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Третій дошкільний будівельний об’єкт: крига скресла
Розмовляв
Володимир ТКАЧ
ФОТО – Андрій
МАКСІМОВ, «Вишгород»

Серед низки осінніх робіт із благоустрою
міста,
розвитку
його
інфраструктури
помітною подією став початок
будівництва двох нових
корпусів у дитячих садках «Ластівка» і «Чебурашка». Втім, дошкільна
тема знайшла своє продовження вже по вул.
Шкільній. Саме там стартує будівництво нового дитячого садка. Про нього і
наша розмова з міським головою О. В. МОМОТОМ:
— Олексію Вікторовичу, новий будівельний майданчик, гадаю, приємна звістка для нинішніх і майбутніх молодих мам.

— Нарешті після довгих погоджень у різних інстанціях крига скресла і на цьому об’єкті. Зараз будівельники ТОВ «Кремінь-1» заїздять на цей майданчик. Найближчим часом вони встановлять паркан, облаштують
територію, завезуть вагончики, підведуть енергоживлення, тобто, розпочнуть звичні будівельні справи.
Наше завдання — своєчасне фінансування і контроль
за графіком робіт і їх якістю. Нагадаю, що замовником
будівництва є КП «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради» (директор О. Є. Карлов).
— Які, власне, обсяги будуть виконані до кінця
2017 року?
— Згідно з договором, у нас є календарний графік
виконання робіт по об’єкту. За ці місяці мають бути виконані підготовчі і частина загальнобудівельних робіт.
— Ви говорили, що новий дитсадок має увійти в
експлуатацію наприкінці 2019 року.
— Так, але я дуже сподіваюся, що завдяки своєчасному фінансуванню ми зможемо прискорити цей процес на рік раніше.
— Які ще поточні роботи з благоустрою трива-

Нові майданчики для юних вишгородців
Кристина ЧОРНА,
учениця НТУУ КПІ м. Вишгорода
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Минулої суботи на вул. Дніпровській урочисто відкрили новий дитячий майданчик та
міні-футбольне поле. Тож тепер у дітей навколишніх будинків з’явилася можливість
активно проводити дозвілля, граючись на
гірках, каруселях і гойдалках, ганяючи м’яча.
Ще до початку заходу біля майданчиків зібралося багато мам із дітьми: хлопчаки вже грали
у футбол, хтось куштував «футбольний» пиріг, а
наймолодші були захоплені дитячою програмою.
Дітей розважали двоє аніматорів в образах героїв дитячого мультфільму «Лего Ніндзяго».
«Подорож у місто Ніндзяго» супроводжували
найрізноманітніші конкурси, в яких брали участь
навіть матусі, — зарядка Фіксиків, прикрашання казкової ялинки (в якості ялинок були мами),
подорож через лабіринт, занурювання в чарівні
хвилі, перестрибування через «змію» та багато
іншого. Найбільш активні отримували подарунки
— прапорці, магніти із зображенням Вишгорода,
значки та солодощі. Все це супроводжувалося

веселою музикою та гарним настроєм.
Аніматори провели опитування серед малюків і батьків.
Оксана К., мама двох дітей:
— Все чудово! Я і мої діти дуже задоволені
таким веселим дійством і тим, що тепер у дворі є
майданчики для розваг і занять спортом.
Катерина Д.:
— Ми не з цих будинків, що поряд, але тепер
будемо приходити сюди з сином часто. Тут затишно, повністю безпечно і є чим зайнятися моїй
дитині.
Марина З.:
— Нам з донечкою тут дуже подобається. Їй
весело грати з іншими дітьми, а мені цікаво за
цим спостерігати. Віднині ми будемо тут частими
гостями.
Захід тривав близько двох годин. Похмурий
осінній день став значно яскравішим від радісних
дитячих посмішок і веселого сміху.
Варто додати, що ці дитячі майданчики
з’явилися завдяки ініціативі міського голови
Олексія Момота, його заступника Ігоря Свистуна,
депутата міської ради Олега Кучмія та завдяки
будівельникам на чолі з Максимом Рублівським.

ють по місту?
— По-перше, ми відновили програму з теплозбереження, тобто, триває заміна вікон у під’їздах. Нещодавно їх замінили по вул. Дніпровській, 8 та Б. Хмельницького, 8. Наступні будинки — Грушевського, 8, 10,
Симоненка, 8, 10, Кургузова, 2, Київська, 18, 20, Набережна, 22, пр-кт Шевченка, 5. Триває також ремонт
дахів на вул. Симоненка, 3, 5, 7, Грушевського, 7. Вийшли на фінішну пряму із заміни поштових скриньок у
під’їздах. Це — Кургузова, 3-а, Грушевського, 9.
— Олексію Вікторовичу, ще кілька слів щодо
підготовки до зими. Що робиться в цьому напрямку?
— Закуповуємо пісок, сіль, готуємо техніку, тобто,
все йде згідно з планами. З огляду на сильні вітри, продовжуємо видалення аварійних дерев згідно зі зверненнями громадян. Також відбувається ямковий поточний ремонт на центральних вулицях.
— Дощ не заважає?
— Сучасна бітумна мастика не потребує
обов’язкової сухої погоди. Словом, якщо підсумувати,
то авральних ситуацій немає. Все згідно з планом.

Танцювальний колектив «Клерико»:
Танцюй. Кохай. Співай. Живи!
читайте на сайті газети vyshgorod.in.ua
Увага!
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Громадський бюджет
як механізм залучення
вишгородців до
розподілу коштів
Із сесійної зали
Минулого тижня відбулася чергова
ХХVIII сесія міської ради. На пленарне засідання було винесено більше 70 питань,
левова частка яких стосувалася земельних відносин: надання дозволів на розробку проектів землеустроїв щодо відведення земельних ділянок у власність,
оренду тощо.
На початку сесії депутати внесли зміни до
міського бюджету на поточний рік і спрямували частину коштів вільного залишку у сумі
598 тис. грн на комунальні потреби, зокрема,
на закупівлю освітлювального обладнання,
паливно-мастильних матеріалів, капітальний
ремонт житлового фонду тощо.
Також на сесії було затверджено у новій
редакції Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода. Цей
документ впроваджує механізми залучення
громадськості до розподілу коштів бюджету
міста, обговорення громадою окремих напрямків їх використання.
Депутати міської ради також затвердили звернення до Верховної Ради і Прем’єрміністра України про захист права територіальної громади на самоврядування та

запобігання встановленню абсолютної влади голів держадміністрацій на місцях. Інше
звернення стосувалося прискорення розгляду та прийняття проекту Закону про антикорупційні суди та формування Вищого антикорупційного суду протягом найближчих шести
місяців.
Питання порядку денного «Про розірвання договорів про співпрацю з російськими
містами-побратимами Бєлгородом і Суздаллю, ініційоване депутатом від ВО «Свобода»
Валентиною Парчук, не набрало необхідної
кількості голосів для його затвердження.
Були внесені зміни до комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового та соціального призначення.
Депутатський корпус погодив присвоєння
іменної назви «Вишгород» новозбудованому малому броньованому артилерійському
катеру ВМС України та встановив шефські
зв’язки з його екіпажем. У галузі охорони
природи сесія вирішила здійснити заходи
щодо розробки проекту берегоукріплення
навколо СТ масиву «Дніпро». Було припинено право комунальної власності на об’єкт
незавершеного будівництва — інфекційний
корпус — у зв’язку з його знищенням.
Питання черги денної про згоду на прийняття в дар у комунальну власність добровільного безкорисливого внеску грошових
коштів та майна від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» не
набрало необхідної кількості голосів. Також
не пройшло і питання укладання договору
оренди земельної ділянки з ПАТ «Київська
пересувна механізована колона-2».
Блок земельних питань приймався згідно
з висновками депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин.

