського району, багаторічного
директора муніципального оркестру-студії «Водограй» Ярослава
В’ячеславовича Глєбовича.
Музиканти, які нині мешкають хто
в Києві, хто у Вишгороді та Демидові

(бо були ще і його найперші учні – з
демидівського колективу «Ритм»),
із ініціативи Олесі Хоменко (колишня оркестрантка «Водограю», нині
працівник фінвідділу міської ради),
зібралися в День Вишгорода на центральній площі міста і порадували
своїм виступом одне одного, мешканців і гостей, та головне – самого
Слав Славича, як звикли його називати в колективі. Заради нього, власне,
й зібралися в цей святковий день.
Попередньо провели кілька репетицій – за сприяння керівника оргвідділу міської ради Олени Глави приміщення для цього надав настоятель

Собору Вишгородської Богородиці о.
Тарас Валах.
Колишньому викладачу оркестру
по класу труби Леоніду Каніщеву –
музиканту оркестру Міністерства з
надзвичайних ситуацій – власні інструменти для репетицій та святкового виступу люб’язно позичили його
колеги.
Для Слав Славича це був сюрприз.
Але він не зміг лише слухати. Підвівшись, замінив Леру Мазепу, яка
диригувала і одночасно виконувала
свою партію на саксофоні. Це викликало бурхливі оплески людей, в яких
відчувалися підтримка, неймовірне
захоплення і повага. Адже місто добре пам’ятає, як потужно звучав оркестр багато років поспіль під керів-

ництвом впевненої руки Маестро.
Його учні теж добре пам’ятають
науку і щире серце вчителя, його
твердий характер і небайдуже ставлення до кожного. Тож вони, зібравшись «заради Слав Славича»,
подякували йому своїм виступом,
відданістю і, вручивши Диплом, в
якому від руки, поставивши свої підписи, написали: «За вагомий внесок
у життя та творчість вихованців і випускників оркестру під Вашим керівництвом. Велика Вам подяка».
… Свято продовжилось урочистою
ходою громади на чолі з очільниками міста й області у напрямку набережної. А Метр взяв до рук акордеон
і порадував іще піснями прихильників свого таланту…

Вишгород

Суспільство
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День ветерана

ФОТО – автор, «Вишгород»

Аби посилити увагу до потреб і
проблем старшого покоління, забезпечити гідний соціальний захист ветеранів, у 2004-му році
Указом Президента України був
встановлений національний День
ветерана, який відзначається відтоді щороку 1-го жовтня разом із
Міжнародним днем людей похилого віку.
Напередодні свята у Вишгородському центрі творчості «Джерело»
(директор — Наталія Кисіль) вже традиційно вітали ветеранів міста.
Вишгородський міський голова
Олексій Момот зазначив, що це свято
людей, які заслуговують на повагу за
свій багаторічний труд, за все, що побудували для наступних поколінь, за
те, як виховали і навчили своїх дітей
та онуків. Тож основний орієнтир роботи міської ради і її апарату, зазначив
Олексій Момот, спрямований саме на
підтримку ветеранів. І при формуванні міського бюджету на 2018 рік відповідні кошти будуть спрямовані на
соціальні програми.
«Для кожного з вас, – наголосив
мер, – мої двері щодня відкриті. І я
робитиму все можливе, аби вам допомагати».
З нагоди свята, а також за активну

громадську діяльність, патріотичне
виховання молоді, щире почуття любові до рідного міста він вручив подяки художньому керівнику хору «Ветеран Вишгорода» Ганні Покровській та
ветеранам Павлу Баранову, Василю
Олексюку, Маргариті Олабіній, Геннадію Кир’янову, Еммі Одинокіній та
іншим.
Секретар міської ради Тетяна
Бражнікова, вітаючи ветеранів від
себе та від депутатського корпусу,
висловила захоплення їхньою активністю, енергійністю й талантами і побажала залишатись завжди в строю
та надихати своїм прикладом молодих.
Від імені зібрання квіти пам’яті захисникам Вітчизни поклали Валентина Безрукова та учасник бойових дій
Ігор Демченко.
На завершення офіційної частини
заходу весь зал виконував Гімн України – дружно, злагоджено, щиро. Тож
компліментом від міського голови
була пропозиція ветеранам – виконувати Гімн на початку роботи сесій.
Ветерани продовжили демонструвати свої вокальні таланти під час
концерту – хор «Ветеран Вишгорода»,
колектив «Спадкоємці переможців»
під керівництвом Ганни Покровської,
соліст Юрій Паниця співали про Україну, про честь, дружбу і відданість –
цінності, які завжди поза часом.

Люблю свою вулицю

Емма ОДИНОКІНА,
голова первинної ветеранської
організації вуличного комітету
по вул. Б. Хмельницького

клад.
Життя триває і довкола стає гарніше. Стараються й наші комунальники, й двірники належно підтримують
порядок, зокрема Ольга Коломієць,

Наша вулиця Б.
Хмельницького радує
око. Зеленіє альпійська гірка біля гуртожитку (буд. № 7)
(спасибі депутату Володимиру Лісогору і
жінкам будинку № 4).
Біля кооперативного
будинку № 8 – завжди
порядок. А біля № 6
завдяки міській раді,
її очільнику Олексію
Момоту, нашим чудовим депутатам Володимиру й Олені Лісогорам та ініціативі
старшої по будинку №
6 Раїсі Костюк реставровано прибудинкову територію.
Асфальт тут рівненький, відмежовано тротуари, почищено старі дерева. Мешканці під’їздів висадили
квіти, які радують пишними суцвіттями, – жінки не лінувалися поливати їх
у спеку.
Тож тепер зручно ходити, приємно посидіти біля будинку на лавочці
та й просто у вікно подивитись. Діти
катаються на скейтах, молодь часто
фотографується у квітнику.
Хочемо, аби й інші вишгородці,
дивлячись на красиві клумби біля будинку № 6, наслідували гарний при-
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яка прибирає біля будинку № 4.
У той же час мешканці вулиці, та
й не тільки, скаржаться на велику
кількість автомашин. Біля магазину
«Білла» величезні вантажівки часто
паралізують рух транспорту і пішоходів, адже паркуються прямісінько на
тротуарі. А тут і без цього інтенсивний рух, адже дорога веде до лікарні, дитячого садка, школи № 3, поліції, торгових точок та ін.
Магазин – то добре. Проте перш,
ніж будувати таку споруду, треба
думати не лише про зиск, а й про те,
щоб не створювати щодня такі незручності для сотень людей.

Увага: шахраї!

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
Непоодинокі випадки, коли невідомі особи представляються працівниками чи керівником податкової інспекції та вимагають від підприємців винагороду за не проведення позапланових документальних перевірок або не нарахування фінансових санкцій тощо.
У разі виникнення такої ситуації, телефонуйте до Управління внутрішньої
безпеки ГУ ДФС у Київській області: (044) 246 23 55.

Знай наших!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — із архіву родини Тереннікових

Нещодавно у Буковелі відбувся дитячий міжнародний музичний
фестиваль «Покоління Junior», в
якому взяли участь кращі вокалісти
з України, Білорусії та Казахстану.
У журі конкурсу відомі виконавці
— фіналіст «Голосу країни» і переможець фестивалю «Слов’янський
базар — 2017» Влад Ситник, Наталія Валевська, кубинський співак,
оперний виконавець, переможець
«Нової хвилі-2013» Роберто Кель
Торрес; композитор, продюсер, директор Міжнародного конкурсу мистецтв «Зоряні квіти» Наталія Скопець,
учасник популярної молодіжної групи «Emotion», хореограф Ян Запольських. Серед тисяч претендентів
вони обрали 19 кращих, які пройшли
у фінал і там змагалися за призові місця. У рамках фестивалю пройшов конкурс виконавців у двох вікових категоріях: старша — з 14 до 17
років і молодша — з 8 до 13-ти. До
фіналу потрапила і 11-річна Ангеліна
Тереннікова з Вишгорода. І перемогла у своїй віковій категорії.
«Це був конкурс, в якому ми особливо на перемогу не розраховували,
— розповідає мама дівчинки Марина.
— Хотіли виступити гідно, на рівні.
Учасники були дуже сильні. Ну, а потім, звичайно, ми були дуже щасливі
й раділи перемозі».
Ангеліна Тереннікова навчається
в гімназії «Інтелект» — на відмінно.
Захоплюється музикою, танцями,
грає на фортепіано та синтезаторі,
обожнює їзду верхи, займається моделінгом. Бере участь у телепроектах, виставах.
Родина у дівчинки дружна, творча
і у всіх починаннях підтримує її. Ангелінка — переможець всеукраїнських
та міжнародних конкурсів, серед
яких — міжнародні фестивалі «Форум мистецтв слов’янських народів»,
«Світ у твоїх долонях», всеукраїнські
конкурси «Гармонія душі», «Квітка

