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Із перших вуст

Айхенау налаштоване
на конструктивну співпрацю
Розмовляв Володимир ТКАЧ
Минулого тижня вишгородська делегація
на чолі з міським головою перебувала з триденним візитом у Баварії, зокрема, у містіпобратимі Айхенау. Редакція газети поцікавилася у міського голови про мету поїздки,
здобутки і враження від побаченого.
— Олексію Вікторовичу, що покликало
Вас відвідати Німеччину?
— Як ми вже неодноразово говорили, у цьому
році виповнюється 25 років партнерських стосунків м. Вишгорода, Вишгородської райдержадміністрації з німецьким містом Айхенау. У зв’язку
з ювілеєм у серпні до нашого міста приїздили
бургомістр Айхенау Пітер Мінстер із працівниками ратуші. Саме тоді він запросив нас відвідати
Німеччину у жовтні.
— Хто увійшов до складу делегації?
— Окрім мене, до Айхенау поїхали заступник
міського голови Трохим Іванов, заступник голови РДА Марина Мельник, директор КП «Управляюча компанія», депутат міської ради Віталій
Сардак і працівники оргвідділу міськвиконкому
Олена Глава і Катерина Боднарчук.
Триденна програма була надзвичайно насичена заходами. Першого дня наші побратими
запросили на свято — Октоберфест, бо це був
останній день фестивалю. Атмосферу свята просто неможливо передати. Айхенау знаходиться
за 15 кілометрів від Мюнхена, тому невдовзі ми
були вже у столиці Баварії. Уявіть собі, 60-70 тисяч
людей, з яких 80 відсотків у національних костюмах: чоловіки у шкіряних шортах і гетрах, жінки

у традиційних баварських
платтях. Це було настільки
стильно і круто, що мимоволі перехоплювало дух. Нас,
українців,
ідентифікували
за вишитими сорочками.
Баварці з розмахом відзначали День возз’єднання Німеччини, коли впала берлінська стіна. Я шкодував, що
в Україні немає подібного
щирого патріотичного свята,
яке б гуртувало всіх навколо
національної ідеї.
— А потім були робочі
будні?
— Так, ми працювали по
різних напрямках. Для мене
найактуальнішою темою було
енергозбереження і взагалі енергоефективність.
Ми цілий день їздили по об’єктах, ходили по місту,
знайомилися з роботами по утепленню будівель.
Німці дуже вдало поєднують теплозбереження і
економію коштів на енергоресурси. Найголовніше
те, що ми з бургомістром підписали відповідні документи в рамках федеральної програми щодо виділення Вишгороду перших коштів на реалізацію
наших задумів. Якщо в гривнях, то це буде близько
півтора мільйона. До Вишгорода приїде німецька
компанія, яка за кошти м. Айхенау робитиме проекти енергоаудиту, розроблятиме повністю план
заходів, проектну документацію. Проживання, харчування спеціалістів тощо — все це за рахунок німецької сторони.
Далі — на стор. 6

а-Фішка
14 жовтня о 10:00 – презентація книги «Донеччина
та Луганщина — козацькі землі України» (друге доповнене видання, автор – д. і. н. Тарас Чухліб) – читальна
зала районної бібліотеки (м. Вишгород, вул. Шолуденка, 8,
2-й поверх). Організатори – Вишгородський історико-культурний заповідник, Вишгородська РДА, Вишгородська
центральна районна бібліотека, Курси української мови,
Видавництво Олега Філюка – запрошують усіх охочих.

19 жовтня 2017 р. з 09:00 до 12:00
у комунальному закладі «Вишгородська центральна районна лікарня» —
черговий платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково
мати паспорт та ідентифікаційний
код.
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Вишгород

З Днем захисника України!

Вишгородські волонтери

Наша країна велика – в усіх розуміннях
цього слова. Території нашої Батьківщини –
багаті, мальовничі та різноманітні. Українці
– талановита, щира та сильна нація. Ми це
неодноразово демонстрували усьому світу.
Але були у нас і часи незгод. Коли заздрість сусідів переливалась через кордони і
несла біль та смуток до українських домівок.
Проте ми не здались. Ми і сьогодні боремося. Споконвіку наші чоловіки збираються в
могутню армію задля безпеки та щастя нашої рідної землі. З усіх куточків країни, такі
різні, але стають пліч-о-пліч, бо в єдності –
наша сила. В хоробрості нам немає рівних.

Перемагаємо ми, бо нам є за що боротись!
І сьогодні ми змушені брати зброю до
рук. Мусимо відбивати ворога нашими тілами, нашим нескореним духом. Але головне,
що справедливість та любов нашої країни і
наших рідних додає сили та віри у те, що перемога і мир запанують на нашій землі.
Пишаюсь, що я українець! Безмежно
вдячний нашій незламній армії. Бажаю кожному повернутися додому цілим та неушкодженим!
Слава Україні!
Заступник Вишгородського міського
голови Трохим ІВАНОВ

Про скликання чергової ХХХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження
від 10 жовтня 2017 року № 145
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХХ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 20
жовтня 2017 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про заслуховування звітів комунальних підприємств про роботу за 6 місяців 2017 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р.
№19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.02.2017 р.
№ 21/11 Про затвердження Положення
про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Вишгорода.
4. Про звернення до Голови ВРУ А.
Парубія, Голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування С.
Власенка, народних депутатів України,
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана
щодо законопроекту «Про здійснення
державного контролю за відповідністю
рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України» та до
Президента України П. Порошенка, Голови ВРУ А. Парубія, Голови комітету з питань правової політики та правосуддя Р.
Князевича, народних депутатів України
щодо антикорупційних судів.
5. Про розірвання договорів про співпрацю з містами-побратимами.
6. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності
у м. Вишгороді.
7. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
8. Про погодження присвоєння іменної назви «Вишгород» новозбудованому
малому броньованому артилерійському
катеру.
9. Про розробку проекту берегоукріплення.
10. Про надання дозволу на розробку
технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності вздовж
траси (на території м. Вишгорода вздовж
траси Р – 69; в районі с/т «Виноградар»;
в районі с/т «Лісова Поляна»; в районі вулиць Кургузова, Піщана, Глібова).
11. Про надання дозволу на розробку
технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності (на
території м. Вишгорода, алея ім. Героя
України С. Поташника).
12. Про припинення права комунальної власності на об’єкт незавершеного
будівництва (інфекційний корпус).
13. Про згоду на прийняття в дар у
комунальну власність територіальної громади міста Вишгорода майна від ТОВ
«ДБК-ПАРТНЕР».
14. Про згоду на прийняття в дар у

комунальну власність територіальної
громади міста Вишгорода добровільного
безкорисливого внеску грошових коштів
від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР».
15. Про укладення договору оренди
земельної ділянки з ПАТ «Київська пересувна механізована колона – 2».
16. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 24/20 від
30.05.2017 року.
17. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 24/21 від
30.05.2017 року.
18. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 25/7 від
30.06.2017 року.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову
власність гр. Іліє Т.М., гр. Карпач Г.М. та
гр. Михайловій І.С.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ПрАТ «Вишгородсільрибгосп».
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову
власність гр. Буренку Л.А. та гр. Руденок
О.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову
власність гр. Кравченку В.В., гр. Кравченко Г.М., гр. Кравченку С.В. та гр. Кравченку В.В.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Слободенюк С.В.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гриненко Г.І.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр. Коник
В.М.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Хоменко О.М.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр. Гречину
М.І. та гр. Гречину С.М.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр. Шпаку
С.Ю. та гр. Майбоженко Ю.Ю.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Винник
С.М.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Уховській Г.П.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Підлісному О.М.
32. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Андрушку С.В.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Плахотнюк Н.В.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Літуну
В.М.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Якименко С.О.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бабичу
Б.М.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Кравченку В.В.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бондаренку О.П.
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
41. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Добровольському В.М., Новоселецькому І.В.).
42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Апціаурі Р.І., гр. Булло І.Ю., гр.
Волику Д.В., гр. Недашківській Н.Д., гр.
Цесу Ю.М., гр. Шаповал І.О.).
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянам (гр. Базяку С.В., Гущину І.В.).
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Фесюк
Р.М.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Луцьку Л.О.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве
підприємство промислового залізничного
транспорту» КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ.
47. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ПАТ «Гідромеханізація».
48. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «ПрофітЕнерго».
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-

ки у власність гр. Носихіну М.Г.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кушнарьовій Ю.В.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткачуку І.А.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Паламарчуку Л.Л.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Михальчуку І.П.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Арсієнко Н.В.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тарас В.М.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Соловйову С.В.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Молчановій А.О.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Соколовій М.І.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Загорулько Т.Г.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лисенко О.М.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпак Р.Л.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпак Н.Л.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панюхно Б.Г.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буренок С.В.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Куколевському Д.М.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Куколевському О.М.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
гр. Бондаренка М.І.
68. Про затвердження проекту із землеустрою гр. Підлісному О.П.
69. Про затвердження документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
КП «БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГОРОД» Вишгородської міської ради.
70. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП».
2. Рекомендувати головам постійних
комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань
порядку денного та надання висновків по
них.
Міський голова О. МОМОТ

Наше місто

Вишгород

Шефство над бронекатером «Вишгород»
Володимир ТКАЧ
Минулого місяця на сторінках
газети ми вже розповідали про
рішення Міністерства оборони
України назвати один із нових
бронекатерів ВМСУ «Вишгородом». Вибір назви не випадковий,
бо це — данина заслугам тисячолітнього міста, яке в історії Руси-України залишило яскравий
і помітний слід. Можна просто
пишатися цим фактом, але цього
сьогодні вже замало, і цю знакову подію варто наповнити матеріальним змістом.

Саме з такою ініціативою вийшла на широкий загал громадськості волонтер і активістка, патріот міста Анастасія Шуба:
— Існує давня і добра традиція
брати під свою опіку, іншими слова-

ми — шефствувати над військовими
частинами, кораблями, які носять
назви міст чи регіонів. Ось і в нас,
вишгородців, з’явилася чудова нагода проявити піклування до екіпажу бронекатера «Вишгород». Його
команда — всього п’ять чоловік, у
тому числі — один офіцер. Місто
Вишгород могло б задовольнити всі
нагальні потреби моряків: побутові,
матеріально-технічні, духовні тощо.
Це посильна задача для міста.
П’ять моряків — це ж не 3 200
людей екіпажу і ще 2 480 членів авіакрила авіаносця «Джордж Буш». Ми
всі добре знаємо, які зараз труднощі

у Військово-Морських Сил України
після перебазування з Криму, скільки втрачено суден, з якими побутовими проблемами зіткнулися наші
військові. Тож, наша допомога буде
дуже доречною і своєчасною.