Бєлгороду у Вишгороді – бути!
Подвійні стандарти або продовжуємо «дружити»….
Подих сесії. Здоровий глузд не переміг.
(Подано мовою оригіналу)
20 жовтня 2017 року на черговій – 30
сесії Вишгородської міської ради за результатами голосування – м. Вишгород
продовжує співпрацю з містами – побратимами Російської Федерації.
Мова іде за проект рішення №5 в порядку денному сесії – «Про розірвання договорів про співпрацю з містами-побратимами»: це міста Суздаль та Бєлгород
Російської Федерації. Пам»ятний знак
м. Бєлгороду і досі стоїть на Алеї міст
– побратимів в центрі Вишгорода. То
ж – договори не розірвані та ми продо-

Наше місто

вжуємо «дружити». На початок сесії у
залі було зареєстровано 25 депутатів:
під час голосування за проект рішення
№5: утримались: Баланюк Олександр,
Круковець Владислав, Кучмій Олег, Поліщук Олексій, Шубко Інна, 3 депутатів
– взагалі голосування проігнорували. Рішення не прийнято.
Це друга спроба достукатися до місцевих представників громади – депутатів
– на 29, позачерговій сесії міської ради,
вже подавалося нами звернення та відповідний проект. Рішення не прийнято.
Інфографіка питання: на початку
поточного року нами було направлено
запит до Українського інституту національної пам«яті з приводу кількох невирішених у м. Вишгороді питань щодо
декомунізації, де також ішла мова про
пам»ятний знак російському місту на
Алеї міст-побратимів у м.Вишгороді. На
що отримали відповідь. На основі відповіді з Інституту – депутатом міської
ради Парчук В.Г. - 13.07.2017 - було направлено лист на ім»я Вишгородського
міського голови. Вишгородська міська
рада, Виконавчий комітет, в свою чергу
звернувся до Київської державної адміністрації.…… Так і не отримавши відповіді, посилаючись на Закон про місцеве
самоврядування, вже двічі подавався

Вишгород

Справи депутатські

Відведення води від
фундаментів будинків –
питання невідкладне
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат міської ради
Чергові
збори
з
мешканцями та аналіз
проблем будинків переважно старого житлового фонду вкотре
спонукають на розробку відповідної цільової
Програми.
Минулого року ми з
Володимиром Лісогором підготували та подали на сесію Проект міської
програми «Теплий під’їзд» на 2017-2018 роки, яка передбачала продовження заміни старих дерев’яних вікон на нові енергозберігаючі та ремонт
вхідних груп під’їздів будинків. Дякуємо колегам — депутатам та міському
голові за підтримку проекту. Як бачимо, його реалізація знайшла позитивний відгук населення.
Цьогоріч розпочинаємо підготовку нової ПРОГРАМИ на 2018 рік, яка
буде спрямована на ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ ВІД ФУНДАМЕНТІВ БУДИНКІВ,
оскільки після вивчення стану будинків, зокрема, Симоненка, 2, Хмельницького, 1- 5, Хмельницького, 8, Шевченка, 5, Мазепи, 10, Грушевського,
3 тощо, вважаємо це питання невідкладним та першочерговим. Програма
передбачатиме ряд заходів, у тому числі ремонт відмосток, систем водовідведення від будинків, зокрема, на дахах.
Сподіваємось на підтримку колег і цього разу!

проект рішення про розірвання дружніх
стосунків з містами Російської Федерації.
Нас не дивує, що дехто з громади навіть не в курсі де та Алея є (чули з місця
вигуки – а де це?), нас не дивують похіхікування кожного разу в залі, коли
мова стосується подібних питань (такий
вже народ – серйозність визначається
нагальними сьогоденними потребами:
дороги, мережі, земельні ділянки), але
нас не може не дивувати позиція деяких
представників народу - делегованих у
раду, які так щиро перед початком сесії співають разом з О. Пономарьовим
наш Славень. То, Вам, громадяни: не ту
пісню треба співати: Вам потрібно гарно
вивчити слова гімну колишнього Радянського Союзу або як варіант – сучасної
Російської Федерації – бо «а какая разница»? А знаєте чому? Заради цікавості
відвідайте сайт Вишгородської міської
ради – клікніть міста-побратими – навпроти чудових міст – Суздаль та Бєлгород – є прямі посилання – з закінченням
«ru». Що ми нещодавно з Вами святкували – День Захисника України, 75-річчя
УПА? А у Ваших чудових містах – побратимах кипить робота по святкуванню
100-річчю комсомолу. От цікаво – а в
якій саме царині ми «дружимо» та і надалі «будемо співробітничати»?
Правонаступниця СРСР – Росія завжди знала – ЩО таке ідеологія, Що
таке «защита рузкого языка» і як потрібно знищувати корінне населення інших
держав.
Яка ціна Ваших сліз, коли під час

пам»ятних дат несете квіти до могил
загиблих ВАШИХ земляків? «Вшановуєте» загиблих в Революції Гідності,
встановлюєте пам»ятні дошки на освітніх закладах загиблим на сході молодим
хлопцям, одягаєте вишиванки та вишикуєтесь на лінійках?
То коли Ви справжні? І чи буваєте такими?
Не можливо побудувати країну «для
галочки», не можливо «бути патріотом
тут, а не там», не можливо «робити вигляд, що подаєш приклад», НЕ МОЖНА
ВВАЖАТИ ЦІ РЕЧІ – несуттєвими! Суть
в – усьому! Суть в тому, що в нас виховують байдужість до війни, нас підштовхують знову до всепрощення, примирення,
«вічної дружби з братом». У нас війна. З
тим самим так званим «братом». Кілька
століть.
Ніякої дружби нема. Не було і не може
бути. Бо винищені – мільйони українців,
бо наслідки геноциду 20 століття – ми
маємо зараз – а наслідки подій сьогодення – будемо мати через десятиліття.
Або ти живеш в Україні – і є українцем: наскрізь, або, заради всього святого – заховайте ті вишиванки та не ганьбіть себе.
P.S. Знаєте, хто цікавиться «Чому
досі цей пам»ятний знак тут?» - ті українці, які переселилися в наше місто в наслідок агресії країни, на території якої
знаходяться «ВАШІ МІСТА - ПОБРАТИМИ»….
Депутат Вишгородської міської ради
Валентина ПАРЧУК
Помічник депутата Ольга ФІЛЮК

Заява про екологічні наслідки діяльності при реалізації проекту «Відновлення та інженерний захист берегової лінії
Київського водосховища від шкідливої дії води в межах Глібівської сільської ради Вишгородського району Київської області»
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення:
Проектом передбачено комплекс заходів з відновлення та інженерного захисту берегової
лінії Київського водосховища від шкідливої дії вод у межах Глібівської сільської ради.
Відновлення та інженерний захист берегової лінії передбачено виконати з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного
середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
Розроблений проектом комплекс будівельних робіт при їх реалізації призведе до незначного тимчасового впливу на повітряне, водне середовище, грунти, рослинний та тваринний світ,
який триватиме лише в період виконання робіт.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності
відповідно до екологічних стандартів і нормативів:
При проведенні робіт із дотриманням вимог проекту та норм законодавства загрози безпеці
життєдіяльності населення немає.
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Перелік залишкових впливів:
Залишковий вплив від будівництва відсутній.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її
здійснення:
Публікація в засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил
охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та
експлуатації об’єкта планованої діяльності:
При виконанні комплексу робіт відповідно до проекту, виконавці робіт зобов’язуються неухильно додержуватися загальних нормативних правил екологічної безпеки. Всі роботи будуть
виконуватися відповідно до правил експлуатації машин та агрегатів, а також збереження і використання паливно-мастильних матеріалів.
З матеріалами проектної документації можна ознайомитись у Глібівській сільській раді за
адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Глібівка, вул. Соборна, буд. 18.
Замовник: Глібівська сільська рада

Вишгород
Розмовляв Володимир ТКАЧ
Політика міжнародних зв’язків
Вишгородської міської ради останнім
часом зосереджена на західному напрямку. На жаль, зараз партнерські
зв’язки з російськими містами Бєлгородом і Суздаллю заморожені.
Але вишгородські дипломати часу
дарма не втрачають. Про візит нашої
делегації до міста-побратима Айхенау у своєму інтерв’ю вже розповів
міський голова Олексій Момот. Сьогодні ж про перспективи європейського напрямку поділився своїми