Юний талант
із недитячими
поглядами на світ
надії», «Під небом Рівного», міжнародні конкурси «Зоряний Лев», «Зірочка», «Зіркафест», «TV Start», Всеукраїнська музична олімпіада «Голос
країни», Всеукраїнський проект «Baby
Star». У популярній телепрограмі
«Голос. Діти» — була наймолодшою
учасницею проекту, увійшла до сотні
кращих співаків України, має диплом
і відзнаку від каналу 1+1. Отримала
дитячу премію Ukrainian Kids Awards
— звання «Голос року».
Також Ангеліна неодноразово
брала участь у конкурсах краси. У
2016 році отримала титул Юна Королева Країни та Міні Міс України —
Всесвіт 2016.
Для дівчинки кожна перемога
— це стимул розвиватися і зростати професійно. Та, попри такі успіхи,
вона залишається скромною і відкритою. На її сторінці у Фейсбук —
безліч репостів про допомогу важкохворим діткам. Вона щиро і зовсім не
по-дитячому пропускає через себе
чужу біду і прагне допомагати. Тому
бере участь у благодійних концертах
і проектах. І в майбутньому мріє стати
ветеринаром і волонтером.
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Микола СЕРГІЙЧУК
Дубай та його околиці
Так сталося, що більше тижня я мешкав у Дубаї. Саме тому мав можливість
ближче пізнати місто, більше довідатися про його історію, визначні місця. Знайомство із ними розпочав з мікрорайону,
в якому перебував. Так зовсім неподалік
знаходився один із найстаріших гіпермаркетів LuLu, в якому розміщені роздрібні магазини з різноманітною продукцією: технікою, модним одягом, взуттям,
косметикою, канцтоварами, іграшками
тощо. Цей торговельний заклад із 104
магазинами здатний задовольнити запити навіть найвимогливіших покупців в
усьому регіоні Перської затоки. Тут, окрім
усіх необхідних зручностей, доступні наступні послуги: парковка, ігровий майданчик для дітей, точки живлення, обмін валюти і банкомати. Девізом магазину, що
повністю відповідає його роботі та меті, є
слоган: «Lulu: коли світ приходить у магазин». Не дивно, що мало не щодня навідувався сюди, де швидко і якісно обслуговують покупців. До речі, гіпермаркети
LuLu на сьогодні не лише прикрашають
міста ОАЕ, але й стали найприйнятнішими торговими центрами в Омані, Катарі,
Кувейті, Бахрейні, Йемені, Єгипті і
Саудівській Аравії.
Зовсім недалеко знаходився
міський пляж, дорога до якого
пролягала повз знаменитий готель Бурдж-аль-Араб, що перекладається як «Арабська башта».
Завдяки своїй креативній формі
Бурдж-аль-Араб відомий ще і як
готель «Вітрило». Будівництво
тривало 5 років. Вартість цього грандіозного проекта досі не
озвучена. Але використання майже 1600 м2 золотої фольги високої проби,
а також кращих сортів мармуру, великої
кількості коштовного каміння, цінних порід дерева, шкіри найтоншої виробки та
дорогих тканин свідчить про багато що.
Висота Бурдж-аль-Араб становить
321 метр, а його величезне вітрило виготовлено із унікального матеріалу, що у
світлу пору доби випромінює яскраву білизну, а увечері перетворюється в екран,
на якому проектується грандіозне світлове шоу. На даху готелю обладнаний майданчик для посадки гелікоптерів.
Внутрішній дизайн відповідно до традицій арабської архітектури заснований
на контрастах чорного і білого, а також
на великій кількості золота в декораціях.
У холі споруджений сходовий фонтан, з
боків якого розташовані ескалатори і акваріуми. Вестибюль Burj Al Arab визнаний
найвищим у світі — 180 метрів.
Далі дорога до Перської затоки пролягає вулицею, на якій знаходяться садиби шейхів. Кожна з них потопає в зелені
дерев, ворота відчинені навстіж, хоча
вхід у двір пильнує охорона. Неодноразово спостерігав, як з подвір’я здіймалися в
повітря сріблясті гелікоптери і вирушали
в різних напрямах, а через певний час
поверталися назад.
Багато цікавого про арабський світ
можна довідатися та побачити також на
околицях і в приміській зоні, що останнім
часом широким фронтом наступає на пустелю. Про це свідчать численні будівельні
майданчики, що, мов гриби після дощу,
з’явилися навколо мегаполіса.
Так, на виїзді з міста в напрямку АбуДабі розташований промисловий район
Дубая — вільна економічна зона Джебел
Алі (скорочено JAFZA). Звісно, цікаво тут
не туристам, а бізнесменам. Адже Джебел Алі — велика офшорна зона в ОАЕ, де
можна відкривати бізнес кожному іноземцеві без допомоги громадян Еміратів. Тут
відсутні податки на імпорт і реекспорт,
прибутковий і корпоративний податки і
немає обмежень на наймання іноземних
співробітників. Район був заснований в
1985 році і є однією з найбільших вільних економічних зон, що швидко розвиваються, у світі. На території Джебел Алі є
великий морський порт і новий невеликий
аеропорт Al Maktoum International. Турис-
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У світі розкоші і безмежних можливостей
там район Джебел Алі не дуже цікавий з
причини відсутності пам’яток і красивих
природних пейзажів. Проте за бажання
дістатися сюди просто. Джебел Алі — це
кінцева станція метро в Дубаї. Тут можна
подивитися бізнес-центри, офіси і склади,
а також поспілкуватися з бізнесменами з
різних країн світу.
Особливий інтерес у туристів викликає
Global Village (Всесвітнє село) — торговорозважальний комплекс, розташований
неподалік Дубаю. Він започаткований
у 1995 році і відкривається на час проведення щорічного зимового торгового
фестивалю. Кожна країна-учасник будує
свій павільйон, де знайомить відвідувачів
з народними промислами і цікавими культурними традиціями.
Всесвітнє село — це справжнісінький ярмарок, гомінкий, веселий, різнобарвний, де торгують,
торгуються, купують і просто радіють життю. Число країн-учасниць останнім часом досягло
майже восьми десятків, і кожна
намагається здивувати гостей
смаком страв національної кухні,
звучанням народної музики, майстерністю виготовлення традиційних сувенірів.
Ми, наприклад, відвідали павільйони Індії, де побачили традиційні індійські

танці, придбали спеції, чай тощо, Африки,
Китаю, Туреччини, ОАЕ, США та багатьох
інших країн. Звісно ж, познайомилися з
їхньою унікальною культурою.
Якщо хто втомився, можна сісти
в арабський човен, покататися по
штучному каналу, що простягнувся півколом перед низкою павільйонів.
Величезний концертний майданчик, виконаний у стилі римського амфітеатру, стає місцем
проведення концертів, постановок експериментальних театрів,
циркових шоу і модних дефіле.
Сюди приїжджають найцікавіші
і найколоритніші виконавці: африканські
акробати, грузинські танцюристи, бразильські барабанщики. Головна умова вибору артистів — виступ не має бути нудним.
У цілому гостям пропонують більше
сотні розважальних заходів, найпопулярнішим з яких, поза сумнівом, є знаменита
лотерея. Беручи участь у ній, можна виграти «скромний» приз у вигляді золотого
виробу, а можна — нерухомість в ОАЕ.
Зовсім недавно за містом відкрився
Сад метеликів (Dubai Butterfly Garden).
Інсектаріум площею 1800 квадратних
метрів присвячений метеликам з усіх куточків земної кулі — тут можна побачити
навіть рідкісні види.
Сад займає дев’ять з’єднаних переходами куполоподібних
будівель. Він
має потрійне призначення — разважальне, просвітительське і наукове. У його
приміщеннях підтримується оптимальне
співвідношення температури і вологи для
тендітних комах, тривалість життя яких —
від 14 до 26 днів.
Складається він із 4 павільйонів, у
кожному знаходяться різні типи метеликів (усього — 35 тисяч).
Кошторисна вартість об’єкта — 35
мільйонів дирхамів. Одночасно Сад метеликів може вмістити до 300 відвідувачів.
Важко передати усі враження від побаченого в Дубаї. Та й, зрештою, я не намагався це зробити. А щоб у читачів склалася більша картина про цей мегаполіс
арабського світу, просто хочу запропонувати найцікавіші інформації та факти про
нього.

Отже:
Дубай — найбільш населене
місто Об’єднаних Арабських Еміратів (1,6 мільйона жителів). Місто розташоване на березі південної частини Перської затоки, його
сміливо можна назвати туристичним діамантом.
50 років тому в Дубаї не було
висотних будівель, численних магазинів, кафе, ресторанів та обладнаних пляжів. Замість усієї цієї
розкоші на узбережжі затоки тулилося невеличке портове містечко, мешканці якого головним чином займалися
тільки добуванням перлів. Їх вимінювали

у купців на їжу, інструменти та одяг.
Напевно, Дубай поступово перетворився б на занедбане сільце, якби в його
околицях у 1966 році не виявили поклади нафти, що привернуло сюди увагу інвесторів. Однак представники правлячої
династії розуміли, що запаси ресурсів не
безмежні і зробили наголос на розвитку економіки й туризму. Завдяки цьому
скромне село ловців перлів перетворилося на ультрасучасне і найбагатше місто
Аравійського півострова.
В аеропорту Дубаї існує обов’язкова
процедура для всіх, хто в’їжджає в країну, — сканування сітківки ока. Робиться
це для того, щоб виявити усіх тих, хто
раніше вже був депортований з країни,
але змінив закордонний паспорт з метою
повторного в’їзду. Обдурити контроль по-

рушникам не вдасться.
Якщо у паспорті є віза Ізраїлю, вас не
пустять в ОАЕ.
Температура повітря в Дубаї досить
висока, у літній час вона перевищує 40 градусів за Цельсієм.
Однак це не викликає великого
дискомфорту при пересуванні
містом, адже кондиціонери в Дубаї є практично скрізь — у магазинах, таксі і навіть на зупинках
громадського транспорту.
Туристам, навіть не мусульманам, варто бути готовими до того,
що під час Рамадану до заходу
сонця не можна вживати їжу або
пити в громадських місцях. Таким
чином, усі мешканці та гості країни повинні демонструвати свою повагу до посту.
Пити і їсти по-колишньому можна вдома,
у готелі або в спеціальних ресторанах з
наглухо заклеєними вікнами.
Неспроста в ОАЕ всі гранично ввічливі.
За лайку або непристойний жест у людному місці загрожує штраф або навіть тюремне ув’язнення. Бійки тут також суворо
караються. У разі конфлікту найчастіше
правим визнають того, хто першим заявив у поліцію.
Для жінок існують окремі вагони в метро, спеціальні секції в автобусах і навіть
таксі.
Дубай відіграє важливу роль у всіх
сферах життя Еміратів. Через відсутність
системи оподаткування його територія
стала сприятливим місцем для розміщення головних офісів компаній зі світовим
ім’ям.