Довідка
Малий броньований артилерійський катер типу
«Гюрза-М», «Вишгород».
Призначення:
— патрулювання на прикордонних річках, озерах,
прибережній морській зоні;
— боротьба з катерами контрабандистів і порушниками кордону;
— боротьба з береговими цілями (БТР, БМП, берегові батареї);
— захист гідротехнічних споруд;
— забезпечення дій розвідувально-диверсійних груп;
— навігаційний супровід окремих суден.
Озброєння:
— 30-міліметрова автоматична гармата;
— 30-міліметровий автоматичний гранатомет;

Ми можемо започаткувати і
нову традицію: екіпаж «Вишгорода»
комплектувати з кращих вишгородських хлопців. Командира бронекатера добре було б запрошувати
на День міста Вишгорода, у міські
школи — до майбутніх захисників
України, тобто, щоб ми відчули себе
єдиною родиною.
Енергійна Анастасія побувала
навіть у штабі ВМСУ, де її пропозицію зустріли дуже схвально. До
речі, волонтерку Шубу добре знають і шанують очільники флоту. У
дні анексії Криму Анастасія допомагала морякам у порятунку флоту,
перебазуванні тощо. І не дивно, що
командування оголосило Анастасію
мамою бронекатера «Вишгород»,
тобто, найближчою, найріднішою
екіпажу людиною.
У нашому місті вона знайшла
однодумців серед членів ГО «Вишгород — наш дім», яку очолює депутат міської ради Володимир Лісогор. А коли цей задум було озвучено
міському голові, то Олексій Момот
негайно вніс до порядку денного
наступної сесії питання про погодження присвоєння бронекатеру
«Вишгород» іменної назви, а також
встановлення шефських зв’язків
між громадою м. Вишгорода та екіпажем малого броньованого артилерійського катера. Є всі надії сподіватися, що депутати міської ради
підтримають цей патріотичний почин. Сім футів під кілем тобі, «Вишгороде»!

— 7,62 кулемет ПКТ;
— два ПТРК «Бар’єр»;
— комплект переносного ЗРК;
— система встановлення димових перешкод.
Екіпаж:
— п’ять чоловік.
Потужність:
— два танкові двигуни по 735 кВт.
Розмір:
— довжина — 23 м, ширина — 4,8, осадка — 1м.
Максимальна швидкість:
— 30 вузлів (55 кілометрів за годину).
Дальність плавання:
— 700 миль економічним ходом.
Бронювання:
— багатошарова композиційна сталь.
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Вітаю

Щиро вітаю всіх з Днем Святої Покрови Пресвятої
Богородиці, Святом захисників України та Днем Українського козацтва! Вшановуємо мужність та героїзм
захисників незалежності і територіальної цілісності
України!
Від усього серця бажаю миру, добра та злагоди кожній українській родині!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

«КВІНТ-А» успішно
подолала марафон

Знай
наших!

8 жовтня увосьме відбувся традиційний міжнародний Київський марафон Wizz Air Kyiv Marathon
2017, який зібрав учасників із 55 країн.
На дистанції 3х10+1х12,195 Corporate Relay естафетна команда «КВІНТ-А» (м. Вишгород) у складі: Андрій Ляшенко, Владислав Мазунін, Віктор Кухарчук та
Володимир Філіпович успішно подолала марафонську
дистанцію з результатом 3 год 22 хв16 сек та зайняла
IV місце серед 53-х команд-учасниць корпоративного
естафетного забігу, поступившись командам телекомунікаційних компаній «ВОЛЯ» (2:51:36), «Лайфсел»
(3:14:33) та ДП «НЕК «Укренерго» (3:19:26). Команда
«КВІНТ-А» здобула перше місце серед 10 команд у номінації ІТ-бізнесу.

Творіння сердець та рук не знає меж
Майстрині – дітям

Тамара КОРОП,
вчитель-логопед ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО – архів школи, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні свята освітян до нашої школи вкотре завітала родина
Грецьких – Тетяна, Славко та їх чудовий синочок Тимофійко. І прийшли
вони не з порожніми руками – принесли красивий дидактичний матеріал
із фетру, пошитий у рамках благодійного проекту «Промінчик сонця» Закритого клубу «Шиємо розвивалки».
Ідейний наставник та куратор проекту – Олеся Юрлова з м. Єкатеринбурга.
А майстрині, які знайшли час та величезне бажання допомогти, – Ірина Маркіна (м. Киштим), Олена Тюменєва (м.
Москва), Тетяна Лєсних (м. Воронеж),
Наталя Кирилова (м. Омськ), Прасков’я
Лужецька (м. Ростов-на-Дону), Тетяна
Губочова (м. Стерлітамак), Світлана
Федько (м. Набережні Челни), Тетяна
Грецька (м. Вишгород). Вони створюють
красу, що змушує розкривати, зачаровувати та надихати світ дитини дивом,
наповнювати позитивними емоціями,
допомагає розвивати кожного учня з
особливими освітніми потребами як у

навчальній діяльності, так і естетично.
Звісно, у цих майстринь є свої сім’ї,
багато турбот, клопотів і, напевно, обмаль вільного часу. Але вони мають талант, щиру душу і бажання ділитися красою з іншими, не дивлячись на шалену
пропаганду, що ведеться у їхній державі
проти України. І ось таким скарбом (НА
ФОТО) ці шановні пані вкотре поділилися з учнями Вишгородської районної
спеціальної ЗОШ «Надія».
Скільки захвату було у дітей та вчителів! Скільки емоцій задоволення!
Як часто цього бракує кожному з нас!
Від учнів, педагогів та батьків школи «Надія» щира вдячність небайдужим
майстриням. Особлива подяка – нашій
землячці Тетяні Грецькій.
Дя – ку – є – мо!
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Наше місто

У Благодійному фонді «Святої Ольги»

Вишгород
Художня гімнастика

Доброчинність – і словом, і ділом
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Днями до Благодійного фонду
«Святої Ольги» (тепер він працює
у новому приміщенні на вул. Набережній, 4-а) надійшла гуманітарна
допомога від «Місіонерського міжнародного євангелізаційного центру
християнських церков України «Слово життя» (керівник – Володимир
Кунець). Вантаж був доставлений за
особистої підтримки міського голови
Олексія Момота.
Одяг, взуття б/в отримали малозабезпечені категорії громадян, одинокі
інваліди, багатодітні сім’ї та ветерани
міста і району.
У розмові з радником міського голови, президентом фонду Володимиром
Малишевим, міським депутатом Артемом Тютюнником багатодітні мами,
яких запросили до фонду, порушили
ряд питань, що їх найбільше турбують.
Це, зокрема, безоплатне харчування дітей із багатодітних сімей у дошкільних
навчальних закладах, дозвілля дітей у
технічних гуртках, потреба у приміщенні для проведення виставок дитячої та
юнацької творчості.
Щодо першого питання А. Тютюнник
запропонував зібрати дані про кількість
діток із багатодітних сімей із усіх ДНЗ і
на їх основі розробити відповідну міську

програму та винести її на розгляд депутатського корпусу.
А питання дозвілля дітей та приміщення для виставок — безпосередньо
підняти перед міським головою.
***
Ветерани Надія Кравцова і Марія
Козенець, які мешкають у Вишгороді на вул. Шолуденка, 3, – неходячі. Та
цими днями отримали можливість пересуватися по квартирі – міський голова,
дізнавшись про їхній стан, у дуже стислий термін надіслав жінкам ходунки на
колесах.
Надія Миколаївна і Марія Іванівна дуже розчулені і сердечно дякують
Олексію Момоту за піклування.
Взагалі ж, каже волонтер фонду
«Святої Ольги» Маргарита Олабіна, яка
переймається проблемами ветеранів,
ходунків потребують сьогодні 24 людини. І це лише ті, яких вдалося виявити.
З багатьма ветеранами вона спілкується особисто. Тож, коли вищезгадані
жінки просили передати подяку мерові,
інші мешканці будинку Шолуденка, 3 –
подякувати йому за благоустрій прибудинкової території, де тепер прокладені
рівненькі доріжки. «У нас чудовий мер»,
– кажуть вони.
Тож, міські програми, спрямовані на
допомогу малозабезпеченим категоріям вишгородців та благоустрій міста,
працюють.

Майстер-клас від Наталії Годунко
Микола КОРОЛЬ, директор ВР КДЮСШ
7 жовтня у спортивній залі Вишгородської районної КДЮСШ відбувся майстер-клас Наталії Годунко — прославленої в недалекому минулому
спортсменки з художньої гімнастики.
Вона – чемпіонка Європи 2005 року, бронзова призерка Чемпіонату світу 2005 року, учасниця Олімпійських ігор в Афінах 2004 року, де посіла п’яте місце.
У ВР КДЮСШ талановита гімнастика виступила з
індивідуальною програмою і груповою. Від побаченого наші юні вихованки були просто у захваті. А Наталя
Годунко у свою чергу поділилася враженнями від їхніх
виступів, відзначила високий потенціал наших гімнасток та побажала їм подальших перемог на змаганнях
різного рівня!

ФутГОЛ

Чемпіонат — на фінішній прямій!

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської
районної федерації футболу

Під час зустрічі з ветеранами та багатодітними мамами у фонді

Зустріч

Пам’ять поколінь

Світлана БОГДАН,
учасниця зустрічі
На початку вересня у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я»
відбулася зустріч учнів із вишгородськими шестидесятниками, письменником, громадським діячем, головою Вишгородського районного
об’єднання «Просвіта» ім. Тараса
Шевченка Олександром Дробахою
і художником Борисом Щербиною,
організована головою фонду «Відродження» Степанією Сідляр. Зустріч
відбулася з нагоди 100-річчя Української національно-визвольної революції – найдовшої у Європі.
Виступи були побудовані на документальному матеріалі. Йшлося про особливості української душі. Яка вона? Що
найбільш притаманне нашому характеру? Говорили про виникнення козацької
республіки, Військо Запорозьке Низове,
про пошуки правди, якими кипіли Помаранчевий майдан і Майдан гідності.
Старше покоління наголошувало,
що не політичний популізм, а постійна
принциповість веде до повної перемоги
українства, «лише незламне не здається, своїх прапорів не міня». І О. Дробаха

продемонстрував послідовність шестидесятників: на різьбленні Бориса Щербини «Чорний од гніву Тарас» видніється
тризуб. Це було відповіддю на арешти,
що відбулися в 1973 році в Україні (100
людей).
О. Дробаха розповів про Києво-Вишгородський процес 1968-1969 рр. – тоді
Олександр Назаренко, Василь Кондрюков, Валентин Карпенко за недозовану
любов до України одержали, відповідно,
5, 3 і півтора роки буцегарні.
О. Дробаха та Б. Щербина були серед 25 свідків процесу, від яких слідчі
вимагали морального засудження та покарання патріотів. Але засудження покараних свідками не сталося…
Олександр Дробаха розповів про
збірку своїх поезій «Папороть» (1969 р.),
провокативно оформлену в синьо-жовті
кольори. Вона була посічена на солому,
а автора, затаврованого таким вишуканим чином, не друкували багато років.
Хоча в цьому, на його думку, є і позитив
— він так і не став радянським письменником…
Автор прочитав школярам кілька поезій зі знищеної збірки, де головні мотиви — боротьба за справедливий лад, за
українську Україну.

Підходить до завершення чемпіонат Вишгородського району з футболу, а це значить, що кожен матч стає
вирішальним.
У вищій лізі чемпіонська гонка втратила інтригу — за два тури до завершення команда «Лісовичі» забезпечила
собі найвищу сходинку. А за місце на
п’єдесталі точиться запекла боротьба
між «СНД» с. Нижча Дубечня та ФК
«Межигір’я» с. Н. Петрівці.
У першій лізі боротьба більш напружена: очевидного лідера немає,
декілька команд претендують на чемпіонство, то ж боротьба триватиме до

останнього туру.
А тим часом стартував чемпіонат
Київської області з футболу серед ветеранів.
Наша команда зіграла вже два тури.
У першому матчі переграла «Машинобудівника» із Бородянки з рахунком 1:0, а
в другому турі в Баришівці розійшлася
миром із місцевими ветеранами — 1:1.
А вже 15 жовтня наша команда
прийматиме у себе ФК «Макарів».
Вишгородська районна федерація
футболу запрошує вболівальників
підтримати нашу команду.
Також 16 жовтня на ОСК «Діназ»
с. Лютіж відбудуться матчі 1/2 фіналу кубка Вишгородського району.
Півфінальні пари склали: «СНД» —
«Межигір’я» та «Нептун» — «Лісовичі».