Суспільство

28 жовтня

— Трохиме Сергійовичу, а чи не
долучити до цієї «Ліги Європи» й інші
міста-побратими, скажімо, футбольні
клуби з польського Вишкува, естонського Раквере тощо?
— Є така думка, але до цього нам
потрібно провести переговори з адміністраціями цих міст. Я впевнений, що
нашу пропозицію вони підтримають.
— У своєму інтерв’ю Олексій Момот говорив, що мер італійського
міста Будріо висловив бажання встановити партнерські зв’язки з Вишгородом. Наскільки це реально?
— Все залежить від доброї волі адміністрацій міст. На моє глибоке переконання, така співпраця піде лише на
користь Вишгороду. Будріо — це місто
з населенням близько 18,5 тис. чоловік
за 16 кілометрів від Болоньї — адмінцентру регіону Еміпія — Романія. Місто
дуже старовинне, зі своїми неповторними традиціями, римською архітектурою.
Щороку влітку у Будріо відбувається

Київська обласна програма
індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім» на 2017-2021 роки
Метою реалізації державної політики у сфері житлового будівництва в
сільській місцевості на Київщині є програма «Власний дім». Вона є єдиним
дієвим механізмом, що дає можливість
сільським жителям покращити житлові
умови через отримання пільгових кредитів на будівництво житла та благоустрій під 3% у національній валюті, а
багатодітним сім’ям надається безвідсотковий процент.
Програма «Власний дім» сприяє індивідуальному житловому будівництву
на селі, поліпшенню житлово-побутових
умов сільського населення, покращенню
соціально-демографічної ситуації та стимулюванню закріплення молодих спеціалістів на селі, що відповідає Стратегії розвитку Київської області до 2020 року.
Розробка проекту Київської обласної
програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 20172021 роки затверджена розпорядженням
Київської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року №123.
Ініціатор розроблення Програми – Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Розробник та виконавець
– Київський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі. Учасники Програми – Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України, районні ради, районні державні адміністрації, об’єднані територіальні
громади та Київський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
Станом на 1 жовтня 2017 року в Київській області більше 2,0 тис. сільських
родин отримали пільгові кредити в обсязі 46,23 млн грн, у тому числі за рахунок державного бюджету – 29,18 млн
грн, місцевих бюджетів та інших джерел
– 17,05 млн гривень. Це дало можливість
прийняти в експлуатацію понад 72,6 тис.
кв. метрів житла, підключити до існуючих комунікацій понад 1,2 тис. житлових
будинків та провести комплекс заходів
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— Ми визначилися, що необхідно заснувати міжнародний юнацький
футбольний турнір. У ньому братимуть
участь муніципальний футбольний клуб
«Айхенау», вишгородська «Чайка», і виявили бажання італійці з м. Бурдіо.
— Італійці? Це цікаво.
— Вони — побратими міста Айхенау.
Перший турнір відбудеться у Вишгороді,
на стадіоні «Енерегетик». Ми хочемо,
щоб іноземні спортсмени проживали у
вишгородських родинах, спілкувалися
з людьми і повезли додому реальні враження від побаченого в Україні. Це і є народна дипломатія.

Вектор дружби — західний напрямок
думками Трохим Іванов, заступник
міського голови, відповідальний за
гуманітарну сферу.
— Трохиме Сергійовичу, враження
від Баварії — незабутні. Вам як людині, близькій до спорту, що найбільше
впало в око?
— Здоровий спосіб життя німців.
Спортивна інфраструктура Айхенау
дозволяє займатися фізичною культурою, оздоровленням – усім категоріям
населення. Невелике місто буквально
нашпиговане стадіонами, спортмайданчиками, басейнами, тренажерними
залами, фітнес-клубами, полями для
гольфу і т. д. По німцях помітно, що там
панує культ здорового тіла. Там не в пошані паління, алкоголь, наркотики, бо
це ознака дурного тону і низької культури. І це стосується, здебільшого, усієї
Європи.
— Айхенау, як і вся Німеччина, –
футбольне місто. Яка співпраця на
цих теренах досягнута у ході візиту?

2017 року
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зі спорудження водо- та газових мереж.
Кредитну підтримку за програмою отримали сільські мешканці всіх без винятку
районів області. Найбільша кількість кредитних договорів була укладена мешканцями Тетіївського, Володарського, Переяслав-Хмельницького, Ставищенського
та Богуславського районів.
Програмою «Власний дім» передбачено надання кредитів сільським жителям за наступними напрямами. Перший
напрям – будівництво нового житла, завершення недобудованого житла, а також
придбаного незавершеного будівництва
та готового житла (подальша реконструкція з впровадженням енергозберігаючих
технологій). Другий – на підключення помешкань до існуючих комунікацій, у тому
числі шляхом будівництва інженерних мереж та забезпечення осель якісною питною водою.
Виконання Програми передбачається
здійснювати в три етапи: 1-й етап – 20172019 роки, 2-й – 2020 рік та 3-й – до 2021
року. Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету – виділених для надання
пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам; обласного бюджету, районних бюджетів, міських, сільських, селищних та бюджетів об’єднаних
територіальних громад – виділених для
надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам та
частини державних капітальних вкладень
– виділяються на розвиток соціальної
сфери села та інших надходжень, що не
суперечать законодавству.
Основними завданнями Програми
«Власний дім» є підвищення привабливості та створення комфортних умов для
проживання в сільській місцевості, зменшення відтоку працездатної молоді за
межі області, заохочення до будівництва,
придбання житла, придбання незавершеного будівництва, реконструкція житлових
будинків із надвірними підсобними приміщеннями, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій та покращення інфраструктури села.

народний фестиваль. Ми можемо демонструвати італійцям свої досягнення
у галузі культури, мистецтва і спорту. Я
вільно володію італійською мовою, тому
докладу всіх зусиль, щоб наше співробітництво було плідним. Головне — італійці хочуть щиро дружити. А для дітей
Вишгорода це гарна можливість помандрувати країнами Європи, побачити
світ. І це чудово, бо саме діти – це наше
майбутнє.
— Не можу не запитати про партнерство з російськими містами-побратими Бєлгородом і Суздалю. В
якому стані наші взаємовідносини?
— На офіційному сайті м. Бєлгорода є інформація про Вишгород: наша
адреса, телефони приймальні міського
голови Олексія Момота. Є також інформація про інші українські міста-побратими — Харків і Прилуки. Де-юре зв’язки
зберігаються, але де-факто їх немає.
Дуже прикро визнавати, але нинішня
політична ситуація заважає адекватній

Роздуми на статтю
Володимира Ткача
«Ярослав Мудрий чи наш Каїн»?
Ірина ПИРОЖЕНКО
Коли я працювала директором Вишгородського історико-культурного заповідника з 1999 по вересень 2016 року, наша
установа щороку проводила наукові конференції та Дні пам’яті, присвячені великому київському князю Ярославу Мудрому,
що пішов з життя саме в місті Вишгороді
у лютому 1054 року. На конференціях були
гості з Угорщини, Франції, Росії, Німеччини,
Японії та інших країн.
Науковці виступали з доповідями на теми
історичних подій Вишгорода.
Кілька років дуже ретельно досліджувалась тема життя Ярослава Мудрого, який
об’єднав Київську Русь і майже не воював,
тому що віддав своїх дітей за іноземних королів, тим самим прокладаючи міст порозуміння
з цими країнами. Але повернуся до статті в. о.
редактора газети «Вишгород» — пана В. Ткача (газета «Вишгород» № 41 від 14.10.2017 р.).
По-перше, автор пише, що літопис «Повесть временных лет» було написано через 50
років після вбивства страстотерпців Бориса та
Гліба, тому Нестор-літописець, який сьогодні
спочиває в Києво-Печерській Лаврі, будучи
монахом, зробив літопис зручним для тодішньої влади, тобто написав неправду.
В історичних довідниках літопис «Повесть
временных лет» був написаний за версією
Шахматова в 1110-1112 роках в Києво-Печерській Лаврі, тобто майже через 100 років після вбивства Бориса та Гліба. Друга редакція
була написана у Видубицькому Михайлівському монастирі в 1116 році. Крім цього літопису
були написані інші історичні документи, такі
як «Сказание о Борисе и Глебе» (середина
11 століття), «Сказание о чудесах», створене
трьома авторами в 1089-1115 роках, тобто
після смерті Ярослава Мудрого. «Сказание о
Борисе и Глебе» збереглося більше, ніж у 170
списках. В ХIV столітті вийшов Сільвестровський список «Сказанія про святих». У всіх цих
літописах називається вбивця.
«Сага про Єймунда», на яку спирається
автор статті, була створена невідомим автором в країні Ісландії на давньоісландській мові
в 1387-1394 роках, тобто через 250 років після вбивства святих Бориса та Гліба. Лише у