Восени і навесні 1—2 дні йдуть дощі,
іноді зливи з грозою, через те, що на дахах і на вулицях просто немає стоків, місто просто в заторах і різко збільшується
число аварій. З дахів тече вода. Але вода
швидко йде в пісок або її відкачують — це
швидше і дешевше, ніж будувати водостоки.
Дубай — це місце, де все тимчасово,
всі, хто приїхав сюди, — приїхали заробити гроші і виїхати. Хоча деякі затримуються надовго. 90 відсотків населення —
приїжджі.
Вартість житла залежить не тільки від
розташування, а й від виду з вікна. Чим
вид кращий, тим дорожче.
Робочий тиждень тут починається в
суботу, а вихідні — друга половина четверга і весь день п’ятниці.
Оснащення у поліцейських найсучасніше, авто в основному BMW, багато джипів.
Колір піску в кожному еміраті свій, у
Дубаї пісок має помаранчевий колір.
Метро автоматичне, без машиніста,
перше у світі. Всього дві гілки: червона і
зелена. Перший вагон — підвищеної комфортності, золотий клас, квиток коштує
в 2 рази дорожче. Вартість квитка залежить від тривалості поїздки.
Бензин дорогий, ціни на дизельне
паливо просто космічні, на кілька сотень
відсотків дорожче бензину. Ввезення легкових дизельних машин заборонено і на
них працює тільки будівельна техніка, яка
належить будівельним фірмам. Таким чином, держава збирає з них зайві гроші.
Улюблена розвага у арабів — ганяти
на джипах по піщаних дюнах...
У Дубаї є кілька спеціалізованих вільних економічних зон , де мають офіси всі
найбільші корпорації світу.
Адресна система відрізняється від
прийнятої у нас, і знайти щось достатньо
складно, на великих вулицях немає номерів будинків. Кожна будівля має свою
назву.
Кухня дуже різноманітна: широко
представлений весь арабський світ, також Китай та Індія. Європейські ресторани теж є.
Медицина, освіта, школи, дитячі садки
та й узагалі вся сфера послуг — дуже до-

рогі: для прикладу, дитячий садок буде
обходитися 2500—3000 доларів на місяць. Курси англійської мови 2000—2500
доларів на місяць, з репетиторам вдома
— близько 4000.
Бурдж Халіфа — найвища будівля у
світі (828 метрів). За своєю формою вона
нагадує сталагміт, а в основі дизайну лежить вигляд пустельної квітки. Більшу
частину площі займають офісні приміщення, але є й готельні номери, а також
розкішні квартири.
Дубайський акваріум входить до числа найбільших акваріумів у світі. Під ним
знаходиться спеціальний тунель, прогулюючись по якому відвідувачі можуть
спостерігати за мешканцями морських
глибин. Місткість акваріума становить 10
мільйонів літрів води, а чисельність його
мешканців перевищує 33 тисячі особин.
Далі буде
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Володимир ТКАЧ
ФОТО — домашній архів Андрія ШУБИ,
спеціально для «Вишгорода»

Як це парадоксально не звучить,
але шлях на війну для професійного
військового, добровольця (!), старшого лейтенанта Андрія Шуби виявився не з простих. У військкоматі
довго мурижили, мовляв, не та спеціальність, хіба що — у батальйон територіальної оборони. В ті дні якраз
формувався 11-й батальйон «Київська Русь», і Андрій погодився.
Це вже сьогодні ми усвідомили, що
створення так званих батальйонів територіальної оборони було чисто пропагандистським трюком. Їх головна
функція полягала в «охороні стратегічних об’єктів». Мовляв, на Донбасі воюватимуть бригади ЗСУ, а тербати забезпечуватимуть стабільність у тилу.
Але за місяць-другий, після символічної
підготовки, ці батальйони опинилися у
зоні проведення АТО. Це замість того,
щоб поповнити цими людьми існуючі
бригади, в яких було і важке озброєння,
і злагодженість, і досвід. Але тоді Андрій не переймався хитрощами високої
політики, а добросовісно тягнув армійську лямку на посаді командира взводу.
Головне було — знайти спільну мову з
підлеглими, зробити все можливе, щоб
у бою кожен міг відчути лікоть товарища, вірив, що в разі поранення ніхто не
залишить помирати наодинці, винесуть
і врятують. І, як засвідчили подальші
події, Андрію Шубі вдалося сколотити
боєздатний підрозділ, один із кращих у
батальйоні. Слово командира було вагомим і остаточним. І ніхто не помишляв,
як у тому прислів’ї — «Кожен ховрашок у
полі агроном».
Був учбовий центр «Десна», відправка на Ізюм, далі Слов’янськ, блокпости
все ближче до Донецька.
— Суцільної лінії фронту у 2014-15
роках — не було, — ділився спогадами
Андрій. — Степ, порізаний глибокими
балками, потрібно було перекривати від
проникнення диверсійних груп. Місцеве
населення у своїй більшості було нейтрально налаштоване. А кому потрібні
проблеми? Я встановив чітке правило:
ніяких гостинців, ніяких дармових продуктів не брати. За все маємо оплачувати. Якось фермер, який тримав овець,
хотів презентувати баранчика, мовляв,
нехай хлопці шашличком побавляться. Я
наполіг, щоб він узяв гроші за цю баранину. Ми не здирники, не мародери, не
наглі сепари. Ми — цивілізоване військо.
А війна лише набирала обертів. Знову нові блокпости, сутички, донецькі
села, окремі з яких у пам’яті Андрія закарбувались назавжди. Взагалі, Андрій
справедливо вважає, що війна на Донбасі — це війна артилерії: ствольної і реактивної. Коли його взвод зайняв позиції біля села Уткіно, ніхто серйозно рити
траншеї і бліндажі не хотів. По-перше,
грунт, мов камінь, а по-друге, бойова
обстановка налаштовувала на розслаблення. І тут вперше прилетіли «гостинці» з того боку: снаряди з «градів» і міни.
Благо, вони лягли далі, але лінь у бійців,
як рукою зняло — враз замигтіли лопати, кирки, ломи. Як кажуть, жити захочеш — і не так розкарячишся.
Наприкінці серпня роту висунули до
Федорівки. В селі візуально ворога не
було, але тривожне передчуття нависало над ротою. Бойовий дозор у складі
трьох бійців обережно просувався до
околиці. Враз хлопці насторожилися.
Звук моторів свідчив, що до села наближаються автівки. За хвилину з’явився
автобус і КамАЗ. Сумніву не було — бойовики: безпечні, нахабні і самовпевнені. Ця фатальна помилка обернулася на
страшну бійню. Впритул, з п’яти метрів
три автомати наших хлопців кремсали
автобус, роблячи з нього решето. Це
була справжня м’ясорубка. Несамовиті
зойки, виття заюшених кров’ю бойовиків глушила тріскотня автоматів. Андрій
із хлопцями на БТРі рвонув на підмогу.
Пальці звично лягли на гашетки крупнокаліберного і курсового кулеметів, і

Герої сьогодення
суцільні вогневі траси схрестилися на
ворожій техніці. Автобус палав, у вогні
корчилися, божеволіли недобиті бойовики. Ворогу у КамАЗі пощастило більше.
Як виявилося пізніше, там були російські
морські піхотинці з Калінінграду. Вишколені вояки враз опинилися у рятівній зеленці. Оговтавшись, звідти почав
працювати снайпер. Одна з його куль
влучила у ногу нашому бійцю. І знову з
БТРа заговорив крупнокаліберний куле-
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мет. Кулі, мов пилою, зрізали гілля, тонкі
стовбури дерев.
— Не знаю, вбили снайпера чи ні, але
вогонь з боку сепарів припинився, — згадував Андрій. — Від шаленого темпу
стрільби у мене заклинило два кулеме-

нили пробите колесо, і трофейна машина стала служити нашій роті.
Про те, що під Іловайськом відбулася
трагедія для української армії, — Андрій
уже знав напевно. Штаби нервували.
Надійшла інформація, що крізь бойові
порядки 11-го батальйону з котла прориватиметься 30-та бригада. Було зроблено все можливе, щоб виручити побратимів, готувався «коридор», та дива
не сталося.
Найголовніше донецьке свято —
День шахтаря — Андрій теж довіку не
забуде. На «передку» сепаратисти відзначали його з розмахом, шаленою
хмільною гульнею. Під впливом алкоголю і косячків «дурі» бойовики нагло
провокували українських бійців. І тоді з
нашого боку полетіло «привітання». Андрій бачив, як снаряди важкої артилерії
переорювали позиції гуляк, змішуючи із
землею пляшки, тіла, зброю.
Коли підрозділ лейтенанта Шуби направляли до селища Нікішино, то хтось
зі штабних запевнив — там тиша і благодать. Узяв і накаркав, бо у вересні
Нікішино стало нагадувати Сталінград:
бої точилися за окремі вулиці, хати, городи. 24 вересня накрапала нудна мряка, але бій тривав уже не одну годину.
Андрій обрав зручну позицію попід хатою і короткими чергами бив крізь городні бур’яни. Несподівано із-за рогу хати
з’явився чоловік із ручним кулеметом.