Сумуємо…
Адміністрація та колектив КЗ «Вишгородська ЦРЛ» висловлюють щирі співчуття лікарю-травматологу Ростиславу Олександровичу Бутнику з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті матері — БУТНИК Тетяни Василівни.
Світла пам’ять...
29 вересня ц. р. на 81-му році не стало дорогої дружини, мами, бабусі, прабабусі, доброї, чудової людини ДАВИДЕНКО Клавдії Андріївни.
Все її життя пройшло у труді – працювала на нормативно-дослідній станції управління «Гідромеханізація», віддавала
тепло свого серця родині, була світлим вогником, що оберігає
дім.
Без тебе, рідна, ми осиротіли. Не вистачає твоєї усмішки,
щирого слова, підтримки.
Царство тобі небесне… Світла пам’ять про тебе – навіки у
наших серцях...
За допомогу в організації похорону щиро дякуємо о. Богдану Николину, Андрію та Катерині Хом’як, Сергію Прокопенку, Ніні Клименко.
Чоловік, донька, внучка, правнук, родичі, колеги
6 жовтня 2017 року пішла з життя наша дорога людина – турботлива дружина,
мати, бабуся РУБАН Тамара Степанівна.
З травня 1963 року вона працювала на будівництві Київської ГЕС, а після його завершення – до вересня 1992-го – на
Каскаді Київських ГЕС і ГАЕС.
Все життя чесно трудилася, була доброю господинею, виховувала дітей та онуків, зігріваючи їх турботою і ласкою. Для
нас вона була найкращою в світі. У листопаді їй виповнилося
б 79…
Світла пам’ять про тебе, рідна, назавжди залишиться в наших серцях.
Чоловік, діти, онуки, рідні

Тема

Вишгород

14 жовтня

Мистецтво

Місту потрібен театр
Олександр КОЛОТ,
директор ВКТ, актор, режисер,
журналіст
Вишгородський камерний театр
(ВКТ) розпочинає свій Третій театральний сезон, що проходитиме у

приміщенні гімназії «Інтелект» (вул.
Шкільна, 14).
Розпочинали ми із запрошення Академічного театру «Колесо» і театру антрепризи «Актор», відомих в Україні. Їхні
спектаклі засвідчили: місту потрібен театр, адже зала була заповнена на 80-90

%. І це, незважаючи на вартість квитків
– 80-120 грн (для пересічного мешканця – немалі кошти). Тоді було прийнято
рішення безкоштовно запрошувати на
вистави сім’ї учасників АТО та багатодітні сім’ї — на кожній виставі було до
20 таких запрошених.
За два сезони театр відвідали понад 1500 вишгородців (близько тисячі
– у РБК «Енергетик», п’ятсот – у гімназії «Інтелект»). Інформаційну підтримку
надала Вишгородська міська рада.
На жаль, для виступу театралів у
міста немає власного приміщення. І,
оскільки театр має статус ТОВ, міська
рада юридично не в змозі допомагати
театру. На початковому етапі кілька
вистав підтримав нинішній депутат обласної ради А. Пещерін, допоміг із транспортом О. Приходько.
Але сьогодні звертаюсь до всіх небайдужих: місту потрібен театр! Населення зростає в геометричній прогресії,

Зродилися вони великої години
Про Українську Повстанську Армію за роки незалежності написано
дуже багато. Для сучасників також
безцінними є спогади вояків УПА,
збірники документів, монографії,
видані українською діаспорою. Але
сьогодні розповідь про наш край —
північні терени України, де в надзвичайно важких умовах повстанці
чинили збройний опір тоталітарному режиму. Ось що розповідає про
це Надія РОМАНІВ, голова Вишгородського районного товариства
політв’язнів і репресованих, член
Київського крайового братства
ОУН, УПА.
У Вишгородському та Іванківському районах у 1950-их роках діяла похідна група УПА, яка вела пропагандистську роботу проти радянської
влади, проти колгоспного рабства,
агітувала боротися за вільну Україну.
Було в похідній групі біля восьми осіб.
Більшість патріотів із західних областей України. Але були й місцеві найбільш свідомі молоді люди.
До бандерівців було шанобливе
ставлення з боку місцевого населення. В селах, де вони бували, місцеві
мешканці опікувалися ними – пекли
для них хліб, готували їжу, допомагали одягом, взуттям, ліками, причому
абсолютно добровільно, без примусу,
ставилися з повагою і шаною.
Нам, Надії і Володимирові Романів та Леоніду Буткевичу і Григорію
Гриценку, вдалося зібрати деякі відомості про родини з с. Феневичів
Іванківського району, Димера Вишгородського району, які допомагали
повстанцям. За це радянська влада
щедро оцінила їх працю каторжними
роботами в сибірських катівнях.
У нашому районі в с. Димері мешкала Марія Мусіївна Косько-Кіщук
(1928-2013) родом із хутора Володимирка с. Рудня Димерська. У грудні
1947 року її та її маму було заарештовано і засуджено за ст. 54-1а на 10
років радянських концтаборів та на 5
років позбавлення прав за співпрацю
з членами похідної групи УПА. Вони
пройшли все пекло тортур, принижень, каторжної праці.
Звільнили їх у 1954 році. Повернулись на рідну землю. А тут — утиски,
приниження і їй, і дітям, різні обмеження. Вимушена була усією родиною
виїхати з села на Запоріжжя, де згодом народився син.
Володимир Кіщук народився 22
лютого 1956 року в селі Новгород Розівського району Запорізької області у
родині колишніх політв’язнів, репресованих радянською владою. Невдовзі
після народження сина родина повер-

нулась до Димера. ...Загинув Володимир Кіщук 18 лютого 2014 року на
Майдані Незалежності – Герой Небесної сотні. Герой України. Нагороджений посмертно орденом «Золота
зірка» та медаллю «За жертовність і
любов до України»...
Ми звернулись до Марії Мусіївни,
щоби вона розповіла про «лісових
хлопців» і як тоді було. Ось що почули:

«Хутір Володимирка знаходиться
на межі Іванківського і Вишгородського районів. Поряд великий ліс, за лісом через річку Здвиж – с. Феневичі.
До оселі Косько часто приходили молоді хлопці. Були вони інтелігентні, виховані, від них пахло димом.
Мали зброю. Одного звали
«Хома», але він мабуть був Федір.
Мама варила їм їсти. Інколи просили
попрати білизну. Я пекла для них хліб,
часом допомагала розповсюджувати листівки, в яких були різні відозви
і роз’яснення про радянську владу і
колгоспний лад. Приймали цих хлопців майже у кожній хаті нашого села.
Їх знали як бандерівців.
Арештовано нас було за співпрацю з бандерівцями. Більше з нашого
села ніхто не постраждав. Спочатку
ми сиділи у камерах-одиночках, а потім у великих камерах. Там я познайомилась із Даниленко Параскою, Даниленко Євдокією, Гриценко Марією з
с. Феневичі. Виявилось, що сидимо за
одну справу, за одних хлопців.
У Феневичах на хуторі Касинівка у
родини Давиденко, у пивниці, деякий
час переховувалися лісові хлопці, про
це свідчили нам і мешканці с. Феневичі. Дивно, але з родини Давиденків не
залишилося в живих нікого. Повмирали і діти, і онуки!
Гриценко Марію у селі звали «Магаданка». З її родини ми теж не знайшли нікого. Вимерли. Чи не диво!
Була у селі гарна дівчина Гриценко
Софія. Полюбилася з чорнявим, кучерявим, красивим повстанцем. Часто
вони зустрічалися і у дівчини дома.
НКВС не дрімало, примусило ді-

75 років УПА

вчину видати повстанців. Коли було
домовлено про чергову зустріч, вона
повідомила органи, і в хаті було зроблено засідку. Місцеві мешканці про
це розповідають однаково. Хлопці
прийшли вночі на зустріч і постукали
у вікно. З хати була автоматна черга,
і чорнявого бандерівця було вбито.
Інші повстанці повтікали. А Соню через рік енкаведисти привезли в село,
а вночі вбили.
Розповідали про зустріч із повстанцями у лісі. Разом із батьком і
родичами випалювали у лісі вугілля
з пеньків. Побудували усе для цього, а для себе зробили курінь. Уже
стемніло. Ми відпочиваємо. Заходять у курінь чотири хлопці. У одного – годинник, компас, зброя, білий
комірець. Охайні, інтелігентні. «Мільйори курите? – питає старший. – Ви
знаєте, хто ми? Бандерівці, чули? Ми
боремося за вільну Україну». Вони ще
прочитали нам листівку про колгосп,
радянську владу, про вільну Україну.
Сказали: «Їжте суп з грибами і держіть язик за зубами» і пішли. Нічого
не забирали, не просили. Не знаємо,
якої сотні то був рій, яка доля у хлопців, чи хтось вижив. Але пам’ять у селі
залишилась.
Не можна збагнути! В чужому
краю, серед чужих, часом недоброзичливих людей, мати таку відвагу,
віру в перемогу, в свою правоту. Бути
безмежно ідейно переконаними і своєю вірою переконати і привернути до
себе – це трудно збагнути.
Подаю слова Маршу українських
націоналістів:
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум’я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незломні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З’єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе:
Вітчизні будь ти вірний до загину,
Нам Україна вище понад все!
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
«Соборная Українська держава —
Міцна й вільна від Сяну по Кавказ».
Нехай цей марш буде маршем для
Українського війська!
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квартири купують кияни, які звикли до
театрів та концертів. Місту вже зараз
треба театрів не менше аніж супермаркетів!
ВКТ ініціює багато проектів, які реально втілити в життя уже сьогодні. Тож
прошу підтримати такий соціальний
проект. Адже єдиний майданчик, який
люб’язно нам надає директор гімназії
«Інтелект» Інна Шубко, не зовсім пристосований для театральних та концертних вистав — актова зала гімназії
не має освітлення, театральних стільчиків, звукового оформлення, гардеробу,
піаніно або роялю. Тут немає театральної каси та інформаційно-концертно-театральної афіші.
Наприкінці нинішнього року відзначатиметься 40-річчя гімназії «Інтелект».
Вважаю доцільним відповідно оснастити актову залу гімназії, аби вона стала
культурно-мистецьким центром Вишгорода.