Тема
народній дипломатії. Ця війна – «камінь
у городі», як у Росії, так і в нас. Не дивлячись на всю пропаганду проти нашої
країни зі сторони Росії, страждають
люди, розлучаються сім’ї, сваряться
друзі, руйнується кропітливо створена
система адміністративних взаємовідносин. Наша мета була об’єднати маленькі міста, що зберігають недоторканим
культурні надбання народів, поділитися
досвідом, наповнити дітей розумінням
того, що світ величезний та відкритий
для них. Тому, все, що зараз ми спостерігаємо, – є жахливою помилкою, що
виникає з павутиння політичних інтриганів, яким байдуже до життя пересічних
людей, маленьких міст.
— Тобто, сьогодні ми дивимося
«на Захід»?
— Ми працюємо для блага нашого міста. І чим більше міст-побратимів,
тим сильніше наше об’єднання. Ми не
можемо зупинятись, коли так багато подолали!
1834 році «Сагу об Єймунді» було переведено на російську О. І. Санковським. Читаючи
Сагу, відчуваєш багато розбіжностей. В ній
написано, що сам Єймунд убив Бориса, хоча
був конунгом, «Быстрыми ударами нанес ему
смерть. Достав Борислейфову (Бориса) голову в свои руки, он пустился бежать к Ярислейфу (Ярославу).
В «Повести временных лет» читаємо: «напали на нього вони і простромили списами
Бориса і слугу його (Гугріна) Георгія, і була в
Георгія на шиї гривня золота, яку подарував
йому Борис. Відрубали Георгію голову і зняли
гривну. Бориса ж убивці повезли до Києва, і
коли довідався Святополк, що він ще дихає, то
послав двох ворогів (Еймунда і Рігнера) прикінчити його».
«Окаяні ж убивці — вишгородські бояри
перейшли до Святополка. Імена ж цих законозлочинців є Путша, Телець, Єлович, Ляшко.
Отець же їх — Сатана» («П.В.Л.»)
«ПВЛ» розповідає, що Володимир Великий
помер у 1015 році в селі Берестово біла Києва,
«но бояри сховали його смерть від народу та
дружини. Покійного не стали виносити через
двері, а таємно ночно, зламавши помост між
двома коморами, на мотузках тихо опустили
на землю, після чого перевезли в Київ, де і поховали в Десятинній церкві. Владу в Києві взяв
Святополк». Питання: чому таємно був похований Володимир?
«Умер же Владимир в Берестове и потаили
смерть его, потому что тогда был Святополк в
Киеве» — пише літопис.
Автор статті В. Ткач пише, що між смертю
Володимира і загибеллю його синів минуло
всього два тижні. Це не так, Літопис гласить,
що Бориса було вбито 6 серпня, а Гліба у вересні, але тіло Гліба було знайдено через кілька років. Гліб же був убитий своїм слугою — кухарем Торчином на річці Смядинь. Нащо було
вбивати юного Гліба, який не претендував на
престол у Києві?
В історії Київської Русі залишається багато-багато таємниць, розбіжностей, і щоб надавати свої тези — необхідно дуже ретельно
вивчати наукові історичні джерела все життя.
І все ж, не всі таємниці можна відкрити. Тому
я не раджу автору статті давати на сторінках
газети свої «ненаукові» припущення, хто вбив
Бориса і Гліба? А, залишаючи це літописам,
хочу додати, що кілька років тому Українська
православна церква занесла Ярослава Мудрого до лику святих. А ми, православні християни, молимось святим страстотерпцям Борису і
Глібу і просимо прощення наших гріхів.
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Герої сьогодення

Вишгород

Пристрели мене, собако! — кричав кадировець сержанту
Володимир ТКАЧ
ФОТО — домашній архів Олександра ВЕРТЕЛЯ

За рік війни на Донбасі сержант
Олександр Вертель переконався
остаточно, що життя солдата — у
руках їх благородіє пані Удачі. Яким
боком повернеться до тебе дама —
так і буде. Вона може відвести кулю
снайпера, убезпечити від наїзду на
фугас. На волосині бував від смерті, але доля щадила, значить, Удача
була поряд.
На цю війну Олександр Пішов добровольцем:
— Зателефонувала матір у сльозах, мовляв, старшого брата Романа
мобілізували і відправлять у зону АТО.
Я заспокоїв її як міг, а сам подумав,
що далі морозитися тут не зможу. В
порівнянні з братом, я маю за плечима

службу у спецназі, знаю й умію багато
чого, десь та знадоблюся.
Ось так, у березні 2014 року і розпочався його бойовий відлік. У 72-й
окремій механізованій бригаді послужний список Вертеля оцінили гідно і запропонували розвідувальну роту. Сержант погодився: розвідники — еліта
бригади, кожного дня — на вістрі подій,
адреналін зашкалює. Так, є ймовірність
не повернутися, але, як кажуть, хто
не ризикує, той не п’є «шампанське».
Звісно, у розвідки і відповідальність
особлива — від достовірності даних залежить не одне солдатське життя.
— Я часто супроводжував колони
автобронетехніки, — пояснював сержант, — і майже кожного разу якась
машина підривалася на установлено-

му фугасі, гинули хлопці. Ще годину
тому з ним розмовляв на привалі, а
зараз ось лежить закривавлений. Хто
мінував дороги? Диверсанти на чолі з
російськими спецами. У денеерівських
відморозків тямки не було поставити
радіокерований заряд.
Олександр добре пам’ятає, як верещали бабусі за Росію і Путіна, але
найогидніше, коли посміхалися, а у
спину підло завдавали удару. Місцевий
один мужик навіть ручкою махав колоні, а як тільки вона віддалилася — за
мобільник і давай зливати інформацію. За Амбросіївкою колону накрили.
Біля Червонопартизанська взяли двох
полонених — з дерева зняли — коригувальники вогню: нахабні, самовпевнені, одному десь 16 років. Їх би
«списати» на місці, бо лиха завдали
чимало, але був наказ передавати полонених СБУ.
Війна на Донбасі — далеко не шляхетна річ, і жорстокість була нормою з
обох сторін. Та все ж проблиски якоїсь
гуманності часом брали гору.
В одному з боїв бригада потіснила чеченських бойовиків. На полі бою
залишилися убиті. На землі лежав поранений кадировець — вибухом йому
відірвало руку. Чеченець корчився від
жахливого болю, конав, спливаючи
кров’ю. Розвідники мовчки дивилися
на звалену вражину. Ще 10 хвилин
тому борзий чечен кричав, що буде
«різати башка», а зараз виє від болю.
— Пристріли мене, собако! — кричав кадировець сержанту. — Пристріли, прошу!
Олександр не поворухнувся. Він
дивився на ворога і згадував своїх загиблих хлопців. Хтось, добра душа із
розвідників, припинив агонію кадировця, автоматною чергою відправивши
найманця у рай. І це був гуманний вчинок.
У 2014-15 роках Олександр диву
давався, наскільки було отруєне російською пропагандою населення Донбасу. У Горлівці проживали три його двоюрідні брати. Вони вийшли на зв’язок
і давай трамбувати: «Ти що, приїхав
сюди вбити нас? Давай, дуй на свою
Україну!». Сашко не розгубився і соковито по-народному відповів, хто вони і
чого він приїхав сюди.
Інший приятель, теж горлівський,
кожного літа приїздив до Вишгорода
погостювати, а виявилося, що воює у
перших лавах сепаратистів. Ось таке
воно життя.