спокійно, а десь — зовсім непереливки, як, скажімо, в районі Петровського.
П’яні козачки бувало зближувалися на
відстань кидка гранати, але, вмившись
кров’ю, відкочувалися назад. Дві доби
Андрій спостерігав, як у Петровському
за спиною сепарів палав завод, окремі
хати. Кому «завдячувати» за цю руїну?
Ватажкам «народних республік» чи московським Путлерам? І шлях колишнім
робітникам заводу один — наймитувати у Росії, а безхатченкам — тулитися

ти. Днище бронетранспортера було усіяне стріляними, ще гарячими гільзами.
У цьому бою ми завалили 23 бойовика.
Молодці хлопці дозорні, не розгубилися, не кинулися навтьоки, а використали
фактор несподіваності. Для мене, як командира, найдорожче було те, що ніхто
з моїх людей не загинув.
За наказом наші бійці покинули те
село, але незабаром надійшов новий наказ — повернутися і облаштувати блокпост. У штабі, мабуть, допетрали, що з
цієї позиції можна паралізувати рух по
важливій ворожій дорозі. Так, власне, і
сталося. Вже в першу ніч була помічена крупна ворожа автоколона. Ех, з кулемета не дістанеш — далеко. А що, як
викликати артилерію? Ціль варта удару
батареї. Андрій кинувся до радіостанції.
Минуло зовсім небагато часу, як заговорили гаубиці, поступово намацуючи
ворога. Коротше — сепари отримали по
шапці.
— Зранку з боку Перевальська підійшло ще три машини. Їм теж всипали.
Ми розвідали місце обстрілу: розбита
техніка. Серед трофеїв — автоматні ріжки, російські сухі пайки і радіостанція —
я слухав переговори з їхньої бази. Чув,
як побиті бойовики тягли 300-го (пораненого) і 200-го (вбитого), потім поранений теж помер. Я зрозумів, що їхній
командир, якийсь «Малиш», отримає
пілюль від своїх за втрати. Йому на допомогу виїхав позашляховик «Міцубісі»,
і ми його теж накрили. Коли підійшли до
нього, то ще працював мотор. Ми замі-

На його рукавах виднілися білі пов’язки.
Сепар! — промайнуло у думці. Взяти в
полон? А якщо підійде і кине у ноги гранату? Подібні випадки вже траплялися.
І лейтенант натиснув на гачок. Коротко
смикнувся «калаш» — і зрізаний бойовик
зник у траві.
— Старшина! — гукнув Андрій до чоловіка, який перебігав поряд. — Там сепар лежить, перевір його.
Старшина обережно наблизився до
ворога. Поранений, але живий бойовик
здаватися не збирався. Не роздумуючи,
старшина довжелезною чергою вдарив у траву. Андрій бачив, як десятки
куль шматували плоть і одяг бойовика, пронизували навиліт, не залишаючи
жодного шансу на життя. Коли автомат
старшини замовк, несподівано під трупом вибухнула граната. Вона відкинула
в бік криваве місиво з сірими смердючими тельбухами. Андрій полегшено зітхнув — недарма звалив сепара, бо ця
граната призначалася саме йому.
Ось так, по краплинках, в умовах
тяжких боїв старший лейтенант Шуба
набував бойового досвіду. Обстановка, яка швидко змінювалася, вимагала
блискавичної реакції, прийняття єдино
правильного рішення. Вижити у цій війні
міг той, хто швидше вистрілить, у кого
більш загострене почуття самозбереження. Розгубився, забарився — вважай,
ти мрець, вантаж-200.
За 2014 рік старший лейтенант Андрій Шуба зі своїм взводом поміняв
п’ять блокпостів. Десь було відносно

роками по чужих кутках. Ось вона гірка ціна зомбування жителів Донбасу. А
найстрашніше, найболючіше — тисячі
загиблих синів, батьків, чоловіків — невідомо за що. І далеко не кожна донецька чи луганська матір або вдова може
поплакати на їхній могилці — бойовики зі
своїми «жмуриками» не церемонилися і
закопували по степу, де прийдеться. Це
теж жахлива правда цієї війни.
У травні 2015 року старший лейтенант Шуба повернувся додому. Він найбільше пишається тим, що за рік війни
його взвод пройшов це пекло без втрат.
Були поранені, але вбитих — жодного.
Це при тому, що взвод знищив не один
десяток бойовиків. Чого скромничати:
на таких як Андрій Шуба і трималася
тоді українська армія. То ж недарма,
Указом Президента України 26 грудня 2014 року лейтенанта Андрія Миколайовича Шубу за особисту мужність і
героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність військовій присязі було
нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. А минулого року у
Полтаві – почесним волонтерським знаком «Орден Народного Героя України».
Таким чином було засвідчено шану та
повагу українського суспільства до його
кращого представника.
Наприкінець цього нарису — романтичний штрих. Саме в ті буремні дні Андрій зустрів чарівну волонтерку Анастасію. Але це вже інша історія — про
кохання.

…і тоді
лейтенант
натиснув
на курок
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Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У минулі вихідні Вишгород відзначив свій
1071-й день народження. Попри осінню прохолоду, відсвяткувати день народження рідного
міста зібралось чимало вишгородців і гостей.
Свято тривало з самого ранку і до опівночі.
Програма Дня міста традиційно була насиченою культурно-мистецькими подіями. Цьогорічне свято запам’ятається драйвовим оркестром,
яскравою ходою та запальним концертом.
Розпочали зі спільної молитви усіх конфесій біля
пам’ятника покровителів міста св. Бориса та Гліба —
за мир в Україні, за Віру, Надію та Любов.
Гарною традицією у День міста стали весільні
церемонії. Цього року містяни стали свідками народження двох чудових родин. Свої долі поєднали
Світлана Малій та Сергій Частоколян, Юлія Даниленко та Ярослав Лещук.
Молодят зустрічали танцювальний колектив
«Liberty» (ЦТ «Дивосвіт»), працівники РАЦСу, рідні
й друзі. Особливої атмосфери святу кохання додавали декорації. На величезному годиннику стрілки символічно зупинились на часі створення нових
сімей. Їх привітав Вишгородський міський голова
Олексій Момот, вручивши подарунки з побажаннями щасливого подружнього життя у любові та злагоді.
У цей час майстри Вишгорода і запрошені гості з
різних куточків України презентували свої творчі ро-

День міста — 2017!

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua

Яскраво, цікаво та креативно
боти на проспекті Мазепи. Тут можна було придбати
унікальні речі та навіть самостійно щось створити,
долучившись до майстер-класів.
На центральній площі міста високий рівень майстерності показав духовий оркестр «Good Times»
у складі випускників різних років оркестру-студії
«Водограй», багато років очолюваного заслуженим
працівником культури України Ярославом Глєбовичем.
Яскравою була і святкова хода. Понад півтисячі
талановитих дітей у яскравих костюмах освічували
своїми щирими посмішками похмурий день. Очолювали колону запальні барабанщиці «Drum station»
(керівники Андрій Мороз та Олена Могиль) та оркестр «Водограй» під керівництвом Наталії Тищенко. Вихованці спортивного клубу «Характерник»
розгорнули величезний прапор України та урочисто пронесли його центральними вулицями міста. За
ними — яскраві та креативні вихованці Ольги Пінчук — танцювальний колектив «Клерико», який уже
традиційно подарував глядачам вражаюче шоу;
вихованці Центру творчості «Джерело», міської дитячо-юнацької спортивної школи та ФК «Чайка».
Хода плавною хвилею рушила на набережну
Київського моря, де і продовжилося святкування.
З нагоди Дня міста з головної сцени свята пролунали щирі слова привітань від губернатора Київ-

щини Олександра Горгана та депутата Київської обласної ради Андрія Пещеріна. В свою чергу, міський
голова Олексій Момот побажав процвітання рідному місту, щастя, любові, достатку — кожному дому і
кожній родині, миру та злагоди. Олексій Вікторович
зауважив, що вишгородці усі разом мають працювати на спільний результат — і тоді на успіх не доведеться довго чекати.
Яскравою була концертна програма за участі
вихованців танцювального колективу «Клерико»,
студії барабанщиць «Drum station», зразкової вокальної студії «Візерунок», хореографічної студії
«Ліберті» Центру творчості «Дивосвіт», ансамблю народного танцю «Вишеград», студії сучасного танцю «Pa de danse» Вишгородського міського
центру творчості «Джерело», Аліни Лободенко (солістки вокальної студії «Астерія» РБК «Енергетик»),
Ангеліни Тереннікової, ансамблю сопілкарів «Artstream», гурту «Fly of butterfly», клубу спортивного сучасного та бального танцю «Diamond» РБК
«Енергетик» та шоу-балету «ФОРСАЙТ».
Хедлайнером святкового концерту став запальний і справді «народний» гурт «ТІК».
Святкова фієста стихла близько опівночі. І залишила по собі безліч приємних спогадів та незабутніх емоцій.
Далі читайте на стор.
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Яскраво, цікаво та креативно
Початок на стор.
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Спасибі всім, хто брав активну
участь у підготовці й організації Дня
Вишгорода-2017. Зокрема, міському центру творчості «Джерело»
(директор — Наталія Кисіль) — за
чудові виступи вихованців і технічну підтримку, центру творчості
«Дивосвіт» (Олена Андріяш) — за
виступи гуртківців, допомогу у підготовці сценаріїв та проведення весілля (Олена Титаренко), Будинку
культури «Енергетик» (Людмила
Коваль), Тетяні і Володимиру Жердацьким — ведучим танцювальних
зустрічей «Теплі вечори збирають
друзів», Людмилі Черв’яківській
(«Харчопродторг»), студії декору
«Емоція» (Анна Шевченко), Спілці
майстрів народного мистецтва Вишгорода (ЦТ «Джерело») і талановитим представникам Handmade — за
творчі ідеї та активну участь у святкуванні, будівельникам дитячого
парку, комунальним підприємствам,
насамперед ВМКП «Водоканал»

