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На дахах тепер металопрофіль

Благоустрій
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Затяжні дощі та поривчастий вітер внесли певні корективи у благоустрій міста. Особливо багато роботи додалося нашим двірникам із рясним
падолистом. Втім, планові роботи по Вишгороду
тривають згідно з графіком. Які об’єкти сьогодні є пріоритетними, нам розповів міський голова
Олексій МОМОТ:
— Нещодавно ми завершили упорядкування території, прилеглої до будинків №№ 1-а, 1-б на вул. Симоненка. Що тут було зроблено: упорядковано вхідні
групи під’їздів, заасфальтовано дворик, парковку для
машин. За сухої погоди завеземо на газон, клумбу
чорнозем і засіємо травою. Також навколо будинків
були зроблені мощення від дощу. Користуючись нагодою, хочу подякувати працівникам ТОВ «Житлошляхбуд» на чолі з Олексієм Білим за якісну реконструкцію
території.
Розпочалися підготовчі роботи на будівництві нового дитячого садка по вул. Шкільній. Зараз майданчик
очищають від сміття, кущів і дерев-самосівів, бульдозер планує територію від будівельні вагончики, встановлюється огорожа.
Триває і капітальний ремонт дахів на будинках №№
5, 7 по вул. Симоненка. Це — незвична для міста реконструкція житла, бо ми міняємо старий шифер на металопрофіль. Новий матеріал набагато міцніший, легший
і служитиме не одне десятиліття. Навіть з погляду естетики приємно глянути на такий дах.
Коли ми раніше упорядковували прибудинкову територію по вул. Симоненка, 4, то було прохання жителів
– встановити невисоку металеву огорожу біля квітників. Зараз з’явилися кошти і ми встановлюємо обіцяну
декоративну огорожу.
Також у рамках програми «Теплий під’їзд» замінено
вікна на вул. Грушевського, 10.
Не припиняються роботи з видалення аварійних і
сухих дерев по місту. Зрізані стовбури комунальники
вивозять дещо пізніше, бо, як засвідчила практика, зараз є чимало бажаючих розпиляти їх на місці на дрова.
Якщо є попит, то нехай люди забирають їх, а дрібне гіл-

ля ми вже самі вивеземо. Зазначу, що дуже багато дерев по місту заражені омелою, тому ми з нею боремося
шляхом кронування. Цей процес теж є безперервним.
По благоустрою хочу ще додати упорядкування
території навколо будинку № 6-а на вул. Набережній.
Раніше ми реконструювали фасадну частину з боку
РАГСу, а тепер, на прохання жителів, і титульний бік.
Ще до зими хочемо реконструювати десять найгірших місць для сміттєвих контейнерів. А навесні цей
процес продовжимо.
На Галявині казок теж тривають роботи з реконструкції фонтану. Все, що можливо, ми виконаємо у
цьому році. А завершимо на початку весни, щоб із теплом вже запустити фонтан. Це складний об’єкт, але
він вартий захоплення і подиву. Гадаю, малечі і дорослим він буде до вподоби. Ось коротко те, що було зроблено у місті найближчим часом.