А от старшим братом Романом
Олександр пишається. Його дивізіон
«Ураганів» під донецьким аеропортом
перемолов більше двох сотень псковских десантників.
У ході бойових дій сержант Вертель
отримав позивний Вепр. Так усі і називали його. Вепр цінував щиру дружбу.
Завдяки бойовому товаришуванню
був шанс вижити особисто і тому, хто
поруч.
— Стояв я у наряді, і тут пролітає
безпілотник, — ділився спогадами
Олександр. — Думаю, наш. Тільки
змінився, наколотив кави, як на нас
звалилося море вогню. Я відчув дикий удар по нозі, упав від болю. Все,
майнула думка, ноги немає. Я крізь
вибухи закричав товаришу: «Коля, допоможи, я поранений». А обстріл продовжувався. І тут Коля, прапорщик, під
вогнем потягнув мене до рятівною ями.
На щастя, у мою ногу влучила мерзла
грудка землі. Нога була синьою, але
неушкодженою. А якби не виручка друга, може, осколки і добили б мене.
Ми знову заговорили з Вепрем про
Фортуну, Всевишнього, пані Удачу. Хто
рятує солдата від смерті?
— Лежав я у наметі, — продовжив
він. — Думаю, треба ноги помити перед сном. Тільки відійшов від намету,
як згори на нього накотився ГАЗ-66,
водій забув поставити його на ручник.
Машина проутюжила намет, де хвилину тому був я. Як це називається? Інший випадок, коли наші артилеристи
промахнулися і накрили своїх. Я в той
момент знаходився за стрілою крана і
осколок потрапив саме у стрілу, а не в
мене.
Та найбільше я вдячний за врятоване життя не кому іншому, як песику.
Привезли розвідники з-під Новоазовська собачку. Назвали його Майором.
Прижився саме на позиції «Вепр». Потішний собака, все тягав то шкарпетки,
то труси. Любив спати у халабуді біля
пацанів. Одного разу Майор занепокоївся, почав скавучати, а потім зубами
хапає мене за бушлат і тягне до дверей. Я зрозумів, що не до добра цей
цирк. «Ану всі швидко в укриття!» —
закричав я, і сім чоловік кулею полетіли до бліндажа. Тільки пірнули в нього, як позиція опинилися у пекельному
вогні. Гради переорали все, що можна,
а нашу халабуду рознесли на тріски.
Ось вам і Майор. За такі речі його до
смерті треба годувати сервілатом.
А ось у сусідньому підрозділі у хлоп-

ців був гусак. Хотіли його в суп, аж раптом помітили, що птаха відчуває, коли
розпочнеться обстріл. Як бачимо, гуси
не лише Рим врятували, а й багато
кого з наших бійців.
Якби існував глобус Донбасу, то
напевне сержант Вертель обігнув би
вже весь донецький кряж по меридіанах і паралелях: Ізварине, Червонопартизанськ, Старобешівський район,
Абмросіївка, Маріуполь. А війну розпочинав з автоматом АКМ 1962 року випуску: обдертим, живого місця не було.
У сепарів вже були АК-101 — російський автомат із сучасних матеріалів,
покращеною влучністю стрільби, легкий тощо. Але на полі бою не завжди
вирішує зброя, а в кого вищий бойовий
дух і виучка. Так було під Червонопартизанськом, коли сепари вирішили
«порвати» перший батальйон бригади.
Вони нагло і тупо поперли в атаку, а
підрозділ Вепра зайшов їм з тилу. «Нашинкували» тоді ополченців, як капусти на зиму.
З чим і сьогодні примиритися і забути не може Вертель — Вепр — це зі
втратами. Їх могло бути менше, якби
була чітка взаємодія переднього краю
і штабів. Розвідка свій хліб відпрацьовувала сповна, і справа залишалася за
прийняттям рішення. А ще рвали душу
наявні факти шкідництва і зради.
— Була сформована колона з 53
машин, — все ділився спогадами Олександр. — Тут з’явився якийсь полковник і давай по-новому тасувати колону, як колоду карт. Машини з ракетами
поставив у центрі. Тільки вийшли на
марш, як бойовики прицільно накрили
колону, в першу чергу — машини з ракетами. Рвало, так що світу Божого не
видно було. Скільки людей загинуло!..
А взагалі, я воював з тямущими офіцерами. Мій командир, старший лейтенант Дмитро Литвин їв і пив разом із
бійцями і був відчайдушно хоробрим.
Пам’ятаю, горіло поле пшениці, наша
БМП у цьому диму і вогні, противник
гатить, ось-ось влучить, я навіть розгубився, а ось Діма чітко командував:
«Вепр! Бери ліворуч! Тепер прямо!» і т.
д. Якби не він — горіти нам у пшениці.
Війна для старшого сержанта Олександра Анатолійовича Вертеля закінчилася у березні 2015 року. Принаймні,
бойові дії, бо згодом ветеран АТО продовжив службу у нашому військкоматі.
В разі потреби — відгорне папери вбік,
звично автомат на плече — і туди, де
треба захищати Україну.

Гайд-парк

Вишгород
20 жовтня ВІДЗНАЧАЄ
70-річний ЮВІЛЕЙ
наш батько, дідусь і люблячий
чоловік, учасник будівництва
Київської ГЕС, учасник
ліквідації аварії на ЧАЕС
Віктор Володимирович
ДМИТРЕНКО!
Наш любий і добрий,
найкращий у світі,
у день ювілею вітаєм,
всі рідні і діти.
Бажаєм до віку
здоров’я й достатку,
будь завжди здоровий
й бадьорий, наш татку.
Онуки й зяті
шлють свої привітання
й дарують найкращі
свої побажання.
А також вітає
твоя половинка —
найкраща у світі
порадниця й жінка.
Усі побажання даруєм,
як квіти,
і щиро бажаєм
до 100 років жити.
Дружина, діти, онуки

Позашкілля

Від щирого серця ВІТАЄМО
Емму Олександрівну ОДИНОКІНУ
з днем народження!
Желаем крепкой памяти, острого зрения,
Чтоб на все хватало сил,
Чтоб пыл в пути-дороге не остыл.
И чтоб шире, чем размах крыла,
Улыбка на лице цвела!
Вірних Вам друзів, уваги і турботи рідних.

Друзі

03 листопада 2017 р.
10:30 – 10:45 – збір учасників біля пам’ятного знаку святим
страстотерпцям Борису та Глібу (м. Вишгород, пл. Шевченка, 1);
10:45 – 11:00 – хода до братської могили воїнів Радянської
Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Глібов Л.І. (м.
Вишгород, вул. Шкільна, 29);
11:00 – 11:45 – мітинг та покладання квітів;
12:10 – 13:40 – концертна програма (ВМЦХЕТУМ «Джерело», м. Вишгород, вул. Симоненка, 3-а).
Організаційний відділ Вишгородської міської ради

ради офіцерів, голова
первинної організації
вуличного
комітету,
член клубу «Золота
осінь» при районній раді ветеранів, член хору «Ветеран»,
волонтер і просто небайдужа
людина, яка готова прийти на
допомогу кожному, переймається чужими проблемами як
своїми. А до неї звертаються
люди так званого поважного
віку дуже часто. Допомагає і
оформити документи, викликати лікаря чи медпрацівника
до хворого, провідати в лікарні, навіть законсервувати овочі на зиму. Не відмовляє
нікому.
Інколи самій треба б відпочити, бо роки
нагадують про себе, але проблеми інших
— в першу чергу. Заздрісники кепкують —
старається, бо має з цього зиск. Хочу за-

Успішний жовтень «Джерела»

ФОТО – архів «Джерела», спеціально для «Вишгорода»