(Георгій Чебан), КП «Управляюча
компанія» (Віталій Сардак) та КП
«Вишгород- Благоустрій» (Валентин
Пільгун), НВК «Гімназія «Інтелект»
— школа І ст.» (Інна Шубко), аптека «Вітамін». Партнерам, що виготовляли поліграфічну, рекламну та
сувенірну продукцію, журналістам
друкованих та інтернет-ЗМІ, радіо і
телебачення, фотокореспондентам,
блогерам.
ВРАЖЕННЯ ІЗ СОЦМЕРЕЖ
Володимир ЛІСОГОР,
Олена ЛІСОГОР,
депутати міської ради:
— Навіть прохолода не зіпсувала
вишгородцям святкового настрою.
Для нас особисто — це найулюбленіше свято року.
Ми тут народилися, виховувалися, працюємо. За своє життя ми ніколи не залишали Вишгород надовго.
Тому місто для нас — мов рідна сім’я,
одне ціле.
Ми від щирого серця вітаємо на-

ших земляків зі святом і зичимо усім
родинам добра, безмежного щастя і
благополуччя. Любіть, шануйте наш
Вишгород, плекайте його, і він завжди буде найчарівнішим, найпривабливішим у суцвітті сквериків, чистих
і світлих вулиць, затишних двориків.
Вишгород — неповторний, і ми маємо
пишатися найкращим містом у світі.
Зі святом вас, друзі!
Ірина СЛЄСАРЕНКО:
— Дорогі люди цього чудового
міста! Ми живемо тут четвертий рік.
Змінили Крим на Вишгород. І не шкодуємо. Ми щасливі, я вдячна Богу за
все. Нам було непросто, але ми впоралися! Україна — найпрекрасніше
місце на землі! Тут живуть найкращі
люди!
Зі святом вас! Миру всім! У нас
найкращий мер!
Таня ЛОБАНОВА:
— Спасибі величезне за прекрасне
місто! Місто радості і щастя.
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КРАСИВЕ ЖИТТЯ У РІДНОМУ МІСТІ
Напередодні Дня міста, 29 вересня, на вул. Набережній, між будинками 8 та 12 відкрили ще один оновлений сквер. Зокрема, облаштували
дитячий майданчик, спортивну зону,
встановили зручні лавочки, доріжки
та газон.
Дітей розважали аніматори. Мешканці прилеглих будинків раді таким
змінам.
Це вже третій відреконструйований майданчик, але не останній.
Можливо, із такими естетичними
оновленнями вишгородці ще більше
цінуватимуть своє рідне місто.
ТЕПЛІ ВЕЧОРИ ЗБИРАЛИ ДРУЗІВ…
Вік — поняття відносне. Адже
якщо людина вміє веселитися та не
зациклюється на цифрах у паспорті
— вона молода завжди. І саме для
таких молодих духом у Вишгороді
щоп’ятниці проходила дискотека під
відкритим небом.
Нині сезон «Теплі вечори збирають друзів» закрито. Особливу атмосферу свята створили ведучі Тетяна і Володимир Жердацькі та вічні
музичні хіти.
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Ліра

Знай наших!

Ігор ПАВЛЮК

Гинуть хлопці
Гинуть хлопці, гинуть люди…
Мертвим те вугілля, руди,
Ті заводи з циклом повним,
Як і з тим питанням мовним,
Як і виборчі гонитви –
Вже не треба. Їм молитви
Тихі, щирі лиш потрібні.
Це ми тут – багаті, бідні,
Це ми тут – свої, чужі,
За межею, на межі.
Там у Бозі – всі ми рідні,
Для Суда Страшного гідні,
Де мірило – тільки Боже.
І молитва лиш поможе
Всіх живих за убієнних,
За цивільних, за воєнних.
Хай війна ця – постанова,
Хай якась гібридна, нова.
Смерть та горе тут старі,
Та реальні тягарі.
Може б, нам і вам з Донбасу
До Різдва чи там до Спасу,
Назбиравши пілігримів
Для пісень до херувимів,
Молитов святим старцям,
Трійці, образам, мощам –
Весь святий «боєзапас»
Врешті вимолить Донбас?!
Ваші сироти, каліки
Хай у нас цілують лики.
Наші вбогі – хай до вас
Під один іконостас,
Як по обміну студенти.
Може, наші президенти
Ще й очолять хресний хід
І на Захід, і на Схід…

Вишгород

Гайд-парк

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

www.vyshgorod.in.ua

Сурми «Водограю»

Мелодії осені
Туман, землі торкнувшись м’яко,
Розтанув десь у сизій млі.
І знов якісь сакральні знаки
Малюють в небі журавлі.
І знов нанизують невпинно
Зелені голочки ялин
Маленькі росяні перлини
На срібні нитки павутин.
Не намальовані картини
Укотре вийшли на пленер,
Де задивляються хмарини
У тихі заводі озер,
Де радує земна окраса –
Лісів осіння пектораль...
Та грає знов на скрипці часу
Журні мелодії скрипаль.

Влас. інф.
ФОТО – Ольга КРАВЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Галина МОРОЗ

Доброта не має віку
Усю красу мого волосся
давно вже з’їла сивина,
Але зерна з доброколосся
У серці повно недарма.
Туди не прокрадеться старість,
Хоч скільки буде мені літ,
Я знаю, вірю, що нестиму
Завжди тільки добро у світ.
***

Мрія-журба
Знову не здійснилась
та найбільша мрія.
Друге літечко за обрій вже сідає.
У село поїхать пестилась надія,
Там хатина рідна так мене чекає.
Не вдалося знову —
і в очах сльозина.
Вічна перешкода чомусь не пускає.
А в дворі стежина, мамина стежина
Бур’яном повзучим росте, заростає.

1 жовтня у День міста Ірпеня
відбувся обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів «Сурми Київщини».
У ньому взяли участь 20 духових
оркестрів із районів і міст Київської
області. Гостем фестивалю був Національний президентський оркестр.
«Це взірець для дітей, які займаються музикою, – ділиться враженнями
директор Вишгородського дитячоюнацького оркестру-студії «Водограй» Наталія Тищенко. – Водночас
діти мали можливість побачити свою
перспективу на не таке вже й далеке
майбутнє».
Учасників конкурсу привітали на-

Відкриті
двері ВІКЗ

чальник управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Ігор
Подолянець, директор Київського
обласного центру народної творчості
та культурно-освітньої роботи Олена
Завальська та інші почесні гості.
Наш оркестр-студія «Водограй»
гідно представив Вишгород – виборов перше місце! Разом із цим був
відзначений як наймолодший учасник фестивалю, адже у його складі
– діти від семи років. Диплом отримувала восьмирічна Ліза Печура. А
керівника оркестру Наталію Тищенко
відзначили номінацією «Кращий диригент оркестру».
Три нагороди «Водограю» на обласному фестивалі-конкурсі – подарунок Вишгороду з нагоди Дня народження.

До Дня міста

Ольга ДУМАНСЬКА,
ФОТО — автор,

Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів, які народилися в жовтні
1 жовтня — Ольга Іванівна КОЛОМІЄЦЬ
2 — Людмила Миколаївна БАТИШКІНА
3 — Людмила Василівна ПОПОВА, Горпина Михайлівна ПОГРЕБЕЦЬ, Павло Олексійович БАРАНОВ, Леонід Григорович СКРИННИК
7 — Валентина Миколаївна КАРЧЕВСЬКА
8 — Катерина Петрівна СУБАЧ, Анатолій Олександрович ШКУРАЙ,
Галина Степанівна КУЗЬМЕНКО
10 — Дмитро Іванович СЕНЧУК
14 — Валентина Гаврилівна КАШКА
15 — Валентина Петрівна СОЛЯНИК, Іван Семенович КОВАЛЕВ
16 — Віра Іванівна РУДЕНКО, Ліана Яківна РОМАНІВСЬКА
17 — Галина Петрівна ЧОРНА
18 — Володимир Гаврилович СЕМЕНЮК
21 — Любов Семенівна ОВЧИННИКОВА
23 — Георгій Сергійович ЧЕКЕРДА
28 — Михайло Григорович ЛАДОШКА, Ігор Іванович НЕМИРОВСЬКИЙ, Параска Трохимівна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
30 жовтня — Валентина Іванівна ФЕДОСЕНКО
31 жовтня — Емма Олександрівна ОДИНОКІНА, Ольга Іванівна КОЛОМІЄЦЬ
Бажаємо іменинникам міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

ТОВ «Е.К. «Комфорт-Майстер» повідомляє, що з 1 листопада 2017 р. згідно
з рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 280 від 21 вересня 2017 р., тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за адресами: вул. Кургузова, 1-а, корп. 1, 2, 3, 4 будуть становити:

№ п/п
1
2
3
4

Адреса
вул. Кургузова 1-а, к. 1
вул. Кургузова 1-а, к. 2
вул. Кургузова 1-а, к. 3
вул. Кургузова 1-а, к. 4

Тариф за 1 кв.
м на місяць,
грн з ПДВ
5,56
5,70
5,53
5,04

Тариф для першого
поверху за 1 кв. м на
місяць, грн з ПДВ
4,28
4,45
4,21
3,89

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у під’їздах будинків.