Шановні вишгородці!
У ці дні минає 74 роки, як з
Вишгорода було вигнано нацистських окупантів. Попри десятиліть, події 1943 року залишаються у нашій пам’яті, нагадують із
обелісків і братських могил. Ми
маємо пам’ятати, знати історію
задля збереження миру на нашій
землі, задля запобігання нової
кривавої війни. Події на Донбасі
ще раз засвідчили, що за свободу доводиться сплачувати найдорожчим — життям кращих синів Вишгорода і всієї України.
Прах загиблих бійців залишатиметься нетлінним доти, доки ми
будемо про них пам’ятати.
***
Сьогодні, 4 листопада, рівно 22 роки, як у світ вийшов перший номер міської газети «Вишгород». Я від щирого серця вітаю колектив цього муніципального видання і бажаю й надалі
всебічно й об’єктивно подавати інформацію про життя громади, діяльність органів місцевого самоврядування, бути на вістрі усіх подій. Наше місто гідне найкращих публікацій, бо тут
проживають шляхетні, працьовиті люди. Зі святом, шановні
газетярі!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Шановна громадо!
Повідомляємо, що розпочато реалізацію Проекту Громадський бюджет (бюджет участі) у м. Вишгороді.
Оголошуємо збір пропозицій від громадських організацій,
депутатів міської ради, ОСНів, ОСББ, ініціативних груп громадян
до складу Номінаційного комітету, який координує організацію виконання Громадського бюджету, попередньо розглядає
проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації
щодо проектів.
Прийом пропозицій: канцелярія Вишгородської міської
ради. Термін подання пропозицій — до 09.11. 2017 р. включно.
Тел. для довідок: (067) 423-74-58, секретар ради Тетяна
Олексіївна Бражнікова.
Також запрошуємо всіх бажаючих на семінар щодо реалізації Проекту Громадський бюджет (бюджет участі) у м. Вишгороді,
який відбудеться 04.11.2017 р. о 13:30 у приміщенні адмінбудинку, 2 поверх, мала зала.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

а-Фішка

Читайте
на сайті:

Героїзм і жертовність українців у битві за Дніпро восени 1943 р.
Філателістична виставка у ВІКЗ
Охорона історико-культурної спадщини у м. Вишгороді
Увага: грип!

10 листопада о 13:00 — відкриття виставки вишитих картин «Подорож навколо світу» у приміщенні актової зали КЗ
«Вишгородська ЦРЛ».
Виставка триватиме з 13 по 24 листопада з 10:00 до 15:00.
З питань відвідування звертатися у рентген-кабінет до лікаря
Світлани ЖОВТОБРЮХ

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

2

4 листопада

2017 року

З Днем працівників соціальної сфери!
Щиро вітаю з професійним святом працівників соціальної
сфери, які за покликом душі допомагають вирішувати соціальні та побутові проблеми літніх одиноких людей, інвалідів,
дітей-сиріт, багатодітних родин, безробітних, дбають про
сім’ї, що потребують допомоги.
Від імені Опікунської ради щиро вдячна за вашу самовіддану
і кропітку роботу, за допомогу та плідну співпрацю!
Вітаю також волонтерів, які турбуються на громадських засадах про тих, хто найбільше потребує підтримки й допомоги.
Всі ми разом служимо людям — надаємо їм психологічну і
фізичну допомогу, підтримуємо добрим словом, гарячим обідом,
вчасно доставленими із аптеки ліками.
Сердечно бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, радості, невичерпної життєвої енергії. Нехай добро, зроблене
вами, повертається до вас сторицею!
З повагою
секретар Вишгородської міської ради, голова Опікунської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

У першу неділю листопада ми вшановуємо людей, які обрали для себе справою життя
нелегку і гуманну місію – постійну, багатогранну і всебічну підтримку та захист всіх, хто найбільше цього потребує в нашому суспільстві.
Шановні працівники соціальної сфери, щиро вітаю вас із професійним святом!
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві обставини, ви робите вагомий внесок у розбудову
демократичного громадянського суспільства.
Переконаний, що вам вистачить снаги, витримки та професіоналізму для подолання всіх труднощів у справі поліпшення
добробуту населення нашого краю, соціального захисту тих,
хто його потребує.
Бажаю вам творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і мрій. Нехай вас завжди супроводжують милосердя та
доброта, бажання та спроможність бути корисними людям!
Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість,
любов до людей.
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