На Міжнародному фестивалі-конкурсі «ТАЛАНОВИТІ ДІТИ
УКРАЇНИ», що відбувся 22 жовтня в столичному Українському домі, старша група колективу сучасного танцю «Pa
de danse» (НА ФОТО 1) (керівник – Катерина Барладян)
у напрямку «сучасна хореографія» з номерами «Хвилю
тримай» та «Ранок» виборола 2-ге місце!
***
ІІІ Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «EMPIRE OF ARTS» став
вдалим для вихованців вокального ансамблю «Співаночка» Вишгородського міського центру творчості «Джере-
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ло» (керівник – Валентина Демочко). У номінації «народний спів» першого місця не було, та серед ряду сольних
виступів вокалістів журі відзначило Софійку Лисенко –
вона лауреат 2-ї премії (НА ФОТО 2), і Марію Ярмоленко
– дипломант конкурсу (НА ФОТО 3).
Конкурс-фестиваль відбувся 13-16 жовтня 2017 р. в м.
Трускавці Львівської області.
Джерельні дівчатка з педагогом та батьками вирушили на
фестиваль потягом. «Але поїзка не стомила, – каже Валентина Демочко. – Адже все нам було цікаво. І виступами дівчаток
я дуже задоволена. Думаю, на користь їм буде і вокальний
майстер-клас від Ірини Цуканової, на який вони отримали
сертифікати від журі. Адже методика цього відомого педагога
– унікальна, оскільки об’єднує максимальну кількість музичних жанрів, а це дозволяє значно розширити вокальні межі».
Маша Ярмоленко отримала ще й сертифікат до «Ігроленду», а Марія Лисенко – на фотосесію у Львові.
Дівчатка котрий рік займаються у «Співаночці», і їхні виступи завжди є окрасою кожного джерельного концерту.
Адже педагог Валентина Демочко, солістка «Академічного
ансамблю прикордонних військ України», передає своїм вихованцям усе найкраще, чим має володіти артист. Окрім співу, це і вміння жваво рухатись, триматися на сцені та тримати
контакт із глядачем, віддаючи свої емоції.
***
Вокальний колектив «Домісолька» (керівник Ганна
Покровська) посів перше місце у номінації «вокал» на
Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі мистецтв
«Соняшник» (НА ФОТО 4). І його солістка Марта Горбаченко також виборола перше місце.
Дев’ятирічна Марта своїм проникливим виконанням патріотичної пісні на слова Степана Галябарда «Я не хочу гратись
у війну» розчулила весь зал. Слухаючи її, сльози котилися і по
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Заходи з нагоди відзначення 74-ої річниці визволення
м. Вишгорода від нацистських загарбників

Людина неспокійної вдачі
Коли людина народжується на світ, на ній відмітки «добре», звісно, немає. Але вона
живе, росте, робить добро. І
тоді кожний, хто зустрівся з
нею, каже: мені дуже пощастило. От і мені пощастило
познайомитися з людиною
з великим і щирим серцем,
скромною, чуйною, мудрою,
неспокійної вдачі, спілкування з якою дуже цінуєш. Поряд з нею сам стаєш добрішим, мудрішим. І якби кожен був таким, життя було
б набагато світлішим.
Емма Олександрівна Одинокіна — заступник голови Вишгородської міської
ради ветеранів, голова комітету по засобах масової інформації Вишгородської

2017 року

28 жовтня о 18:30 у РБК «Енергетик» (м. Вишгород, пл. Г.
Строкова) за сприяння міського голови Олексія Момота відбудеться концерт за участі заслуженого артиста України Олександра Тищенка.
Щиро запрошуємо всіх охочих!
аФішка

ВІТАЄМО лікаря ЦРЛ Сєріка Алієвича ОСПАНОВА з ЮВІЛЕЄМ!
Бажаєм щастя і достатку,
В житті лиш злагоди й порядку.
В роботі — успіху й терпіння,
В родині — затишку і миру
З любов’ю зичимо ми щиро!
Друзі

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
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28 жовтня

певнити — це все на громадських засадах,
просто за покликом душі.
Емма Олександрівна — любляча мати,
бабуся, прабабуся. І родичі, в свою чергу,
відповідають їй гарним ставленням.
У кінці жовтня вона відзначає свій день
народження. Від щирого серця бажаю їй
наснаги, терпіння, здоров’я на довгі роки.
Щоб все задумане збулось.
Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы!
Истинная Женщина — это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту,
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое — все в тебе живет.
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья...
По-другому Женщине просто жить нельзя!
Людмила БОЛДИРЕВА

обличчях журі, педагога Ганни Покровської та й сама Марта
не могла стриматись. Така вона, сила мистецтва, і така болюча тема подій, що тривають на Сході держави…
«Домісолька», її вокалісти Марта Горбаченко та Аня Маслюк, яка посіла 3-тє місце у конкурсі, відзначені Дипломами,
керівник колективу Ганна Покровська – почесною грамотою.
«Міжнародний дитячий фестиваль проходив у Київській
дитячій школі мистецтв ім. Стефана Турчака. І окрім високого рівня виступів учасників, а це були обдаровані діти, насправді вразила сама школа, – ділиться враженнями Ганна
Покровська. – Ми ознайомилися з одним із провідних дитячих
навчальних закладів естетичного виховання України і Києва,
де вирує творче художнє життя. Школа забезпечена музичними інструментами, апаратурою, професійними кадрами, що
сприяє високому рівню учбового і виховного процесу».
***
На ІV Міжнародному телевізійному дитячому фестивалі-конкурсі мистецтв «EURO MUSIC DANCE», який відбувся 7 жовтня у Києві, І місце посів дитячий драматичний театр «Експромт» (НА ФОТО 5), юні актори якого отримали
спеціальні номінації за кращі чоловічі і жіночі ролі.
Виставу «Оповідання з привидами» високо оцінили і глядачі, і журі. Відтак, віддавши першість нашому «Експромту»,
його керівників – педагогів із театрального мистецтва Альону
Петлярську та Наталію Філіпову відзначено Подяками департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської ОДА за високі досягнення у розвитку дитячої творчості, особистий професіоналізм і майстерність у підготовці талановитої молоді до
участі у фестивалі.
Дипломи отримали лауреати премії театрального жанру
за кращу чоловічу роль 1-го плану – Михайло Закуцький,
2-го плану – Анатолій Жданов та Андрій Таран, за кращу
жіночу роль 1-го плану – Анастасія Руднева, 2-го – Ганна
Шигимагіна.
Вітаємо юних джерелят з перемогами! Нових вам успіхів
і досягнень!
Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»
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28 жовтня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 3 0 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»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:55, 14:55 Т/с «Свати
- 5»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Грошi»
23:15 «Танцi з зiрками»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
13:15 Х/ф «Супер циклон»
15:05 Х/ф «Вулкан»
17:20 «Загублений свiт»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:35 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки»
23:20 Х/ф «Чужi проти
Хижака 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
09:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
09:30 Д/ф «Хронiка
Української повстанської
Армiї. 1942-1954»
11:05 Т/с «Епоха честi»
15:15, 00:00 Д/ф
«Iсторичнi розслiдування»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:50 ЧереЩур (Late night
show)
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:35 Х/ф «Фото на
документи»
13:35, 15:30 Т/с
«Пограбування пожiночому»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово
«Нi»
23:30 Х/ф «Мумiя»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок. «Новий
день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
08:15 Ранок. «Новий
день»
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
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
11:45 М/ф «Дюймовочка»
13:00, 23:00 Казки У Кiно
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:30 ЛавЛавCar 2
22:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:15, 15:25 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:15 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчи»
11:10 Х/ф «Коникстрибунець»
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
7:00 Х/ф «Захар Беркут»
08:50 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:20 «Нашi»
13:00 «2 кiнськi сили»
13:40, 15:05, 20:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Розвiдники»
19:30 Т/с «Елементарно
- 4»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»

09:00 М/ф «Упс Ной
виплив»
10:50 Х/ф «Каблучка
дракона»
12:40 Х/ф «Король Артур»
15:00 Х/ф «Помпеї»
17:10 Х/ф «Шрек 2»
19:00 Ревiзор
21:20 Страстi за
Ревiзором
00:20 Х/ф «Братерство
по кровi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Рiднi домiвки
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:50, 22:40 Життя пiсля
людей
18:50 Бандитський Київ
19:50 Там, де нас немає

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «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 «На часi»
18:10 «Свiт примар»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

15:00, 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 «Цiна
пристрастi»
ІНТЕР
6:20, 23:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Т/с «Ганна
Герман»
13:10 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
15:10 «Речдок»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Я прийду
сама»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi

новини. Пiдсумки
11:10, 13:20 Х/ф
«Джуманджи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф
«Протистояння»
15:40, 16:10 Х/ф
«Стрiлець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Невиправнi»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
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, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 3 1 Ж ОВТ НЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
11:50, 12:20, 13:45
«Мiняю жiнку»
14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Модель XL»
23:45 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Ерагон»

15:10 Т/с «Зустрiчна
смуга»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:45 Т/с «Кiстки»
23:20 Х/ф «Вулкан»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
09:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
09:30 Д/ф «Хронiка
Української повстанської
Армiї. 1942-1954»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
17:15 М/с «Книга джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
23:30 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово
«Нi»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «П’ятеро
друзiв 2»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
СТБ
6:45, 15:25 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:00 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
НТН
6:45 Х/ф «Злий дух
Ямбуя»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф
«Розслiдування»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:35, 15:05, 20:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
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»
12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
07:20 Дзеркало Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Жирафи: вартовi
савани
12:20 Природа
сьогодення
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Пригоди Остiна
Стiвенса
17:50, 22:40 Життя пiсля
людей