спеціально для «Вишгорода»

Місто
Вишгород
святкувало свій День
народження. То ж до
цієї
знаменної
події
Вишгородський
історико-культурний заповідник ініціював День відкритих
дверей під гаслом: «Усе, що ми робимо, — для людей, для майбутніх
поколінь, які мають знати і пишатися своєю історією...». Глибоке наукове дослідження та збереження
історії Вишгорода — головна мета
ВІКЗ.
29 вересня у Будинку культури «Енергетик» відбулася справжня
«телепортація у минуле» — демонстрували три унікальних науково-документальних фільми, які привідкрили давні сторінки історії Вишгорода.
Відомий письменник, сценарист, телережисер Андрій Дмитрук розповів
про княже місто і його виключне значення в історії Київської Русі.
Під час кінолекторію було презентовано книгу А. Дмитрука «Ми – діти
Дніпра».
Того ж дня в Музеї давньоруського гончарства відбулася цікава екскурсія і майстер-клас Олександра
Кочубея для дітей мистецької школи
«Джой скул». Незабутні враження від
майстер-класу залишаться в них надовго!
Починаючи з 2017 року, наукові
співробітники ВІКЗ проводять екскурсії нашим древнім містом, зокрема і неперевершеними місцевими
ландшафтами. У День міста для гостей ВІКЗ – колективу Державного історичного архіву України – екскурсію
в Музеї давньоруського гончарства

провела Ірина Даценко, а у ландшафтну мандрівку запросив науковий співробітник музею Вадим Перегуда.
Керівництво архіву було у захваті
від побаченого і почутого, в результаті чого домовились підписати угоду про співпрацю.

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua

Живемо ЗДОРОВО

Згода на новий формат об’єднаної громади
Минулого тижня відбулася 29
позачергова сесія міської ради,
на якій було розглянуто низку нагальних питань сьогодення.
Зокрема, депутати спрямували
частину вільного залишку коштів
загального фонду бюджету на виконання міських програм. Так, гроші
надійдуть на ремонти та інші потреби комунальних закладів дошкільної
освіти, центру «Джерело», Управлінню з розвитку фізичної культури та

спорту, танцювальному колективу
«Клерико» та іншим.
Рішенням сесії був наданий дозвіл на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності, надані дозволи
на укладання договорів суперфіцій.
Також депутати підтримали ініціативу міського голови Олексія Момота
і надали згоду щодо добровільного
об’єднання територіальних громад:
міста Вишгорода, сіл Лебедівка, Хотянівка (з Осещиною) з адміністративним центром у м. Вишгороді.

Не перевелися порядні депутати
Лідія ГОРБУНОВА, пенсіонерка
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У сесійній залі
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Лист у номер

Важко підібрати всі слова вдячності, які б хотілося адресувати глибокопорядній, шляхетній людині, депутату нашої міської ради Анатолію Шоці. Мабуть, ніхто як ми, пенсіонери, ветерани війни і праці, відчуваємо його щиру турботу. У будь-яких життєвих ситуаціях Анатолій Миколайович поспішає нам на
допомогу, не рахуючись ні з часом, ні з особистими справами. Я не пам’ятаю
такого випадку, щоб він сказав «ні». Це дійсно людина слова і діла. Побільше
б у місті таких депутатів — чуйних, уважних і водночас принципових.
Хочу побажати А. Шоці безмежного добра, щастя, здоров’я! Ми Вас, шановний Анатолію Миколайовичу, будемо завжди підтримувати.

У перший понеділок жовтня увесь світ шанує
людей, які склали клятву Гіппократу.
Справа лікаря нелегка, але чи не найважливіша. Вони, немов янголи-охоронці, супроводжують нас від колиски, протягом життя і до останнього моменту. І навіть, коли надії на краще вже
нема, вони борються за нас, за щастя наших сімей, за здоров’я кожного, кому потрібна допомога.
Я дякую усім лікарям за силу духу, терпіння,
співчуття та непокірність фатуму. За ваші вправні
руки, добрі слова, ясний розум та посмішки, що
зцілюють не тільки тіло, а й душу, що дарують
надію та віру в краще.
Низький уклін вам за можливість насолоджуватись життям. За розуміння того, як сильно
люди хочуть та люблять жити.
Зі святом вас!
З повагою
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

Настільний теніс

У жовтні дні народження відзначають
спеціаліст відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради
14 – Людмила Вячеславівна МАСЮК
депутати Вишгородської міської ради
20 жовтня – Владислав Вадимович КРУКОВЕЦЬ
22 – Олег Вікторович КУЧМІЙ
Щиро вітаємо іменинників! Зичимо успіхів у кожній добрій справі на
благо людей, здійснення мрій і завжди гарного настрою! Сімейного вам
благополуччя та щастя, бадьорості духу і безліч яскравих подій!
Міська рада, виконавчий комітет, редакція газети «Вишгород»

Рятувальники
навчали
відповідальності
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області
У рамках акції «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» 3 жовтня
вишгородські рятувальники провели навчання для учнів та працівників Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Їх ознайомили із роботою пожежно-рятувальної служби і переконали
у важливості дотримання правил безпеки життєдіяльності у повсякденному житті. Під час акції дітям продемонстрували пожежно-рятувальне
обладнання місцевих вогнеборців,
розповіли про випадки пожеж на те-

Акція

риторії міста та причини їх виникнення.
Особливу увагу присутніх працівники пожежно-рятувальної служби
звернули на важливість дотримання
правил безпечної поведінки у побуті.
Діти також дізналися, як діяти у разі
знаходження вибухонебезпечних або
схожих на них підозрілих предметів, щоб не трапилося лихо. В ігровій
формі рятувальники нагадали, як викликати Службу порятунку, якщо сталося займання, наприклад, у квартирі.
Розповіли, як евакуюватися із задимленого приміщення, якщо ти вдома
один.
Ця зустріч була досить продуктивною, адже заходи у рамках акції
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!»
– важлива та переконлива форма навчання. На конкретних прикладах не
лише пояснюються прості, але важливі правила безпечної поведінки, а й
зав’язується цікаве спілкування, діти
вчаться відповідально ставитися до
свого життя і життя своїх рідних та
близьких.

Досвід
проти
молодості
Валерій СИДОРЧУК, тренер
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

1 жовтня у спортивній залі Вишгородської районної ДЮСШ відбулася особиста першість із настільного тенісу серед дорослих,
присвячена Дню Вишгорода.
Як і годиться, турнір розпочався
з виконання Державного Гімну. Привітала учасників змагань секретар
Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова.
На ці змагання до нашого міста
завітали тенісисти зі столиці — першорозрядники Андрій Обіщенко та
Віталій Григор’єв. Усього за особисту
першість змагалися 20 спортсменів
за коловою системою з визначенням
усіх місць. На попередній стадії змагань поєдинки складалися з трьох сетів, а у фінальній частині — з п’яти.
Після чотирьох годин напруженої,
запеклої боротьби до фіналу потрапили Сергій Грабчак, Ігор Ярмоленко,
Ігор Грищенко — вихованці колишньої
Тенісної школи та кандидат у майстри
спорту (КМС) Василь Кондратенко.
Фінал був напружений, захоплюючий. Досвід проти молодості. Минулорічний чемпіон Кондратенко зустрічався з минулорічним бронзовим
призером Ігорем Грищенком. І глядачі
переконалися під час фіналу, що настільний теніс — це той вид спорту, де
необхідні бійцівські якості та воля до
перемоги. Цікавий напружений поє-

динок приніс її Ігорю Грищенку — 3:2.
У зустрічі за третє місце перемогу виборов Сергій Грабчак.
Призери
турніру
нагороджені дипломами та медалями, а всі
учасники — пам’ятними сувенірами.
Змагання, що пройшли на високому організаційному рівні, стали для
юних тенісистів справжнім майстеркласом.
Турнір відбувся за підтримки Вишгородського міського голови Олексія
Момота та депутата міської ради Анатолія Шоки. Учасники та вболівальники змагань висловлюють подяку
голові районної ради Ростиславу Кириченку та директору Вишгородської
районної ДЮСШ Миколі Королю за
надання спортивної зали.
Ось десятка кращих тенісистів міста:1 — Василь Кондратенко (КМС), 2
— Володимир Сидорчук (КМС), 3 —
Ігор Грищенко — І розряд, 4 — Ігор
Ярмоленко — І розряд, 5 — Серій
Грабчак — І розряд, 6 — Андрій Мартинюк — І розряд, 7 — Денис Школьний, 8 — Сергій Яценко, 9 — Дмитро
Шульга, 10 — Олексій Бражніков.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ОН ЕД І ЛО К, 9 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
13:45, 14:45 Т/с «Свати
- 4»
15:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 Т/с «Свати»
22:00 «Грошi»
Ua:ПЕРШИЙ
6:00, 09:05 Д/с «Садовi
скарби»
06:35 Д/с «Розкриття
Америки»
08:20 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:30 Радiо. День
13:50 Перша шпальта
15:15 Д/с «Вагасi -

японськi смаколики»
16:40 Хто в домi хазяїн?
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35, 01:40 Новини.
Культура
19:00 До справи
20:15 Д/ф «Генiчеськ»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Д/с «Супервiдчуття»
23:30 Д/с «Обличчя
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:30, 15:30 Т/с «Будинок
на холодному ключi»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Україна - Хорватiя
00:10 Х/ф «Цар скорпiонiв
2: Сходження воїна»

ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 Кримiнал
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

17:50 Казки У Кiно
18:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:55, 23:00 Танька i
Володька

помилування»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
7:05, 15:25 «Все буде
добре!»
09:05 Х/ф «Кохання на
два полюси»
11:00 Х/ф «Я подарую
собi диво»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»

НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Х/ф «Лiга видатних
джентельменiв»
10:00 Х/ф «Перший
месник»
12:20 Х/ф «Перший
месник: Iнша вiйна»
15:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
Ревiзором
00:35 Х/ф «У вигнаннi»

ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Вiльям i Кейт»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00
Країна У
14:25 Готель Галiцiя

НТН
5:35 Т/с «Бухта страху»
11:50, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30 «Нашi»
14:15 «2 кiнськi сили»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Т/с «Право на

МЕГА
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 Велика пустеля
12:10 Таємницi дефiциту
14:10, 00:30 Мiстична
Україна
15:10 Новi технологiї

6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

18:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:55, 23:00 Танька i
Володька