Наше місто
Проект

Вишгород

Школа права для дітей

Тетяна БРАЖНІКОВА, депутат
Вишгородської міської ради
На початку літа ми започаткували проект «Школа права для дітей» та запропонували всім бажаючим, зокрема
вчителям молодших класів,
вихователям дитячих садочків, керівникам дошкільних та
позашкільних навчальних закладів незалежно від форми
власності, громадським організаціям, клубам, співпрацю та
БЕЗКОШТОВНЕ
проведення
такого заходу для дітей.
Багато хто відгукнувся, та
школа права вирушила до дитячих навчальних закладів міста.
Останні зустрічі проходили в школі «Сузір’я». Графік занять розписано до Нового року! Із школярами ми обговорювали права як
учнів, так і вчителів, зокрема —
на вільне спілкування, на взаємоповагу, на захист, на розвиток,
навчання та відпочинок. Говорили і про обов’язки: бути чемними,
поважати старших, допомагати
батькам та один одному.
Розумні, активні, діти завжди
уважно слухають, ставлять запитання, впевнено відповідають, надихають нас та дають надію на краще майбутнє України!

Творчі гості міста

Заслужений артист України – у Вишгороді
ВІТАЮ вельмишановного колегу по депутатському корпусу, надійного друга Володимира ЛІСОГОРА з днем народження!
Дві депутатські каденції поспіль Ви невтомно дбаєте про рідне улюблене місто. Колеги і виборці добре знають Вашу принципову позицію,
відчувають тепло безмежно доброго і щирого серця, увагу і турботу. За
півстоліття Ви жодного разу не полишали рідний Вишгород надовго, бо
він для Вас — найдорожчий у світі.
У цей радісний день я бажаю Вам, Володимире Юрійовичу, винятково безмежного щастя, притаманної лише Вам кипучої енергії, сімейного
благополуччя і здійснення всіх добрих задумів!
Тетяна БРАЖНІКОВА, депутат міської ради

Вітання

З днем автомобіліста!

Анатолій КОЗАК,
голова Вишгородської міської ГО
Всеукраїнської спілки
радянських офіцерів
Шановні працівники автомобільного
транспорту і дорожнього господарства!
Так уже склалося, що без автомобілів зараз не можна уявити наше життя. Усі ми
щодня користуємося транспортом, а виходить — вашою працею. І професійне свято
— ще один привід для нас висловити слова вдячності за ваш труд.
Це свято не тільки водіїв. Але й усіх, хто

за родом своєї діяльності пов’язаний із автомобілем. Особливо хочеться привітати
колектив автотранспортного підприємства
«Авто-Лайн», що обслуговує маршрут № 397
під керівництвом Олександра Балуєва, який
виконує вимоги Закону України про автотранспортні перевезення пасажирів.
Гадаємо, що варто й іншим перевізникам
наслідувати їхній приклад.
Бажаємо всім автомобілістам щастя, добробуту, нових трудових здобутків і завжди
зеленої вулиці на життєвих і автомобільних
шляхах. Нехай вдома вас завжди чекають і
зустрічають з любов’ю!

Кристина ЧОРНА,
учениця Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
м. Вишгорода
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

У суботній вечір 28-го жовтня у РБК
«Енергетик» за сприяння міського голови
Олексія Момота відбувся концерт заслуженого артиста України, співака та композитора Олександра Тищенка.
Олександр Тищенко — український музикант, композитор, співак, поет та продюсер, засновник і соліст арт-рокового гурту
“Зимовий сад”. Лауреат фестивалів “Червона Рута-89”, “Ялта-90” та “Вільнюс-92”. Автор
музики до кінофільмів, мюзиклів. Його пісні
– лауреати багатьох фестивалів та конкурсів. Він – переможець рейтингу популярності
“Колесо фортуни-96” як найкращий композитор, аранжувальник та виконавець.
Вхід до зали був вільний, тож кожен
охочий міг насолодитися улюбленими