Бандерівці
прорвали
димерський
котел

Для загонів УПА
Димерщина
була
складним
театром
бойових дій. Поряд
столиця — Київ, розвинута дорожня мережа для маневру
військ НКВС, велика
наявність комуністів,
стукачів і сексотів по
селах — все це, на
відміну від західних
областей, не сприяло
розгортанню повстанського руху. Ось що
розповів краєзнавець, літописець Димерщини Григорій АЛЄКСЄЄНКО:
— Навіть у цих умовах командування УПА
спрямувало рейдові загони на східне Полісся.
За матеріалами книги «Органи державної безпеки Київщини (1917-2006 рр.) у фотографіях
і документах», відомо, що у травні 1944 року
у районі Димера з’явилася бойова група УПА
невстановленої чисельності під керівництвом
командира під псевдо «Береза». Окрім засобів
зв’язку, вояки мали портативний друкарський
верстат, який називався «гутенберівка», обмундирування, зброя — червоноармійське.
Провіант надходив від місцевого населення.
До кінця 1952 року ця група припинила свою
діяльність, але невідомо, з яких причин: чи то
була розгромлена силами МДБ, чи повернулася назад — у Західну Україну.
Інший відділ УПА «Крути» під командуванням Чорненка прийшов з Рівненщини і діяв у
нашім краї з 24 квітня по 30 червня 1945 року.
Вони пройшли Бородянський, Іванківський
райони з боями і вступили до Димерського. 2
травня вояки УПА розгромили засідку НКВС, а
24 травня біля с. Дитятки Чорнобильського району відбили наступ енкаведистів: загинуло 17
чекістів, серед яких начальник міліції і начальник НКВС Іванківського району. А 17 травня
у с. Рихта вони ліквідували двох лейтенантів
НКВС, а одного старшину взяли у полон.
6 червня відділ все ж потрапив у оточення
під Димером у районі хутора Трость. Загартовані у боях вояки УПА рішучим ударом прорвали кільце і розчинилися у лісах до Овруча
і Словечного. Загиблих бандерівців робітники-лісозаготівельники по-людськи поховали в
окремій могилі...
Нині хутора Трость вже не існує, могила
сплюндрована. Сьогодні варто було б відновити єдину у районі могилу воякам УПА, бо вони
полягли за волю України.
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Вишгород

Айхенау налаштоване на конструктивну співпрацю

Із перших вуст
Початок на стор.
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Ми визначимося у Вишгороді з шістьма об’єктами, над якими працюватимуть
наші партнери.
— А яких результатів було досягнуто у гуманітарній сфері?
— Цей напрям опрацьовував мій заступник Трохим Іванов. У галузі спорту
ми домовилися, що до Вишгорода завітає муніципальний футбольний клуб
«Айхенау», зіграє товариський матч із
«Чайкою». Сподіваюся, що подібні зустрічі будуть регулярними. Німецьким
футболістам можна по-доброму позаздрити: в Айхенау населення удвічі менше, ніж у Вишгороді, але там — шість повноцінних футбольних полів зі штучним і
газонним покриттям, у клубі — кваліфіковані тренери, необхідне обладнання,
свій фірмовий автомобіль із логотипами
і т. д. Ось чому німецькі клуби з Бундесліги — одні з найкращих у світі.
— За одну короткотривалу поїздку, звичайно, не охопити всього.
— Так, дорожню карту співробітництва потрібно напрацьовувати не один
день. Під час перемовин ми обговорювали багато тем, але сьогодні ще зарано їх оприлюднювати. Скажу лише, що
у Києві є представництво однієї досить
відомої німецької компанії, основним
засновником якої є саме людина з Айхенау. Я вже вніс свої пропозиції щодо
інвестицій у наше місто, допомогу з боку
міської влади, але знову-таки — подробиці пізніше, бо німці дуже педантично і
вимогливо ставляться до цього.
— А як у Айхенау жителі відзначали 25-річчя співпраці і братерства з

Вишгородом?
— Люди добре проінформовані про
наше місто, адже вишгородці неодноразово перебували в них, наші діти проживали у німецьких сім’ях. У той день
увесь Айхенау був прикрашений українськими прапорами. Ми ще подарували
прапор міста і району. Близько тисячі
містян вийшли на свято, запускали повітряні кульки з логотипом «Вишгород і
Айхенау — 25 років дружби». Ми одягли
у вишиванки також пана бургомістра і
його заступника. Це було символічно:
зверху українська сорочка, а знизу —
шкіряні шорти і гетри. На площі стояв
величезний намет, в якому були накриті
столи, всі заходили, спілкувалися, фотографувалися з нами, тобто, відчувалася
родинна атмосфера. До речі, на нашому
ювілеї були ще два побратими Айхенау:
мер одного з міст Саксонії і очільник
італійського міста Будріо з провінції Еміліо — Романія. Під час спілкування з італійцями виникли деякі труднощі з перекладом: англійську мову, якою я вільно
володію, вони не знали, і тоді несподівано на допомогу прийшов Трохим Іванов,
який, як виявилося, добре розмовляє
італійською. Це був приємний сюрприз.
Ми розмовляли з мером Будріо про можливість укладання угоди про співпрацю
і партнерство. Італійці дуже хочуть дружити з нами. Ми запросили їх відвідати
Вишгород.
— А взагалі, на Ваш погляд, як німці ставляться до України, що говорять
про війну…
— Тему війни вони делікатно не порушували, але відчувалося, що співчувають українцям. У Німеччині дуже ба-

гато фондів, меценатів, волонтерських
організацій, які допомагають лікувати
воїнів АТО, облаштовуватися біженцям.
Про це говорять, про це всі знають.
У громадян Німеччини — своє життя.
Вони впевнені у завтрашньому дні. Там
все по-іншому. Я не володію німецькою
мовою, але розумію її. На німецьких телеканалах новини подаються у позитивному дусі. Там не вражають, як у нас, вибухами, різаниною, розбірками.
— Словом, раціональне німецьке
зерно можна висаджувати на український грунт?
— Звісно. Дуже багато чого корисного закарбував собі Віталій Сардак у сфері комунального господарства. Наша
Катерина Боднарчук відвідала притулки
для літніх людей і теж вважає, що нам є
чому повчитися. Звісно, не рівняти міські
бюджети: у Айхенау — 23 млн євро на 12
тис. населення, а у Вишгороді 120 млн
грн на 32 тис. населення. Але починати
треба з ментальності і відповідальності.
Лише таким чином, наполегливою працею ми будемо наближатися до європейських стандартів.
— І останнє. Деякі «добродії» у соціальних мережах волають, що, мовляв, Ви розтринькуєте бюджетні кошти на зарубіжні поїздки і т. п.
— Розчарую нашого «охоронця» бюджетних коштів. Всі витрати: квитки до
Німеччини і у зворотньому напрямку,
проживання в Айхенау, харчування, екскурсію до Мюнхена і т. п. взяла на себе
міська влада Айхенау. Жодної гривні з
нашої казни не витрачено. Нехай наш
пильний товариш задарма не рве серце
— все нормально.

З Днем захисника України!
У День захисника України, 14 жовтня, хочу віддати данину поваги всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу
та суверенітет Української держави.
Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Ви втілюєте мужність,
силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи.
З нагоди свята вітаю кожного захисника Вітчизни. Я бажаю Вам
мирного неба над головою, щасливого особистого життя і професійних успіхів!
Валерій КОСТЮЧЕНКО,
депутат Вишгородської міської ради

З ювілеєм!
12 жовтня відзначив 80-річний ювілей наш батько і дідусь, ветеран праці, учасник будівництва Київської ГЕС,
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
Віктор Іванович ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Щиро вітаємо його з цією датою! Бажаємо щасливого
довгого життя, миру і злагоди в домі. Хай Бог завжди дарує його серцю доброту, ласку, а душу наповнює радістю
і спокоєм.
Будь здоровий і щасливий!
Донька, син, зять, невістка,
онуки Олексій, Микола, Нікіта, колишні колеги

Вишгород
Початок у №38, 40’2017
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Мандруючи по Об’єднаних Арабських Еміратах,
спілкуючись із гідами, працівниками готелів, сервісних центрів тощо, з приємністю довідувався, що
багато хто з них — родом з України. Згідно зі статистикою, сьогодні в Еміратах мешкають приблизно 5000—7000 українців. Можливо, за останній час
ця цифра зросла, адже ще більше громадян України
змушені їхати за кордон у пошуках заробітків. Тільки
з Вишгорода та району нині в ОАЕ перебуває (за моїми підрахунками) приблизно десяток осіб. Тому там,
на березі Перської затоки, мимоволі спало на думку
відоме прислів’я — нашого цвіту по всьому світу.
Основний осередок українців знаходиться в Дубаї.
Наші земляки мешкають також у сусідніх еміратах Шарджі й Аджмані та, звісно, в столиці Абу-Дабі.
Працюють вони здебільшого в готелях на рецепшені, у брендових продажах, сфері нерухомості, туризмі,
в салонах краси і ресторанах. Тобто в місцях, де біла
презентабельна зовнішність має пріоритет у роботі з
клієнтами, але при цьому не потрібно платити занадто
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основним брендом «Українці в Еміратах», розгорнули активну діяльність,
створюють додаткові бренди окремих
ініціатив та координують свою діяльність через Facebook.
Так, з розповідей рідних і знайомих, які нині мешкають в ОАЕ, довідався, що українська діаспора з початку бойових дій на Сході України
активно включилася у волонтерський
рух, допомагаючи бійцям на передовій коштами і необхідними товарами.
З інтернету (https://te.20minut.
ua/lyudi/yak-zhivut-ukrayintsi-vemiratah-10495712.html)
довідався,
що, за словами координатора нашої
діаспори в Еміратах Василіси Ганджи,
українці в ОАЕ зініціювали низку заходів за різними напрямками, в кожному з яких є куратори і активісти,
Наші дівчата в ОАЕ у День Незалежності України
яким цікава саме ця діяльність. Це і
дитячий клуб (один раз на місяць влаштовуються тематичні дійства для діПодорожуємо світом
тей), і спортивні події (щотижневі змагання з футболу,

У світі розкоші і безмежних можливостей
багато. Є невелика кількість наших лікарів та інженерів, і приблизно стільки ж підприємців. Частина співвітчизників зайнята у галузях, пов’язаних з авіацією і
транспортними перевезеннями. Тобто висококваліфікованим фахівцям з України є чим зайнятися в ОАЕ.
При цьому українці не працюють прибиральниками,
вантажниками, будівельниками або різноробочими.
Ця ніша зайнята трудовими мігрантами з Індії, Непалу,
Бангладеш, для яких 300 доларів США вважаються
доброю зарплатою. А ось китайці займаються переважно дрібним бізнесом: відкривають ресторанчики,
закусочні...
Готельний і ресторанний персонал отримує 800—
1000 доларів США, плюс соцпакет — житло в гуртожитку, форма, перевезення, витрати за візою і медичний
поліс. На офісних посадах зарплата сягає 2000—3000
доларів США. Дещо менше отримують викладачі, але
соцпакет надають уже не завжди. А от у лікарів зарплата може коливатися від 4000 до 15000 доларів США.
За недостовірними даними, у Дубаї ліжкомісце обійдеться від 300 доларів США на місяць, кімната —
800—1000, квартира — 1200—1500 доларів США на
місяць. В інших еміратах сума буде менша.
В Еміратах існує своєрідна расова ієрархія. На першому місці перебувають громадяни ОАЕ та сусідніх
багатих країн (Катару, Кувейту, Бахрейну, Саудівської
Аравії). Потім — британці, європейці і американці з австралійцями. Далі йдуть решта «білих» націй, включаючи і СНД. Найнижчий соціальний щабель і, відповідно,
зарплатню та умови життя, мають індійці, філіппінці, пакистанці, шріланкійці й африканці. Отже, ми десь умовно посередині.
Якщо хтось захотів би залишитися тут назавжди,
зробити це неможливо. В Еміратах можна жити лише
на тимчасових дворічних робочих візах, які постійно
треба поновлювати. У середньому термін проживання в
країні 2—5 років, хоча є якийсь невеликий відсоток тих,
хто мешкає тут 7—10 років. Здебільшого приїжджає молодь, щоб заробити гроші або використати цю країну як
трамплін для подальшої міграції.
Певною проблемою для наших співвітчизників є
відсутність добротного прошарку українського бізнесу в ОАЕ. Поки що вони здебільшого належать до обслуговуючого персоналу, а тому залежні від будь-яких
коливань. Це створює певну фінансову і юридичну незахищеність, обмежує в можливостях створення громадських і культурних інституцій.
І все ж віднедавна наші земляки об’єдналися під