19:50 Там, де нас немає
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 «Свiт
примар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
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»
ІНТЕР
6:20, 23:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 17:30, 21:25 Т/с
«Невиправнi»

12:10, 13:20 Х/ф
«Протистояння»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 «На трьох»
15:05, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20, 01:30 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:15 Х/ф «Великi грошi»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Час бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон
держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 1 Л ИС Т ОПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
11:45, 12:20, 13:45
«Мiняю жiнку»
14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00, 23:20 «Мiняю
жiнку - 12»
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»
13:05 Х/ф «Один шанс
на двох»
15:10 Т/с «Зустрiчна

смуга»
19:30, 20:40 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки»
23:15 Х/ф «Пограбування
казино»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
09:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
19:25 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
22:15 Свiтло
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Шахтар» - «Феєнорд»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
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...»
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
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
СТБ
7:05, 15:25 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф

- 7»
00:35 «Один за всiх»
НТН
6:25 Х/ф «Пострiл у
спину»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Засуджений»
10:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:35, 15:05 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/с «Iсторiї Тома i

Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зорянi яйця
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
12:20 Природа
сьогодення
14:10 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Життя пiсля
людей
18:50 Бандитський Київ
19:50 Код доступу
23:40 Наземнi битви

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Свiт
примар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
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»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 17:35, 21:25 Т/с
«Невиправнi»

12:10, 13:20 Х/ф «Великi
грошi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:25 Х/ф «Життя за
брата»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 2 Л ИС Т О ПА Д А 2017 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»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 19:10
«Бандерлоги»
11:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Пограбування

казино»
15:10 Т/с «Зустрiчна
смуга»
18:40 «ДжеДАI»
19:30, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:35 Т/с «Кiстки»
23:15 Х/ф «Термiнова
доставка»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/ф «Радянське»
19:15 Д/ф «Комуналка»
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 00:000 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Герта» «Зоря»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
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...»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»

19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Попелюшка»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Танька i Володька
23:00 Казки У Кiно
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:15, 15:25 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:15 «Битва
екстрасенсiв 14»
11:40 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
23:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Суто
англiйське вбивство»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:35, 15:05, 20:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
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»
12:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:50 Аферисти в
мережах
19:00 Зорянi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
21:50 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
10:20, 21:40 Рiчковi
монстри
11:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Наземнi
битви
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Життя пiсля
людей
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Код доступу
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 «Свiт
примар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
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»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 23:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт

11:05, 17:30, 21:25 Т/с
«Невиправнi»
12:00, 13:20 Х/ф «Життя
за брата»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:20 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:25 Х/ф «Пiдривник»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:45 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

28 жовтня

2017 року
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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, 3 Л ИС Т О ПА Д А 2017 РО КУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20 «Мiняю жiнку - 5»
13:45 «Мiняю жiнку - 4»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 3»
22:20 «Iгри приколiв»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55 «Бандерлоги»
11:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Термiнова
доставка»
15:10 Т/с «Зустрiчна
смуга»
19:10 Х/ф «Ерагон»

21:10 Х/ф «Сiм хвилин»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
Найкращi двобої Конора
МакГрегора»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
08:30 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:55 Д/с «Дикi тварини»
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late
night show)
23:20 Фiльм
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Каблучка з бiрюзою»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
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
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30 Казки У
16:50 Країна У
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
23:00 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
СТБ
6:20 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
08:05, 23:20 Х/ф
«Коханий за наймом»
10:05 Х/ф «Провiдниця»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 19:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:35, 15:05, 20:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
16:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06:55, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»

08:20, 22:45 Половинки
10:20 Кохання на
виживання
12:10, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:15, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:20 Х/ф «Братерство
по кровi»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Рiчковi
монстри
11:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
12:20 Природа
сьогодення
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Наземнi
битви
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Життя пiсля
людей
19:50 Код доступу

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 «Свiт
примар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
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 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:25, 12:25 Т/с «Я
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Х/ф «Гу-Га»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

11:10, 17:30 Т/с
«Невиправнi»
12:10, 13:25 Х/ф
«Зоонаглядач»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:55 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:45, 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
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 4 Л ИС Т ОПА Д А 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману
2017»
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Цiлком таємно»
09:35 «Загублений свiт»
16:50 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
18:50 Х/ф «Школа
бойових мистецтв 2»
20:45 Х/ф «Петля часу»
22:55 Х/ф «Дiамантовi

пси»
00:50 Д/п «Топ 10:
Мистецтво архiтектури»
UA:ПЕРШИЙ
7:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
08:30 М/с «Чорний пiрат»
09:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Лайфхак
українською
12:05 Хто в домi хазяїн?
12:50 Х/ф «Джейн Ейр»
15:15 Д/ф «Смаки
Джиньяна»
15:45 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
20:25 Роздягалка
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир
23:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:15 Зiрковий шлях
08:00 Т/с «Коротке слово
«Нi»
12:00, 15:20 Т/с
«Каблучка з бiрюзою»
16:00, 19:40 Т/с
«Присягаюсь кохати
довiку»
21:00 Х/ф «Бестселер по
коханню»
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, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 21:00 «Пiдсумки»
13:15 Студiя Прямого
14:15 «Эхо України»
17:15 «Кримiнал»
18:15, 20:15 «Закрита
зона»
22:00 «Свiтськi хронiки»

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:20 М/ф «Клуб Вiнкс:
Таємниця загубленого
королiвства»
13:00 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
14:40 Країна У
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:00 Танька i Володька
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:10 Х/ф «На вас чекає
громадянка Нiканорова»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Сюрприз,
сюрприз!»
12:55 «Зваженi та

щасливi - 7»
15:50 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
22:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:15 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
12:00 «Речовий доказ»
15:00 Свiдок. Агенти
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
21:00 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
22:45 Х/ф «Тiло»
00:45 «Мисливцi за
привидами»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 07:49 Kids Time
06:50 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:50 Дешево та сердито
08:50 Ревiзор
11:15 Страстi за

Ревiзором
14:15 Вар’яти
16:10 Зорянi яйця
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
00:00 Х/ф «Угода з
дияволом»
МЕГА
07:50 Таємницi дефiциту
10:40 Наземнi битви
12:50 Гнiв небес
16:30 Смугасте життя
17:30 Рiчковi монстри
19:30 Бокс. Володимир
Кличко - Тайсон Фьюрi
21:00 Лiтаки, що змiнили
свiт
23:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»

14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:05 «Приречений на
любов»
16:15 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:05 «Дикi тварини»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Поневiряння
китайця в Китаї»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «Плоддi
супергерой»
11:10 М/ф «Воруши
ластами 2»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Їже, я люблю

тебе!»
00:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
ІНТЕР
6:55 Мультфiльм
07:15 Док.проект «Битва
за Київ»
08:10 Х/ф «Доля людини»
10:15 Х/ф «На вiйнi як
на вiйнi»
12:10 Х/ф «Йшов
четвертий рiк вiйни»
14:00, 20:30 Т/с «Що
робить твоя дружина»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Ларго Вiнч 2:
Змова в Бiрмi»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25, 13:10 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
14:20 Комiк на мiльйон
16:25 Х/ф «Копи на
пiдхватi»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
22:45 Х/ф
«Глибоководний
горизонт»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
11:05 П’ятий поверх
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:15 Фiнансовий
тиждень
15:30 Особливий погляд
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект

НЕДIЛЯ , 5 Л ИС Т ОПА Д А 2017 Р ОКУ
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 «Свiт навиворiт - 9»
11:50 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:55, 13:55, 15:00, 16:00
Т/с «Свати - 5»
17:05 «Лiга смiху 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 4»
23:20 «Iгри приколiв»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 217.
Титульний бiй: Майкл
Бiспiнг vs Жорж Сен-П’єр.
Пряма трансляцiя з НьюЙорку (США)»
08:00 «Бандерлоги»
09:45 «Вiн, Вона i

телевiзор»
13:10 Х/ф «Сiм хвилин»
14:50 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:20 15 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Ворскла»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 217.
Титульний бiй: Майкл
Бiспiнг vs Жорж Сен-П’єр
UA:ПЕРШИЙ
7:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
08:30 М/с «Чорний пiрат»
09:30 Д/с «Дика планета»
10:35 Х/ф «Джейн Ейр»
13:30 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
16:20 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
17:15 Т/с «Бодо»
20:25 Слiдство. Iнфо.
Спецвипуск
22:15 ЧереЩур (Late night
show)
22:50 Книга.ua

23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:10 Х/ф «Фото на
документи»
11:10 Т/с «Присягаюсь
кохати довiку»
15:10 Х/ф «Бестселер по
коханню»
17:10, 20:00 Т/с
«Протистояння»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:20 Т/с «Чужа жiнка»
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, 22:00 «Ехо
України»
10:15, 14:15 «Закрита
зона»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 «Золотий гусак.»