15:30 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
6:55, 15:25 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
10:30 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00
Країна У
14:25 Готель Галiцiя
17:50 Казки У Кiно

НТН
6:10 Х/ф «Двi стрiли»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»

вiйни
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємницi
кримiнального свiту
23:40 Iсторичнi битви
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Топ 10:
таємницi та загадки»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00 «Навколо М»
22:00 Х/ф «Цей
незручний момент»
23:50 Х/ф «Дiтороднi»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 12:25 Т/с «Любка»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Мата Харi»

00:35 Т/с «Тiльки про
любов»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi
11:10, 13:20 Х/ф «Ковбої
проти прибульцiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:10 Х/ф «Битва
драконiв»
16:25 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:30 Свобода слова
00:55 Х/ф «Хулiгани»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:00, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
13:20 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
15:30 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
17:25 «Загублений свiт»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:35 Х/ф «Погоня»
23:20 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-3: Дочка ката»

В I В Т ОРОК, 1 0 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О КУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
14:55 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 Т/с «Свати»
22:00 «Життя без обману
2017»
23:15 Х/ф «Сурогат»
00:10 Х/ф «Сурогат»
Ua:ПЕРШИЙ
6:00, 09:05 Д/с «Садовi
скарби»
06:30, 08:15, 14:20, 23:20
Свiт он лайн
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:30 Радiо. День
13:50, 22:15 Складна
розмова

15:15 Фольк-music
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Супервiдчуття»
23:30 Д/с «Обличчя
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 Велика пустеля
14:10 Мiстична Україна
15:10 Новi технологiї
вiйни
16:00, 20:50 Скарби зi

звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:50 Таємницi
кримiнального свiту
23:40 Iсторичнi битви
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10 «Державна зрада:
коди, шпигунство та
змови»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Мата Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Тiльки про
любов»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 13:20 Х/ф «Битва
драконiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 «На трьох»
14:10, 16:10 Т/с «На
безiменнiй висотi»
16:20, 22:35 Т/с «Балада
про бомбера»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-3»
23:35 Х/ф «Кривавий
спорт»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон
держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Телефонна
будка»
15:10 Х/ф «Хижаки»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:30 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
23:30 Х/ф «Хижак»

С ЕРЕ Д А, 11 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
20:50 Т/с «Свати»
22:00, 23:40 «Мiняю
жiнку - 12»
Ua:ПЕРШИЙ
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Культурна афiша
здорової людини

20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
22:15 Свiтло
23:30 Д/с «Обличчя
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини

09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 Кримiнал
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00
Країна У
14:25 Готель Галiцiя
17:50 Казки У Кiно
18:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:55, 23:00 Танька i

Володька
СТБ
7:00, 15:25 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:20 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:40 «Один за всiх»
НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Iнспектор

Джордж Джентлi»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрковi яйця
МЕГА
07:20, 13:10 Правила
життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 У пошуках краси
12:10 Таємницi дефiциту
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Iсторичнi
битви
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей

19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємницi
кримiнального свiту
00:30 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Державна
зрада: коди, шпигунство
та змови»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Вердикт
iсторiї»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Мата Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Тiльки про
любов»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 13:20 Х/ф
«Кривавий спорт»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 «На трьох»
14:20, 16:10 Т/с «На
безiменнiй висотi»
16:45, 22:45 Т/с «Балада
про бомбера»
17:30 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-3»
23:45 Х/ф «Патруль часу»
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
08:50 Клуб LIFE
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
15:25 «Зловмисники»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:30 Х/ф «Американець»
23:30 Х/ф «Хижаки»

Ч ЕТ В Е Р, 12 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
20:50 Т/с «Свати - 2»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
Ua:ПЕРШИЙ
1:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:50 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
16:40 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/ф «Дружини.
П’ять випадкових iсторiй

жiнок в армiї»
19:15 Д/ф
«Дев’ятнадцятирiчний
командир»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Супервiдчуття»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини

09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 Кримiнал
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:15 Мультмiкс
10:45 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00
Країна У
14:25 Готель Галiцiя
17:50 Казки У Кiно
18:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:55, 23:00 Танька i
Володька

СТБ
7:00, 15:25 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Зваженi та
щасливi - 7»
22:45 «Зваженi та
щасливi»
НТН
07:55, 09:00 Т/с «Кулагiн
та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi
разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрковi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
12:10 Жертви краси
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Iсторичнi
битви

16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:50 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Державна
зрада: коди, шпигунство
та змови»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Вердикт
iсторiї»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я
люблю тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не
Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 «Давай
одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Мата Харi»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Тiльки про

любов»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:20 Х/ф «Патруль
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 «На трьох»
14:05, 16:10 Т/с «На
безiменнiй висотi»
16:20 Т/с «Балада про
бомбера»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Пес-3»
22:40 Х/ф «У пеклi»
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:50 Мотор
08:50 Клуб LIFE
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Швидкiсть»
15:25 «Зловмисники»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:30 Х/ф «Андроїдполiцейський»
23:15 Х/ф «Бойовий
гiпноз проти кiз»
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П’Я ТНИЦЯ , 13 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О КУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Прем’єра! «Лiга
смiху 3»
22:20 «Iгри приколiв»
23:15 «Вечiрнiй Київ»
Ua:ПЕРШИЙ
6:35 Д/ф «Секрети
Вiльнюса»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:30 Радiо. День
17:10 Д/с «Порятунок
ферми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта

21:50 Новини. Спорт
22:15 Д/ф «Сiч»
22:50 Як дивитися кiно
23:20 «Мандрагора»
23:50 Д/ф «Срiбна земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:40 Свекруха або
невiстка
11:40 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:20 «Слiдами 17
жовтня. Пролог»
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ

6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 Кримiнал
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом» А
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55 Казки У
13:25, 16:50, 00:00

Країна У
14:25 Готель Галiцiя
17:50 Казки У Кiно
18:55 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 М/ф «Панда КунгФу 3»
21:50 Х/ф «Факультет»

«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
7:15, 23:20 Х/ф «Знак
долi»
09:35 Х/ф «Дурна кров»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»

НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 07:59 Kids Time
06:05 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi
рейнджери»
08:00, 22:40 Половинки
12:00, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:15, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:30 Х/ф «Яма»

НТН
6:35 Х/ф «Без року
тиждень»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с

МЕГА
6:00, 00:30 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 У пошуках краси

07:15 Мультмiкс
09:40 М/с «Свiт Вiнкс»
10:45 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:15 М/ф «Школа
монстрiв: Вiтаємо у
Monster High»
12:35 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
14:00 Танька i Володька
18:00 М/ф «Панда КунгФу 3»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Казки У Кiно

16:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

12:10 Бiзнес на
залякуваннi
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Iсторичнi
битви
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Державна
зрада: коди, шпигунство
та змови»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Вердикт
iсторiї»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:35 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Невидане»
17:00 «Навколо М»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
12:40 «Склад злочину»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Мата Харi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Iнсайдер
10:50 Х/ф «У пошуках
пригод»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Х/ф
«Тринадцять днiв»
16:30 Т/с «Ангели вiйни»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:50 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15
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, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Швидкiсть 2»
15:25 «Зловмисники»
19:15 Х/ф «Бунт»
21:00 Х/ф «Iкар»
22:50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА , 1 4 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:55 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману
2017»
11:15, 23:10 «Свiтське
життя»
12:15 Х/ф «Ва-банк»
14:35 Х/ф «Ва-банк 2»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Мультибарбара»
Ua:ПЕРШИЙ
6:35 Д/ф «Легiон. Хронiка
Української Галицької
армiї»
07:30 Д/ф «Дмитро
Вiтовський. Шлях до волi»
08:45 Марафон «День
захисника України»

09:30, 22:25 Церемонiя
складання урочистої
клятви лiцеїстами
Київського вiйськового
лiцею iм. Iвана Богуна
10:20 Д/ф «Сiч»
11:00 Фольк-music. Дiти
12:20 Фольк-music.
«Встань, козацька славо!»
14:00 Х/ф «Свята
Варвара»
16:40 Д/ф «Аеропорт»
18:00 Д/ф «Рейд»
19:35 Д/ф «Дебальцеве»
21:00 Новини
23:30 Концертна
програма «Вони
присягнули на мир i
волю»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Ранок з Україною.
День захисника
09:10, 15:20 Т/с
«Балерина»

18:10, 19:40 Т/с «Ноти
кохання»
23:00 Т/с «Герократiя»
00:20 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 15:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:15 Концерт
11:15, 13:15, 16:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Пiдсумки»
14:15 «Ехо України»
17:15 Кримiнал
18:15 «Закрита зона»
19:15 «Очi в очi»
20:15 «Мiсто S»
21:00 «Пiдсумки»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє

СТБ
6:15 Х/ф «Запасний
гравець»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно! «
10:15 «Зваженi та
щасливi - 7»
13:10 «Сюрприз,
сюрприз!»