волейболу, баскетболу, скелелазіння) тощо. Є бізнесклуб, церква (два роки тому організували свою українську, щоб не відвідувати існуючу РПЦ). Діє клуб дівчат
— двічі на місяць вони збираються на каву/суші/дискотеку. Також функціонує матусин клуб, де молоді мами
можуть вирішувати свої питання і ділитися корисною інформацією, речами, збиратись у парках для прогулянок
з візками і малечею.
Працює арт-клуб з метою об’єднання усіх творчих
діаспорян для організації спільних проектів і флешмобів. Організована рекрутингова ініціатива — група у
Facebook, куди всі зносять інформації про вакансії, щоб
дати своїм можливість влаштуватися на роботу. Створили фешн-клуб — об’єднання українських дизайнерів і
дистриб’ютерів українського одягу, проведення міні-показів.
Крім того, свого часу влаштували святкування Покрови та Дня захисника України в ОАЕ, на яке запросили учасників АТО на Сході України. У рамках заходу
відбулася презентація роману «Аеропорт» Сергія Лойка
за участю автора, звучала українська музика (Артем
Ревін, Василь Жадан, DJ Belkin), виконувалися інші художні номери для дітей і дорослих.
Таким же масовим і змістовним виявилося відзначення дня Святого Миколая. Його організатори влаштували
для малечі казку-виставу, зустріч зі Святим Миколаєм і
разом з присутніми приготували вітальні листівки й подарунки для діток, які перебували на лікуванні в Національному інституті раку в Києві та мешкають у «Містечку
милосердя Святого Миколая» на Івано-Франківщині.
В Абу-Дабі змістовно відзначили Всесвітній день вишиванки. Народне свято, що єднає мільйони українців у
всіх куточках земної кулі, члени громади провели із партнерами — еміратською мережею ресторанів Urban Bites.
Спеціально до українського свята заклад, що знаходиться в самому серці столиці, зробив унікальний для
себе крок: на один вечір додав до меню наші рідні борщ
та вареники!
Тож увесь День вишиванки ресторан був переповнений атмосферою України: починаючи з декору і завершуючи музичним супроводом та смачними українськими стравами.
Ці ініціативи здебільшого не мають зареєстрованих
юридичних форм. Все відбувається і формується доволі
імпровізовано, лише енергією, самовіддачею і натхненням організаторів конкретного заходу, головним девізом яких є крилата фраза: «Покажемо світу, скільки нас
є! Коли ми єдині, тоді незборимі!»…
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Загадкова Кліо

Вишгород

У США знайдено «ген жадібності»,
а у Вишгороді – «ген жіночої вроди»...
Вадим ПЕРЕГУДА,
краєзнавець, провідний науковий
співробітник Вишгородського
історико-культурного заповідника
Вихід у світ на каналі «Україна» в 2015 році фільму «ДНК — портрет нації» https://www.youtube.com/
watch?v=Q7tWfDBl9-c,
де
вперше
зроблено спробу доступно розповісти про те, що таке українська нація,
— буквально розпалив вітчизняний
науковий простір. У фільмі про особливості виникнення та генеалогію
українського козацтва докладно розповідає заст. директора з наукової
роботи Вишгородського історикокультурного заповідника, доктор історичних наук Тарас Чухліб.
Фільм претендує на перше масштабне дослідження цінностей українців —
занурюючись у трактування архетипів,
вивчення та відкриття особливого генетичного коду українця тощо. Такий
модний у Європі рух до вивчення свого
родоводу, своєї генетики підштовхнув до
початку генетичного дослідження і пересічного вишгородця.
23 вересня 2017 р. у газеті «Вишгород» № 38 (1145) було надруковано цікаву статтю Володимира Ткача «Скільки
Рюриковичів ходить по Вишгороду?».
Попереду спілкування, яке, віриться, переросте у плідну та довготривалу співпрацю. Пітер Форстер, генетик, доктор
наук, професор Кембриджського університету стверджує про наявність у гені
українця особливої R1a хромосоми, яка

відноситься до однієї із стародавніх та
розповсюджених у Європі, Ірані, Пакистані і навіть Індії. Дослідник вважає, що
батьківщиною народу, який носив, зберігав цю хромосому у своєму геномі, є
територія сучасної України. Вважається,
що наявність R1a хромосоми у гені допомагала нашим далеким предкам вижити
у суворих умовах малого льодового періоду. Спадок від тих прадавніх часів дозволяє у дорослому віці вживати та перетравлювати молоко.
У кінці вересня на базі Центру у справах сім’ї та жінок Шевченківського району м. Києва обговорювати дослідження
генетиків та істориків, слухати доповідь
власних генетичних досліджень Олексія Новікова зібралися представники
Вишгородського
історико-культурного
заповідника, університету III покоління.
Висновок цієї зустрічі несподіваний —
сьогодні можливо дослідити родовід,
скласти генетичну карту кожній особистості, було б тільки бажання.
…Невтомний краєзнавець та дослідник Вишгородщини Василь Ростовський
називав цю гору «Вічною» або «Вічна
земля». Відомий археолог та дослідник
Вишгорода Руслан Орлов не без підстав
припускав, що саме тут міг знаходитись
перший жіночий монастир, заснований
ще за багато років до Києво-Печерської
Лаври. Згідно з легендами, тут могла
перебувати Чудотворна ікона Вишгородської (Володимирської) Божої Матері до
її вивезення князем Андрієм Боголюбським у 1155 році.
Можливо, саме на цій горі знаходив-

Сторінками минувшини
Володимир ТКАЧ
Як правило, історію завжди писали переможці.
Особливо це відчутно у періоді раннього Середньовіччя. Переможці отримували все: осанну у літописах, пам’ятники від нащадків, романи та інші
панегірики. Тому докопатися до істини і відтворити
об’єктивну історичну картину — досить складно.
На щастя істориків, окрім кон’юнктурних замовних
літописів тодішньої Русі існують ще західноєвропейські
і східні хроніки, а сучасні наукові досягнення дозволяють із вірогідністю до 90 відсотків встановити суть тих
резонансних справ, які хвилювали спільноту пройдешніх століть.
Тисячу років літопис «Повесть временных лет» переконував православних у тому, що благочестивих князів Бориса і Гліба загубив їх старший брат – київський
князь Святополк, за що його і прозвали Окаянним. А
ми, мов папуги, повторювали цю байку. Але, як засвідчили сучасні дослідження цієї трагедії, — справу було
шито білими нитками.
Зануримося в ХІ століття. Влітку 1015 року раптово помер великий київський князь Володимир. Велелюбний господар Русі мав від семи законних жінок
дев’ятеро законних синів, які мали право претендувати на київський престол. Чотири з них померли ще за
життя Володимира. Залишилися найстарший Ярослав,
а також Святополк, Святослав, Мстислав і найменші
Борис і Гліб.
Після смерті батька у Києві знаходився Святополк,
якого кияни посадили на престол. До речі, він не був
рідним сином князя. Володимир убив його батька —
свого брата Ярополка, а його вагітну дружину — чарівну гречанку — згвалтував і силоміць узяв за дружину.
Він дуже любив названого сина Святополка і бачив
його своїм спадкоємцем! А ось Ярославу (Мудрому)
престол не світив. Більше того, він відмовився з Новгорода сплачувати податок Києву, і батько збирався у похід, щоб суворо покарати сина-сепаратиста, але смерть
завадила йому. А протягом двох тижнів гинуть один за
одним його сини Борис і Гліб.
Хто ж їх убив і кому вигідна була їхня смерть. Літопис, який написано аж через 50 років після цих подій,
прямо вказує на Святополка і чіпляє йому ярлик Окаянний. Але нестикування фактів ставить під сумнів ви-

ся і відомий у літописах так званий гарем
князя Володимира, у якому він тримав
«300 найгарніших красунь». Після хрещення Русі у 988 році «тереми наложниць
Володимира» дійсно могли стати основою для виникнення одного із найперших жіночих монастирів. Не випадково
ця гора носить таку гучну назву — «Сіль
гора». Скільки ж жіночих сліз тут було
виплакано… Знайдені у цій місцевості
археологами та місцевими мешканцями
під час сезонних земляних робіт чисельні фрагменти скляних жіночих браслетів
часів Київської Русі — лише зайве тому
підтвердження. Кольорові скляні браслети — ознака модниць і високого статусу
жінки того часу. Гору омиває невелика
річка з промовистою назвою – «Монашка». Вода, кажуть місцеві, особливого
«жіночого» смаку.
Ще 10 років тому у США генетики відкрили, так званий «ген жадібності» https://
health.ej.by/avtoritetno/2012/03/21/u_
lyudey_vyyavili_gen_zhadnosti.html
та
«ген схильності до корупції». У Ізраїлі
відкрито особливий «ген ізраїльського народу» http://jewishnews.com.ua/
ru/publication/12_faktov_o_evreyskoy_
genetike тощо. Впевнений, що у майбутньому генетиками буде відкрито і
особливий «ген вроди». Адже було виділено, що у тих місцях, де навіть століття
тому внаслідок певних історичних подій
проживала велика кількість красунь (наприклад: Суми, Кропивницький тощо), і
сьогодні фіксується у відсотках до загалу домінування вроди та гармонії серед
представниць чарівної статі. Що це? Чи

Історія і сьогодення

не прояв генетичної закономірності? 300
красунь у Вишгороді лише на початку XI
століття — це мільйони носіїв «гену вроди» у генотипі представниць Вишгородщини та Київщини сьогодні!
Нині стали дуже модними генеалогічні та генетичні дослідження. Чекаємо,
що подібні генетичні дослідження стане
можливим проводити і в рідному Вишгороді. Бо тут дійсно живуть найгарніші
дівчата і жінки, мабуть, нащадки того
самого «Соломонового квітника» Великого князя Володимира, що знаходився
на «Вічній горі». Врода і Любов — дійсно
вічні. І для цього не обов’язково чекати
сучасних європейських приборів та лабораторій — просто досить озирнутися і
подивитися навколо. А чоловікам — берегти та шанувати своїх красунь, бо, як
кажуть ті, хто приїхав жити в наше місто:
«Таких — у Києві не знайти!».
Випереджаючи події, Вишгородський
історико-культурний заповідник оголошує конкурс «Природна краса жінки
Вишгорода». Для участі просто надішліть
своє фото на адресу редакції газети
«Вишгород» або занесіть у Музей давньоруського гончарства по вулиці Межигірського Спаса, 11. Фото найкращих
будуть надруковані у газеті «Вишгород».
Далі буде ще цікавіше — слідкуйте
за анонсами Вишгородського історикокультурного заповідника!