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи,
кроквяні системи. М’яка покрівля, метал., бітум., полімер., керамічна черепиця. Утеплення, облицювання
будинків, квартир. Сайдинг, текстурована штукатурка,
короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів: (096) 9721514, (066) 8393483
РЕМОНТ будинків, квартир, балконів будь-якої складності. Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон.
Опалення, підігрів підлоги, водопостачання, каналізація. БУДІВНИЦТВО - будинки, прибудови, павільйони,
гаражі, навіси, альтанки. Бані, басейни. Ворота, огорожі будь-якої складності. Доставка матеріалів: (096)
9721514, (066) 8393483

Вважати недійсним втрачене посвідчення
учасника бойових дій, серія А № 170888,
від 21 травня 1990 року, видане Вишгородським РВК Київської області на ім’я Андрія
Тажиковича УАШЕВА

Не думай, що загасивши

P.
чужу свічку,
S. твоя горітиме яскравіше

NEW
13:15 Студiя Прямого
15:15, 20:15 «Кисельов.
Авторське»
17:15 «Свiтськi хронiки»
18:15 Концерт
21:00 «Кримiнал»
ТЕТ
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
11:00 М/ф «Школа
монстрiв: Великий
монстровий риф»
12:20 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
14:00 Країна У
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
СТБ
6:20 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
11:55 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва

екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
8:15 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
13:20 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
15:05 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 Свiдок. Агенти
19:30 Т/с «Я - охоронець»
23:00 Х/ф «Паяльна
лампа»
НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Топ-модель поукраїнськи
09:10 Х/ф «Сонна
лощина»
11:20 Х/ф «Каблучка
дракона»
13:10 М/ф «Шрек 3»
15:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:

Прокляття чорної
перлини»
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
21:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
23:10 Х/ф «Темний лiс»
МЕГА
07:50 Телеформат
10:40 Наземнi битви
12:50 Лiтаки, що змiнили
свiт
15:30 Мандрiвка у себе
16:30 Природа
сьогодення
17:30 Рiчковi монстри
19:30 Бокс. В. Кличко – Е.
Джошуа
21:00 Гнiв небес
00:30 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки

Куплю роги лося, оленя — до 150 грн за 1 кг
і старі роги сайгака. Тел: (068) 501-71-08
«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні
УЧНІ МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА.
Чоловіки до 50 років, з/п – від 5 000 грн.
Тел: (067) 450-39-25

У 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

У ЖЕК «Екран»,
вул. Кургузова, 3-а,
потрібен
ДВІРНИК-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Звертатись за тел:
(063) 156-28-57

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

мiстом»
14:30 «Паспортний стiл»
14:40 «Мультляндiя»
15:15 «Вiкно в Європу»
15:40 «Дикi тварини»
16:35 Х/ф «Поневiряння
китайця в Китаї»
18:35 Х/ф «Казино
«Рояль»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Вiйна однiєї
людини»
23:35 Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 «Ух ти show»
11:00 М/ф «Плоддi
супергерой»
12:25 М/ф «Воруши
ластами 2»
14:15 Х/ф «Простачка»
16:15 «Орел i Решка.

Ювiлейний сезон»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:10 Т/с «Крапля свiтла»
16:00 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Суєта суєт»
22:20 Док. проект «Г.
Польських. За сiмейними
обставинами»
23:20 Х/ф «Нiчна подiя»
ICTV
6:55 Т/с «Слiдчi»
09:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:50, 13:00 Х/ф
«Зоонаглядач»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф

«Глибоководний
горизонт»
16:05 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
22:55 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30 Вiдкрита
церква
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
15:30 Нацiональний актив
17:10 «За Чай.com»
19:15 Рекрут
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

ЗНІМЕМО ДЛЯ СЕБЕ! Родина (усі дорослі) шукає
дво- та однокімнатну квартири з необхідними меблями.
Довготерміново. Недорого!!! Без посередників.
Тел: (097) 33-71-558, (099) 22-61-758

Віддам породистого дворічного кота (мейн-кун + сибірський). Вага — 6,5-7 кг, чорно-білий. Дуже лагідний. Не
стерилізований.
Тел: (097) 814-18-76, Альона
27.10.2017 об 11:00 буде встановлено межі трьох ділянок за адресою: м. Вишгород, сади Дніпра, СТ «Надія»
№ 322181010100:38:064:003 — Ямковий Л. В
№ 322181010100:38:064:0151 — Короткий А. Я.
№ 322181010100:38:064:002 — Зеленкевич О. В.
Взяти до уваги господарям ділянок
Вважати недійсним втрачений атестат про повну загальну середню освіту КХ 49762602, виданий 27.06.2017 р., та Додаток
до атестата про повну загальну средню освіту 12 АШ 735802
на ім’я Олександра Олександровича ШКОДИ

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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Для роботи в таксі потрібен
ДИСПЕТЧЕР
(25-55 років). Робота вдома.
Тел: (04596) 33-333,
(093) 981-52-64
Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо ваші кредити
до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07, (093) 096-43-44.
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України

Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 17 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29, (066) 324 45 22.
ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р. державним центром зайнятості

Сучасну дитину, яка живе у світі стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, важко чимось здивувати?!
Спілкування з живим театром, величезними 3-метровими акторами, роботами в людський зріст не замінить ніякий гаджет або суперсучасний комп’ютер.
Сучасне театралізоване шоу «В пошуках планети. РОБОТИТРАНСФОРМЕРИ» — це інтерактивна вистава з фантастичними героями, оснащена модернізованим світловим та звуковим обладнанням,
лазером, ультрафіолетом, неоновими костюмами, 3-D екраном.
Разом із справжніми РОБОТАМИ-ТРАНСФОРМЕРАМИ Ви втратите
межу між реальністю та ілюзією, побувавши на восьми планетах! Дізнаєтесь, як влаштований наш Всесвіт, станете учасниками пригод,
які чекають Вас на кожній планеті.
18 унікальних персонажів подарують Вам безліч пізнавальних відкриттів.
Кожен з нас колись мріяв підкорити Космос, пізнати цей загадковий
світ, а то і врятувати нашу планету!
Ваші мрії здійсняться під час захоплюючої подорожі у пошуках планети!
Театралізоване шоу буде проводитися 05.11.2017р. о 13:00 у
Будинку культури «Енергетик».

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

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

Сумуємо

Світла пам’ять Учителю…
Як важко віднайти слова,
Та не тому, що слів бракує.
А через пам’ять, що жива,
Та біль у серці, що вирує…

30 жовтня 2017 року 40 днів, як пішла з життя Вчитель з великої літери
НЕМОВА Галина Володимирівна.
Для неї на першому місці завжди була робота. І саме школі, освіті, учням були віддані її
душа, серце і найкращі роки.
Щиро поділяємо гіркоту втрати і висловлю-

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

ємо глибокі співчуття дочці Тамарі Миколаївні
Немовій та великій дружній родині у зв’язку із
гіркою втратою матері, сестри, бабусі.
Ми завжди будемо пам’ятати світлу, порядну, творчу та енергійну людину, яка в будь-який
час приходила на допомогу, була чесною і справедливою. Її поважали колеги, учні та батьки.
Галина Володимирівна залишиться для нас взірцем інтелігентності, порядності і благородства.
Світла пам’ять Вам, шановний Учителю.
Колектив Вишгородської
ЗОШ І –ІІІ ступенів № 1

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

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