НТН
8:55 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
12:00 «Речовий доказ»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
22:20 Х/ф «Денна варта»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:40 Iсторичнi битви
12:40 Зброя, мiкроби та
сталь
15:40 У пошуках краси
21:00 Справжнє обличчя
Iсуса
23:00 Хрест у мистецтвi
00:00 Таємницi
автокатастроф

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Дешево i сердито
08:30 Ревiзор
11:30 Страстi за
Ревiзором
14:10 Зiрки пiд гiпнозом
16:10 Зiрковi яйця
18:00 Х/ф «Месники»
21:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23:50 Х/ф «Сiнiстер»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
15:00 «Якiсне життя»
15:30 «Українцям українське»
16:20 «Життєвi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «КИЇВ LIVE»
18:00 «Вони присягнули
на мир i волю»

09:00 Х/ф «Лiга видатних
джентельменiв»
11:00 М/ф «Робiнзон
Крузо: Дуже населений
острiв»
13:00 Х/ф «Месники»
16:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
18:50 Х/ф «Зелений
лiхтар»
21:00 Х/ф «Темний
лицар»
00:00 Х/ф «Сiнiстер 2»

автокатастроф

21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «За рiкою Техас»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:30 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
11:00 Х/ф «Слава»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел i Решка»
23:45 Х/ф «Бабiй»
ІНТЕР
6:40 Мультфiльм
07:10 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
09:10 Х/ф «Людинаамфiбiя»
11:00 Х/ф «Екiпаж»
14:00, 20:30 Т/с «25-та
година»

20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Хочеш чи нi?»
00:10 Х/ф «Райський
проект»
ICTV
7:35 Я зняв!
09:30, 13:00 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
14:05 Комiк на мiльйон
15:50 Х/ф «Тринадцять
днiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-5.
Генеза»
22:50 Х/ф «Термiнатор-4.
Нехай прийде спаситель»
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
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Феєрiя мандрiв
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
08:00, 09:30 «Цiлком
таємно»
10:00 «Загублений свiт»
15:10 Х/ф «Бунт»
17:00 Х/ф «Iкар»
18:50 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
20:20 Т/с «Гвардiя 2»
22:00 Х/ф «Хижак 2»
00:05 Х/ф «Чуваки i
дракони»

Н ЕДIЛЯ , 1 5 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:55, 14:00, 15:05, 16:05
Т/с «Свати - 4»
17:05 «Лiга смiху 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:20 «Iгри приколiв»
Ua:ПЕРШИЙ
6:30, 07:30, 07:45, 08:15,
09:30, 23:20 Свiт он лайн
09:05 Д/с «Садовi
скарби»
10:25 Х/ф «Свята

Варвара»
12:40 Як дивитися кiно
13:30 Фольк-music. Дiти
14:20 Фольк-music
15:30 Перший на селi
16:15 Т/с «Гранд-готель»
(заключнi серiї)
21:00 Новини
22:15 Д/с «Супервiдчуття»
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
07:40 Зiрковий шлях
10:15 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
12:10 Т/с «Ноти кохання»
16:10 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
18:00, 20:00 Т/с «Доля на
iм’я любов»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
23:00 Музична
платформа
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15 «Пiдсумки»
10:15 «Очi в очi»
11:15, 13:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Золотий гусак.»
NEW
14:15 «Закрита зона»
15:15, 20:15 «Кисельов.
Авторське»
17:15 «Свiтськi хронiки»
18:15 Концерт
21:00 Кримiнал
23:00 «Ехо України»
ТЕТ
07:15 Мультмiкс
09:40 М/с «Свiт Вiнкс»
10:55 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
12:25 Х/ф «Герцог»
14:00 Країна У
18:00 Одного разу пiд
Полтавою

ТОВ «Електротехнічна компанія» потрібні:
— різноробочі — з/п — від 10 000,00 грн;
— електромонтажники —
з/п — від 12 000,00 грн;
монтажники слабкострумових систем —
з/п — від 8 500,00 грн.
Спецодягом, житлом (за необхідності)
забезпечуємо за рахунок підприємства.
Контактний телефон: 063-237-56-03
Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня на постійну роботу
потрібні УЧНІ МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА.
Чоловіки до 50 років, з/п – від 5 000 грн.
Тел: (067) 450-39-25
У ресторан «Аргентина-гриль» на Оболоні
терміново потрібна ПОСУДОМИЙНИЦЯ.
ВИМОГИ: порядність, працелюбність, охайність,
без шкідливих звичок. Робота в команді.
ГРАФІК РОБОТИ — доба-дві із 08:00 до 08:00.
Ресторан – за п’ять хвилин від метро «Мінська»,
вул. Тимошенка, 18.
ОПЛАТА — 500 грн за зміну (виплачується двічі
на місяць). Забезпечуємо харчуванням і формою.
Довідки за тел: (067) 340-26-26, Ірина
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

23:00 Х/ф «Факультет»
СТБ
6:10 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Караоке на
Майданi»
11:45 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:30 «Один за всiх»
22:40 «Х-Фактор - 8»
НТН
6:15 Х/ф «Опудало»
08:40 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
12:15 Х/ф «Iнтердiвчинка»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
17:20 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Розвiдники»
22:35 Х/ф «Денна варта»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Топ-модель поукраїнськи

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:40 Iсторичнi битви
12:40 Боїнг 747:
революцiя
14:40 Мегаяхти
15:40 У пошуках краси
21:00 Зброя, мiкроби та
сталь
00:00 Таємницi

15 жовтня з 09:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
55 000 грн/кг,
від 1 500 до 55 000 грн.
Ордени, медалі, фотоапарати,
годинники в жовтому копусі,
бурштинове намисто. м. Вишгород,
вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06
Вважати недійсним державний акт на право приватної власності на землю, серія ІІІКВ № 011549, виданий від 11.05.2000 р.
на ім’я Галини Григорівни ДУДЧЕНКО на
підставі рішення Хотянівської сільської
ради від 23.11.1999 р. № 85. Земельна ділянка розташована на території с. Осещина
Вишгородського району Київської обл., вул.
Вишгородська, 2, Обирки, вул. Лугова

Продам 1-кімнатну квартиру у Вишгороді. Заг. пл. — 30 м2, балкон — 2,7 м2.
2-й поверх. Ціна договірна.
Тел: (067) 199-86-40

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Паспортний стiл»
14:40 «Мультляндiя»
15:00 «Українська пiсня
року»
16:45 Х/ф «За рiкою Техас»
18:35 Х/ф «Гордiсть i
пристрасть»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Охорона»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
08:50 «Ух ти show»
10:00 Х/ф «Слава»
12:00 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
13:25, 21:30 «Орел i
Решка»
20:00 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
00:20 «КВН»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13:00 Т/с «25-та година»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:20 Док. проект «Євген
Леонов. Я король, любi

мої!»
23:15 Х/ф
«Американський дiдусь»
ICTV
6:55 Т/с «Слiдчi»
08:15 Т/с «Вiддiл 44»
11:05, 13:00 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Термiнатор-4.
Нехай прийде спаситель»
16:10 Х/ф «Термiнатор-5.
Генеза»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «47 ронiнiв»
22:55 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу

12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бандерлоги»
09:45 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:40 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
15:15 Х/ф «Горець:
Джерело»
17:10 Х/ф «Слiдопит»
19:20 12 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Динамо»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Заводу з виготовлення ліфтів
«Карат-Ліфткомплект» на
постійну роботу терміново
потрібен спеціаліст з організації
управління системи якості
(ISO 9001-2015).
Заробітна плата — за домовленістю
+ соцпакет.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457,
(050) 698-30-52 — відділ кадрів
Продам 3 га землі під садівництво, не пай. 1 лінія води озера,
500 м Десна. Будуватись можна (дешево, ціна договірна).
Хазяїн. Тел: (097) 656-88-97

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

12

Субота, 7 жовтня 2017 року,
№ 40 (1147)

Вишгород

Мозаїка

www.vyshgorod.in.ua

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА
та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Продаємо дрова, сухі. Дубові, різних порід.
Тел: (068) 887-40-69
Запрошуємо на роботу на виробництво у м. Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо, з/п – від 6 000 грн на місяць
(офіційне працевлаштування). Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

На постійну роботу
потрібен
РОЗКЛЕЙНИК
ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород),
з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

Терміново потрібні
ПРОДАВЦІ
ПРОДУКТОВОЇ
ГРУПИ ТОВАРІВ
на павільйони
в м. Вишгороді.
Тел: (096) 33-44-845

Монтажному підприємству потрібні СЛЮСАРІ, МОНТАЖНИКИ,
ЗВАРНИКИ, ПІДСОБНИКИ. З/п – від 8 тис. гривень.
Контактна особа Дана, тел: (044) 563-16-10,
(050) 410-18-77, (098) 646-35-94
У зв’язку з розширенням виробництва підприємство ТОВ «ДЕОС»
(м. Вишгород) запрошує на роботу за такими професіями:
1. МАЛЯР ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ,
чоловіки до 45 років, з/п — від 9 000 грн. Навчаємо.
2. ПОМІЧНИК МУЛЯРА ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ,
чоловіки до 45 років, з/п — від 7 000 грн. Навчаємо.
3. ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ПОСЛУГ,
з/п — від 8 000 грн.
Вимоги до кандидата:
відповідальність, уважність, стресостійкість, готовність навчатися.
Контроль дебіторської заборгованості та документообігу.
Більш детальна інформація — за телефоном.
Заробітна плата складається із ставки та % від продажу (бонусна система).
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (пн-пт).
Тел: 067 659 54 57, Віталій Миколайович (директор)

Терміново потрібні РІЗНОРОБОЧІ (300-350 грн/день) та
МУЛЯРИ (400-450 грн/куб) на будівництво будинку у Вишгороді. Тел: 050 355 30 89

Для роботи в таксі потрібен ДИСПЕТЧЕР
(25-55 років). Робота вдома.
Тел: (04596) 33-333, (093) 981-52-64

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

Запрошуємо до колективу
дитячого клубу
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Художній редактор — Максим Крадожон
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Уточнення
Лист, надрукований у попередньому номері
газети «Вишгород» (№ 39 (1146) «Нехай добрих справ додається!» надійшов від мешканців 6-го під’їзду буд. № 12 на вул. Київській.
Тож слід читати: «Завдяки депутату міської
ради Юрію Колодзяну здійснено благоустрій
прибудинкової території нашого будинку № 12
на вул. Київській – оновлено паркан, встановлено вхідні двері з кодовим замком у шостому
під’їзді».

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несуть автори
публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друкуються на пла тній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