Ярослав Мудрий чи наш Каїн?
кладене. Тут попахує фальсифікацією.
Який сенс Святополку було різати братів, якщо вони
визнали його владу? До речі, дружинники Бориса підбивали його захопити владу, але той навідріз відмовився. Тоді частина розлючених вояків залишила табір
князя, а вночі Бориса зарізали. За літописом, убивці
везли його тіло до Києва і не бачили, що він іще живий,
а Святополк дізнався (це за 200 км від місця злочину) і
велів добити жертву. Якими сліпими мали бути кілери,
щоб не помічати брак у своїй роботі?
Далі ще дивніше. Мовляв, зловмисники повідомили Глібу, що батько
не помер, а захворів і викликає його
до Києва. І Гліб із Мурома не поспішає
навпростець, а обирає окружний шлях
через Смоленськ. І не кіньми, а по Дніпру тихенько за течією. У Смоленську
він отримав звістку від Ярослава, мовляв, не їдь до Києва, бо батько помер,
а Бориса вже вбито.
Питання: як гінці Ярослава дізналися, якою дорогою поїде Гліб? Як
вони у лісових нетрях знайшли вірну
дорогу? Або як Ярослав у Новгороді так швидко про все дізнався? Не
в’яжуться факти. Від Новгорода до
Києва, а потім із Києва до Новгорода,
а потім до Смоленська — не менше 2,5 тис. кілометрів.
Навіть, якби гінці летіли на конях, то на дорогу пішло б
не менше півтора місяця. А між смертю Володимира і
загибеллю його синів минуло всього два тижні.
Сумніви у правдоподібності цієї історії терзають нас.
А ось західні незалежні від київських князів історичні
джерела прямо називають ім’я вбивці. Так, скандинавська «Сага про Єймунда» чітко розповідає, що за наказом конунга Ярослейта (князя Ярослава) вікінги вбили
конунга Борислея (князя Бориса). Також він підло і підступно убив Гліба.
Не секрет, що Ярослав (Мудрим його називатимуть
після смерті, а варяги називали його Кульгавим або
Жадібним) мріяв про владу в Києві. Він знав, що кияни
любили Святополка, а не його. Але це не хвилювало
його, і він рушив на Київ.
Основу новгородського війська складали варяги —
спецназ князя. А варягами керувала Інгігерда — його

дружина. Якби не ця жінка із земляками-вікінгами — де
був би в історії Ярослав Мудрий!
Київ було взято. Варяги грабували, гвалтували киянок і вщент спалили місто. Святополк зі своєю жінкою — полячкою — відступив до тестя — польського
короля Болеслава Хороброго. А Ярослав «кинув» варягів на обіцяний гонорар, і ті повернулися до Скандинавії. Війна тривала чотири роки. То Святополк із Болеславом проганяють Ярослава аж до Стокгольма — до
тестя, то він знову з варягами перемагає. Врешті-решт
Святополк десь загинув на польських
землях.
У Ярослава Мудрого були серйозні
мотиви для розправи з братами-конкурентами. Наприклад, Борис і Гліб народилися вже християнами, а значить
гіпотетично могли претендувати на київський трон. Значить, їх потрібно було
ліквідувати про всякий випадок. На Святополка було повішене вбивство ще одного брата — Святослава. Його начебто
наздогнали на шляху до Угорщини і зарізали. Чи справа це рук кілерів Ярослава?
Отримавши кривавою ціною трон у
Києві, Ярослав Мудрий через шість років оголосив Бориса і Гліба святими. Свій
злочин він хитро повернув на утвердження ідеї проти братовбивчої війни. Мовляв, брати знали
про вбивство, але не опиралися злу, не проклинали
вбивцю і цим продемонстрували упокорення і неперешкоджання злу. Але чому він не оголосив святим ще
одного невинно убієнного — брата Святослава? Чому
іншого брата — Судислава — він тримав у в’язниці 28
років? Він не зумів лише розправитися з єдиним братом Мстиславом, який виявився надміцним горішком.
Якщо Ярослав так любив Бориса і Гліба, то чому
жодного із своїх сімох синів не назвав іменами святих?
А от онука він назвав Святополком! Загадка без відповіді.
Тисячу років ми тавруємо Святополка словом Окаянний. А його любили кияни і вірили у непричетність до
вбивств, жаліли і говорили, що він тепер Окаянний, тобто, безпритульний, мається по чужині. А справжнім Каїном називали саме ненависного кульгавого Ярослава,
бо, як відомо, шила у мішку не приховаєш.

Суспільство

Вишгород
До нових стандартів
Розмовляв Володимир ТКАЧ
Підвищення спроможностей Нацгвардії України до виконання цілої
низки функцій покликали український парламент внести зміни до
деяких законодавчих актів. Про які
конкретно зміни йдеться у проектах,
редакція попросила розповісти начальника юридичної служби в/ч 3027
Нацгвардії України підполковника
юстиції О. С. Онікійчука.
— Олександре Сергійовичу, яких
законів торкнуться зміни?
— Передусім, Кодексу про адміністративні порушення. Пропонується
надати посадовим особам НГУ право
складати протоколи про адмінпорушення. Також надати право військовослужбовцям Нацгвардії затримувати та
доставляти правопорушників до уповноважених державних органів, здійснювати їх особистий огляд та огляд
їхніх речей.
— А які зміни передбачаються
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Нацгвардія отримає додаткові повноваження
безпосередньо у Законі України «Про
Національну гвардію»?
— Це те, що нацгвардійці можуть долучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Відповідний пункт про Нацгвардію буде
внесено і до Закону України «Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав». Інші
зміни до закону про Нацгвардію — це
участь в охороні громадського порядку
під час офіційних візитів та інших заходів за участі посадових осіб України та
іноземних держав.
— Олександре Сергійовичу, мабуть, найважливіший на сьогодні момент — зміни до Закону України «Про
боротьбу з тероризмом».
— У зв’язку з проведенням АТО
Нацгвардії визначається чіткий «фронт»
роботи. Вона має забезпечувати усіма засобами виконання завдань щодо
припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань
(груп), терористичних та злочинних ор-

Судова реформа

ганізацій. НГУ бере участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії загрожують життю та здоров’ю заручників,
учасників АТО — їх знешкоджує. Також Нацгвардія виконуватиме функції
з конвоювання осіб, узятих під варту
або засуджених до позбавлення волі.
Пропонується наділити НГУ й функцією
щодо її участі у припиненні незаконного
видобутку корисних копалин, а також їх
охорону. Також є пропозиція запропонувати революційне нововведення для
збереження життя та здоров’я військовослужбовців — визначення мінімальної безпечної відстані по відношенню до
учасників масових заходів. Якщо особи
намагатимуться скоротити вказану відстань — вони будуть попереджені, а у
разі непокори — до них буде застосована фізична сила або спецзасоби.
— Спецзасоби — це стрільба?
— Ні, в даній нормі не йдеться про
можливе застосування зброї, бойової та
іншої техніки.
— Які ще передбачаються зміни,

особливо у частині охорони громадського порядку?
— Нацгвардія допоможе розвантажити роботу працівників Національної
поліції. НГУ зможе передавати матеріали про адмінпорушення на розгляд уповноважених органів, проводити відео- і
кінозйомку, тимчасово обмежувати або
забороняти доступ на окремі ділянки
місцевості або об’єкти для забезпечення державної таємниці, порядку і безпеки, охорони життя і здоров’я людей,
збереження речових доказів, обмежувати або забороняти рух транспорту,
оглядати його. Ще в законі пропонується прописати про військову службу в
резерві НГУ, вводиться поняття військового оперативного резерву НГУ.
— Словом, всі ці пропозиції наближають нашу Нацгвардію до аналогічних європейських формувань?
— Це дійсно так. Зміни у законодавстві наблизять НГУ до стандартів
багатьох споріднених правоохоронних
структур Європи і світу. Це веління часу.

Учнівське самоврядування

Трьохрівневий суд,
адвокатська монополія
і «таємні зустрічі»
За Інтернет-ЗМІ
Народні депутати єдиним законом цього тижня практично переписали три кодекси, змінили вісім інших кодексів і ще 18
законів. Отже, із ухваленням найдовшого
законопроекту розпочалась судова реформа в Україні.
Суд знову став трьохрівневим, тому шлях
до правосуддя тепер коротший: перша інстанція, а далі йдуть Апеляційний суд і Верховний суд. Раніше ж було чотири рівні, тому
що існували Спеціалізовані Суди.
Електронний суд
Геть тонни паперу! Відтепер можна давати свідчення через Інтернет просто з дому
чи з роботи. Ховатися від повістки до суду –
марна справа, бо повістки тим, хто переховується, будуть викладати просто в Інтернет на
сайт судової влади.
Монополія адвокатури
Якщо раніше фірма наймала юрисконсульта, то тепер доведеться розкошелюватися на адвоката. Відтепер, якщо юрист не має
адвокатського свідоцтва — не має можливості представляти інтереси в суді.
Ціна питання
Судитися – буде дорожче. Суд може вимагати своєрідну заставу: аванс за всі судові
витрати, оплату адвокатів та експертів. Пенсіонери та малозабезпечені просто не зможуть таким чином звернутися до суду.
Без доступу до інформації?
Якщо на засідання суду запрошується
журналіст, суддя може вирішити, що в залі
не вистачає вільних місць і винести ухвалу
про обмеження його доступу. Це дозволить
не пустити до зали пресу та спостерігачів:
опонентам потрібно буде просто посадити на
вільні місця своїх людей.
Каральна мантія
Судді отримають значну владу над сторонами процесу. Відтепер можна всіх оштрафувати за великим переліком підстав. Ідеться
про сотні тисяч гривень. Оштрафувати можуть навіть за те, що одна зі сторін вимагає
відводу судді-корупціонера більше одного
разу.
Таємні зустрічі
Суддя зможе зустрічатися зі сторонами
процесу абсолютно таємно без відео- чи аудіозапису. Більше того: за порушення таємниці
буде передбачена відповідальність!
У наших корупційних реаліях довіри до
суду це не додає.

Святослав МОРОЗОВ,
головний спеціаліст Вишгородського
бюро безоплатної правової допомоги

За молоддю — майбутнє
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради
Cьогодні у школах проходять вибори органів учнівського самоврядування! Про його актуальність свідчать зміни, які відбулися в
нашій країні за роки незалежності і торкнулися соціального запиту
суспільства сучасній українській школі.
Воно полягає у вихованні особистості, яка володіє не тільки певною
сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включитися у
демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.
Минулого четверга до мене завітали разом із учителями кандидати в
Президенти учнівського самоврядування Вишгородської районної гімназії
«Інтелект». Говорили про розвиток учнівського самоврядування, про форми
співпраці, про роботу органів місцевого самоврядування, ділились досвідом!
Такі зустрічі надихають та підкріплюють віру в світле майбутнє нашої
держави! Успіхів вам, учнівська молодь, – за вами майбутнє України!

З ювілеєм!
Зі славним ювілеєм щиро ВІТАЄМО
чарівну жінку, історика-краєзнавця
Ірину Вячеславівну ПИРОЖЕНКО!
Ви завжди були, є і будете взірцем
справжнього патріота міста, невтомним
літописцем і збирачем старожитностей
нашого краю, душею Вишгородського історико-культурного заповідника.
Все Ваше життя — це шлях щирої, доброзичливої людини, надійної колеги і
подруги, яка завжди дарує позитив та
оптимізм. За це і цінує Вас широкий загал жителів Вишгорода.
Від щирого серця бажаємо Вам всього, чого бажаєте Ви, а найголовніше —
здоров’я, щастя, тепла родинного вогнища, творчого натхнення, благополуччя і
достатку.
Божого Вам благословення!
Хай сонцем повниться душа!
Володимир ТКАЧ
та колишні працівники Вишгородського
історико-культурного заповідника

У рамках впровадження реформ Міністерства юстиції України, з 1 вересня
2016 року в усіх районах Київської області та інших областях України відкрилися бюро безоплатної правової допомоги. Ця подія відбулася також і в м.
Вишгороді.
Нове бюро, яке розпочало свою роботу
в нашому місті, – це первинна ланка в системі безоплатної правової допомоги, основна мета якої — активне просвітництво на
рівні кожної територіальної громади та забезпечення доступу громадян до гарантованої державою безоплатної правової допомоги.
Важливим аспектом роботи новоствореного бюро є налагодження партнерських
відносин та тісної співпраці з органами
влади і місцевого самоврядування заради
захисту прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації
й правосуддя. Це, насамперед, стосується
вразливих суспільних груп.
Головне завдання працівників бюро
(кожен із них пройшов конкурсний відбір)
– розказати людям про права, якими вони
можуть скористатись і в своїх особистих
інтересах, і в стосунках із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Працівникам бюро також надане право
представництва у судах. Для пільгових категорій осіб воно здійснюється на безоплатній основі.
Працюємо по всіх галузях права — цивільній, сімейній, земельній, кримінальній,
спадковій, соціального забезпечення та
ін. Особлива увага приділяється допомозі
внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій.
Вишгородське бюро з надання безоплатної правової допомоги знаходиться за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 13
(приміщення Держказначейства).
Тел: +38 (04596) 2-54-97.
Графік роботи: пн-чт — 09:00-18:00, пт
— 09:00-16:45.
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2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 6 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Ва-банк»
08:05 Х/ф «Ва-банк 2»
10:05 «Чотири весiлля»
11:10 «Танцi з зiрками»
13:35 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:30 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
17:30 Х/ф «Нестримнi»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Аватар»
23:30 Д/ф «Невiдомий
батальон»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06:30, 23:30 Д/с «Марк
Твен»
07:30, 14:20, 17:40, 23:20
Свiт он лайн
09:30 Х/ф «Червоний
колiр Бразилiї»
14:30, 22:50 Д/с
«Супервiдчуття»
15:30 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
17:15 Вiкно в Америку

17:50 Новини. Свiт
18:05, 21:00 Новини
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Зiрковий шлях
09:20 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
11:20, 15:20 Т/с «Доля на
iм’я любов»
15:00, 19:00 Сьогоднi
15:50 Х/ф «Весiльна
сукня»
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:50 Т/с «Свєтка»
00:00 Х/ф «Цар скорпiонiв
3: Книга мертвих»
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
22:00 «Ехо України»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Герцог»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 22:00 Казки У
13:30, 16:50, 00:00
Країна У
14:30 Одного разу в Одесi
17:50, 02:00 Казки У Кiно
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 23:00 Танька i
Володька

6:10, 15:25 «Все буде
добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
09:10 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
11:25 Х/ф «Запасний
гравець»
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»
НТН
6:00 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
09:50, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
12:25 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
13:50, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
15:35 Т/с «Розвiдники»
19:00 «Свiдок»
23:15 Т/с «Морський
патруль»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:20 М/ф «Робiнзон
Крузо: Дуже населений
острiв»
11:10 Х/ф «Зелений
лiхтар»
13:40 Х/ф «Темний
лицар»
16:40 Х/ф «Хеллбой:
Герой iз пекла»
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
Ревiзором
00:30 Х/ф «Бабадук»
МЕГА
07:20 Мiстична Україна
08:10, 18:20 У пошуках
iстини
10:40 Iсторичнi битви
12:40 Справжнє обличчя
Iсуса
14:40 Хрест у мистецтвi
15:40 У пошуках краси
16:40 Природа
сьогодення

21:00 Боїнг 747:
революцiя
22:40 Мегаяхти
23:40 Таємницi
автокатастроф
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «Державна зрада:
коди, шпигунство та
змови»
14:50 «Музика рiдного
дому»
15:55 «Вердикт iсторiї»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Вдале
викрадення»
19:20 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Х/ф «Пiвденнiше
Гранади»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 Х/ф «Втручання
мами»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Красунi»
10:00, 15:45 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
13:40, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
14:45, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Навколо М»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Бабiй»
ІНТЕР
6:25 М/ф
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «Недiльний
тато»
12:30 Х/ф «Одружений
холостяк»

14:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Спокуса 2»
22:30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:05, 13:15, 16:10, 21:30
Т/с «Пес-3»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
22:30 Х/ф «47 ронiнiв»
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
07:35 Фiнансовий
тиждень
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 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:15 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
14:00 Т/с «Гвардiя»
17:45 Т/с «Гвардiя 2»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ
- 2»
21:30 Х/ф «Слiдопит»
23:25 Х/ф «Хижак 2»

ВI В ТО Р О К , 1 7 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОКУ
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»
10:50, 12:20 Х/ф
«Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
13:10, 14:15 Т/с «Свати
- 4»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Перевiзник»
22:00 «Життя без обману
2017»
23:20, 00:10 Х/ф
«Нестримнi»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 23:30 Д/с «Марк
Твен»
09:00, 22:50 Д/с
«Супервiдчуття»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:50, 22:15 Складна
розмова

14:20, 16:35, 23:20 Свiт
он лайн
15:15 Фольк
17:15 М/с «Книга
джунглiв»
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
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 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Феєнорд» - «Шахтар»
00:10 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»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

17:50 Казки У Кiно
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 23:00 Танька i
Володька

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:45 М/ф «Школа
монстрiв: Вiтаємо у
Monster High»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 22:00 Казки У
13:30, 16:50, 00:00
Країна У
14:30 Одного разу в Одесi

НТН
7:10 Х/ф «Тридцять три»
08:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:30, 17:25 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»

СТБ
6:35, 15:25 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
09:35 «Битва
екстрасенсiв 15»
11:55 «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»

15:30 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитський
Київ
07:20, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 У пошуках краси

13:20, 00:30 Мiстична
Україна
14:10 Майор «Вихор»
15:10, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:50 Таємницi
автокатастроф
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
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 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10 «Жива природа»
17:20, 23:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Красунi»
09:45, 16:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 22:30 «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»
10:30, 12:25, 20:40 Т/с
«Спокуса 2»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»

14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «25-та година»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20 Х/ф «У
пошуках пригод»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Скетч-шоу «На
трьох»
14:05, 16:10 Т/с «Янголи
вiйни»
16:20, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Т/с «Паршивi вiвцi»
23:30 Х/ф «Малавiта»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
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
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:20 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
15:20 «Зловмисники»
17:20 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:40 «ДжеДАI»
19:10 «Бандерлоги»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ - 2»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
21:30 Х/ф «Горець:
Джерело»
23:30 Х/ф «Поза
законом»

С Е Р Е ДА , 1 8 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
13:05, 14:05 Т/с «Свати
- 4»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Перевiзник
- 2»
22:00, 23:20 «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
13:10, 14:30 Радiо. День
13:50 Нашi грошi
15:50 Твiй дiм
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:25 Д/с «Традицiйнi

свята Мацурi»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
23:20 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Прощаюся
востаннє»
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
07:20 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 22:00 Казки У
13:30, 16:50, 00:00
Країна У
14:30 Одного разу в Одесi
17:50 Казки У Кiно
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 23:00 Танька i
Володька
СТБ
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:00 «МастерШеф - 6»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
23:50 «Один за всiх»
НТН
6:10 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 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 «Служба
розслiдувань»
22:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 12»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:59 Kids Time

07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зорянi яйця
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
13:20 Мiстична Україна
14:10 Чорна пiхота
15:10, 23:40 Iсторичнi
битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:00 Бандитський Київ

19:50 Таємницi
автокатастроф
00:30 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Державна зрада:
коди, шпигунство та
змови»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 23:20 «На часi»
18:10 «Божевiльний свiт»
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»

09:10 «Красунi»
10:10, 16:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 22:30 «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»
10:30, 12:25, 20:40 Т/с
«Спокуса 2»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «25-та година»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:55 Громадянська
оборона
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:55, 13:20 Х/ф
«Малавiта»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Скетч-шоу «На
трьох»
14:20, 16:10 Т/с «Янголи
вiйни»
16:25, 22:25 Т/с «Паршивi
вiвцi»
17:30, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «Подарунок»
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 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, 17:20 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Слiдопит»
15:20 «Зловмисники»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
21:30 Х/ф «Без надiї на
спокуту»
23:15 Х/ф «Дорога без
вороття»

Ч Е ТВ Е Р , 1 9 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:10
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
22:40 «Право на владу
2017»
00:20 Х/ф «Волл-стрiт»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 23:30 Д/с «Марк
Твен»
08:15 Д/с «Нью-Йорк»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:20 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:30 Радiо. День
13:50 Слiдство. Iнфо
14:20, 16:35, 19:20, 23:20
Свiт он лайн

15:15 Надвечiр’я. Долi
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:500 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/ф «Дiти Донбасу»
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, 00:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Динамо»
(Київ) - «Янг Бойз»
00:15 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»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
13:30, 16:50, 00:00
Країна У
14:30 Одного разу в Одесi
17:50, 22:00 Казки У Кiно
19:00, 21:00 Одного разу

пiд Полтавою
20:00, 23:00 Танька i
Володька
СТБ
08:35 «Все буде смачно!»
09:20 «Битва
екстрасенсiв 15»
11:55 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
23:15 «Один за всiх»
НТН
6:30 Х/ф «Сто грамiв» для
хоробростi...»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «CSI:

Лас-Вегас - 12»
15:30 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:50 Аферисти в
мережах
19:00 Зорянi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00, 19:00, 00:30
Бандитський Київ
07:20, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 Природа

сьогодення
13:20 Мiстична Україна
14:10 Мiсто, яке зрадили
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:50 Таємницi
автокатастроф
23:40 Повiтрянi воїни
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
«Божевiльний свiт»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 23:20 «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»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 22:30 «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»
10:30, 12:25, 20:40 Т/с
«Спокуса 2»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45

«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «25-та година»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф
«Подарунок»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 «На трьох»
13:55, 16:10 Т/с «Янголи
вiйни»
16:25, 22:25 Т/с «Паршивi
вiвцi»
17:30, 21:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
5 КАНАЛ
6:45, 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
07:50 Мотор
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»
2+2
6:00 Мульти.
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, 17:20 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Без надiї на
спокуту»
15:20 «Зловмисники»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
21:30 Х/ф «Тиждень акул»
23:15 Х/ф «Снiгова
людина»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 0 Ж О ВТ НЯ 2 017 Р ОКУ
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, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 3»
22:20 «Iгри приколiв»
23:15 Х/ф «Радник»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 08:15, 09:30, 14:20,
16:35 Свiт он лайн
09:40 Д/ф «Українська
революцiя»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:25 Д/с «Супервiдчуття»
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт

22:15 Д/ф «Дружини.
П’ять випадкових iсторiй
жiнок в армiї»
22:30 Д/ф
«Дев’ятнадцятирiчний
командир»
22:50 Як дивитися кiно
23:20 Х/ф «Такi красивi
люди»
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
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Жiночий
лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Доктор щастя»
23:20 «Слiдами 17
жовтня. Епiлог»
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»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

17:50 Казки У Кiно
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
22:10 Х/ф «Невловимi»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
6:05 Х/ф «Подвiйне
життя»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
23:25 Х/ф «Дорога моя
донечко»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06:59, 08:14 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:15, 22:45 Половинки
12:10, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:45 Х/ф «Бабадук»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Русалонька»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
13:30, 16:50 Країна У
14:30 Одного разу в
Одесi

НТН
6:25 Х/ф «34-й швидкий»
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 Бандитська Одеса
07:20, 12:20 Правила
життя
08:20 Правда життя
10:20, 17:00
Найдивовижнiшi тварини
11:20 Природа
сьогодення
13:20 Мiстична Україна

15:10 Iсторичнi битви
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Життя пiсля
людей
19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємницi
автокатастроф
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10
«Божевiльний свiт»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 23:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Навколо М»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Х/ф «Один день»
ІНТЕР
6:20, 22:00 «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»
10:30, 12:25 Т/с «Спокуса
2»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «У Париж!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:55, 13:20 Х/ф
«Контрабанда»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Скетч-шоу «На
трьох»
13:55 Т/с «Янголи вiйни»
15:00, 16:10 Т/с «Паршивi
вiвцi»
17:30 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
00:00 Х/ф «Червоний
дракон»
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
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 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
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 «Бандерлоги»
11:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
15:30 Х/ф «Воїниохоронцi»
19:15 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
21:00 Х/ф «Спека»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 21 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 «Життя без обману
2017»
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 М/ф «Як козаки...»
10:15 Х/ф «Аватар»
13:40 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
15:55 Х/ф «Перевiзник»
17:45 Х/ф «Перевiзник
- 2»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Люди iкс: днi
минулого майбутнього»
22:50 Х/ф «Прометей»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка»
08:30 Д/ф «Вони
боролись до загину»
09:30, 23:30 Д/ф «Iсторiя
однiєї криївки»
11:10 Д/ф
«Сплюндрована пам’ять»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI

жертв масової депортацiї
населення Захiдної
України до Сибiру 1947
року
12:01 Д/ф «Хронiка
Української повстанської
Армiї. 1942-1954»
14:35 Х/ф «Жива»
16:40 Х/ф «Святий
Августин»
20:35 Д/ф «Дiти Донбасу»
21:00 Новини
22:35 Вiйна i мир
23:25 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Весiльна
сукня»
11:40 Х/ф «Прощаюся
востаннє»
13:45, 15:20 Х/ф «Доктор
щастя»
16:15, 19:40 Т/с
«Пом’якшувальнi
обставини»
21:00 Х/ф «Кульбаба»

23:00 Т/с «Герократiя»
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»
22:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
09:40 М/с «Свiт Вiнкс»
10:30 М/с «Козаки.
Футбол»
11:20 М/ф «Барбi

Дрiмтопiя»
12:20 М/ф «Листоноша
Пет»
14:00 М/с «Як козаки...»
17:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
19:00 М/ф «Турбо»
20:40 Х/ф «Невловимi»
22:20 Х/ф «Загублене
мiсто»
00:10 Країна У
СТБ
6:05 Х/ф «Балада про
вiдважного лицаря
Айвенго»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 Х/ф «Спокута»
13:15 «Сюрприз,
сюрприз!»
16:05 «Зваженi та
щасливi - 7»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:30 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
23:25 Х/ф «Дорога моя
донечко»

НТН
6:25 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
09:25 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
12:00 «Речовий доказ»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
21:10 Х/ф «Без особливих
прикмет»
23:00 Х/ф «Чорна кобра»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06:50 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:49 Kids Time
07:50 Дешево i сердито
09:30 Ревiзор
12:00 Страстi за
Ревiзором
15:00 М/ф «Балерина»
16:50 М/ф «Король Лев»

18:40 Х/ф «Принц Персiї»
21:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
23:30 Х/ф «Абатуар:
Лабiринт страху»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:30, 18:10 У пошуках
iстини
10:20 Повiтрянi воїни
12:40, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
15:20 Природа
сьогодення
00:30 Таємницi
автокатастроф
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:15 «Хiти М.
Поплавського»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»

17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Босонiж по
парку»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 Х/ф «Чорне
оксамитове плаття»

12:00, 20:30 Т/с «Друге
життя»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Одiссея»
00:40 Х/ф «Втеча з
в’язницi»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:15 Х/ф «Вибiр»
11:20 Х/ф «Один день»
13:20 «Орел i Решка»
00:00 Х/ф «Екстрасенс 2:
Лабiринти розуму»

ICTV
7:20 Т/с «Динотопiя»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Останнiй
король»
14:55 Х/ф «Геракл.
Народження легенди»
16:50 Х/ф «Геркулес»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Солт»
22:00 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»

ІНТЕР
6:15 Х/ф «Альошчине
кохання»
08:00 Х/ф «Шукаю
людину»
09:50 Х/ф «Дорога моя
людина»

5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Вибiр»
12:15 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
14:10 «Орел i Решка»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»

07:50 Т/с «Вiддiл 44»
10:45 Х/ф «Геракл.
Народження легенди»
12:35, 13:00 Х/ф
«Геркулес»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»
16:50 Х/ф «Солт»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Особливо
небезпечний»
22:55 Комiк на мiльйон
01:00 Х/ф «Червоний
дракон»

10:10 Модне здоров’я
10:40 Сучасний фермер
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
15:15 Фiнансовий
тиждень
18:10 Про вiйсько
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мульти.
Мультфiльми
08:00, 09:30 «Цiлком
таємно»
10:00 «Загублений свiт»
16:15 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
18:00 Х/ф «Залишенi»
20:05 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
22:10 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
00:00 «Територiя обману»

НЕДIЛЯ , 22 Ж О ВТ НЯ 2 017 Р ОК 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»
10:50, 11:50 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
12:50 Т/с «Свати - 4»
13:55, 14:55, 16:00 Т/с
«Свати - 5»
17:05 «Лiга смiху 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:20 «Iгри приколiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 06:40, 08:20 М/с
«Легенда про Бiлоснiжку»
06:30, 07:30, 07:45, 08:15,
09:30 Свiт он лайн
07:50 Смакота
08:40 Д/с «Традицiйнi

свята Мацурi»
09:40 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
11:05 Х/ф «Королiвський
генерал»
13:30 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
16:25 Т/с «Бодо»
21:00 Новини
22:10 Лайфхак
українською
22:20 Д/с «Супервiдчуття»
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
08:50 Т/с
«Пом’якшувальнi
обставини»
12:50 Т/с «Свєтка»
17:00, 20:00 Т/с «Татоодинак»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Т/с «Сила серця»

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
22:00 «Ехо України»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:20 Мультмiкс
09:40 М/с «Свiт Вiнкс»
10:45 М/ф «Турбо»
12:30 Х/ф «Русалонька»
14:00 Танька i Володька

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Терміново потрібні РІЗНОРОБОЧІ
(300-350 грн/день) та муляри
(400-450 грн/куб) на будівництво
будинку у Вишгороді.
Тел: 050 355 30 89
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

19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Казки У
00:00 Х/ф «Загублене
мiсто»

19:00 Т/с «Розвiдники»
22:30 Х/ф «Оселя зла - 3:
вимирання»
00:15 Х/ф «Без особливих
прикмет»

Таємницi та загадки
15:20 Природа
сьогодення
00:30 Таємницi
автокатастроф

СТБ
5:55 «Хата на тата»
08:55 «Все буде смачно!»
11:40 «Караоке на
Майданi»
12:35 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:30 «Один за всiх»
22:40 «Х-Фактор - 8»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Топ-модель поукраїнськи
09:45 М/ф «Король Лев»
11:40 Х/ф «Хеллбой:
Герой iз пекла»
14:00 Х/ф «Принц Персiї»
16:10 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
18:50 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
21:00 Х/ф «Оз: Великий
та Могутнiй»
23:50 Х/ф «Смак ночi»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:40 «Мультляндiя»
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:35 «Дикi тварини»
16:35 Х/ф «Босонiж по
парку»
18:30 Х/ф «Червоне та
чорне»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Державна
таємниця»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
7:55 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
11:50 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
13:20 Х/ф «Людинаамфiбiя»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:30, 18:10 У пошуках
iстини
10:20 Повiтрянi воїни
12:40, 21:00 ТОП 10:

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, cтресостійкість, 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)

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

ІНТЕР
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Т/с «Друге життя»
18:30 «Крутiше за всiх»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф
«Найпривабливiша i
найсимпатичнiша»
22:15 Х/ф «Шукайте
жiнку»
ICTV

5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
08:25 Феєрiя мандрiв

09:10 Гра iнтересiв
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
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
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 «Бандерлоги»
09:45 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:30 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
14:15 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
16:35 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
19:15 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Шахтар»
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

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.
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14 жовтня

Мозаїка

2017 року

Вишгород

Вітаю!

Шановні захисники Вітчизни!
14 жовтня ми відзначаємо
три великих свята – День захисника України, День Українського козацтва та Покрову
Пресвятої Богородиці.
Ці свята увібрали в себе багаті і славні ратні традиції, вони
уособлюють мужність і героїзм
оборонців та визволителів рідної землі.
Вітаємо захисників Вітчизни! Шануємо відроджене українське козацтво, для якого завжди і всюди заступницею була
Матір Божа.
Нехай кожного Пресвята
Богородиця покриває своїм омофором, щоб ніякі злі сили не надломили вас.
Нехай ваша стійкість і відвага, шановні захисники, завжди підживлюються любов’ю та підтримкою рідних. Хай вдома на вас чекає затишна гавань. Міцного здоров’я вам, успіхів та надійного сімейного тилу!
Миру – нашій державі й кожній родині!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Шановні вишгородці!
Щороку 14 жовтня ми відзначаємо кілька знаменних
свят – День Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День захисника України.
Прийміть найщиріші вітання та дозвольте запросити вас
на Марш Слави Героїв, який
цього року присвячений 75-річчю створення Української Повстанської Армії і відбудеться
14 жовтня о 16:00 у парку ім.
Т. Г. Шевченка, що в м. Києві.
По закінченню маршу відбудеться концерт групи «Кому вниз».
Вшануймо наших захисників – тих, хто поліг за Україну, і тих,
хто сьогодні відбиває атаки російських окупантів!
Виходь! Не будь байдужим! Ми маємо бути сильними! А разом ми — сила!
Слава нації!
Депутат Вишгородської міської ради 7 скликання
Валентина ПАРЧУК

Âèøãîðîä

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

Потрібні МАЛЯРИ
з досвідом роботи
з порошковою фарбою,
з/п – від 12 000 грн.
с. Новосілки,
Вишгородський р-н.
Тел: (097) 683-92-79

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Куплю роги лося, оленя
— до 150 грн за 1 кг
і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501-71-08
Важати недійсними втрачені документи на
будинок у садовому товаристві «Водник»
в с. Хотянівка, вул. Соснова, б. 4, видані
на ім’я Юрія Олександровича РУБЦОВА,
техпаспорт, інвентаризаційна справа
7101847, реєстровий номер 84933423023

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

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

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