піснями. Відкривала концерт зворушлива присвята пам’яті героїв Небесної Сотні. Потім – пісні, присвячені українським
співакам, – Віталію Козловському, Ауріці
Ротару та ін. За допомогою електронного
рояля звучала відома “Прима балерина”. У
залі панувала казкова і водночас дружня
та весела атмосфера: звучав неймовірно
чистий голос співака у супроводі роялю і
бурхливі овації на завершення кожної пісні; Олександр Тищенко охоче спілкувався
з публікою, розповідав про події зі свого
життя, дотепно жартував.
Поціновувачам гумору припали до душі
легенди, балади та притчі від гостя концерту
— заслуженого артиста України Ігоря Щербака, який демонстрував неймовірний талант акторської гри.
Концерт тривав близько двох годин, які,
на мій погляд, пролетіли дуже швидко. Із радісних облич та овацій було зрозуміло — цей
захід вишгородці запам’ятають надовго і чекатимуть нових зустрічей.

Подорожуємо Україною

Політикум

Костянтин Бондарєв: «Батьківщина» Р
на Київщині здобула впевнену перемогу
Голова Київської обласної партійної
організації «Батьківщина» Костянтин Бондарєв провів прес-конференцію, присвячену результатам виборів до об’єднаних
територіальних громад. Він розповів, що
відповідно до паралельного підрахунку
голосів на Київщині, за кількістю депутатів, обраних до рад ОТГ саме від партій,
«Батьківщина» отримала 44,8%.
«Це — чесний результат, справжнє соціологічне дослідження настроїв українців, —
заявив Костянтин Бондарєв. — На результат
цього волевиявлення не змогли вплинути ані
махінації, ані шантаж, ані підкуп виборців.
«Батьківщина» у черговий раз довела своє
беззаперечне лідерство, попри весь тиск, що
чинився на партію останнім часом».
Зокрема, у Медвединській та Великодимерській ОТГ відсоток обраних від «Батьківщини» складає 62,5 та 66,7 відповідно.
«На партійців чинився шалений тиск із
використанням силовиків та адмінресурсу,
кандидатів та виборців залякували, влада
грубо втручалася у виборчий процес, проти
голів територіальних громад та активістів
були розпочаті репресії, порушувались кримі-

нальні справи, проводились незаконні обшуки. І навіть за цих умов провладна партія не
отримала жодного мандату на Київщині!», —
розповів очільник Київської обласної «Батьківщини».
«Аграрна партія України, яка посіла третє
місце — лобісти агрохолдингів – покликані забирати голоси у «Батьківщини». На цих виборах аграрії звично виконували свою технічну
функцію», — переконаний Бондарєв.
За словами політика, народ нарешті зрозумів, що мафію в країні можна перемогти, а
часи, коли за гречку можна було купити голоси, — минули.
«Ці вибори довели, що українці готові
чинити спротив махінаторам, бандитам та
маніпуляторам і не стануть продавати своє
майбутнє на наступних парламентських і президентських виборах», — підсумував Костянтин Бондарєв.
Наостанок «батьківщинівець» подякував
тим українцям, які не побоялись тиску, прийшли на вибори та підтримали «Батьківщину».
«Наші кандидати, які стали депутатами,
вас не підведуть», — запевнив Костянтин
Бондарєв.

Канікули у Карпатах
Наталія КОЗАЧУК,
вчитель географії Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я»,
керівник подорожі
Українські Карпати... Величні і неповторні в красі своїй гори, вкриті віковічними лісами, бурхливі ріки, кришталево
прозорі високогірні озера, мінеральні
джерела, барвистий килим полонин із
отарами овець, мелодії гуцульської трембіти... Таким постає перед нами цей чудовий край чарівної природи, невичерпних
земних багатств, визначних пам’яток минулого.
Чудові дні під час осінніх канікул провела
в Карпатах туристична група учнів 8-х класів
Вишгородської СЗОШ «Сузір’я» разом із вчителем географії.
Подорож розпочалася з м. Рахова —
найвисокогірнішого міста України, яке часто
називають «Гуцульським Парижем». Знаходиться воно на висоті 430 метрів над рівнем

моря, на березі бурхливої річки Тиси.
За три дні на Закарпатті наша непосидюча група відвідала найцікавіші та найунікальніші місця: географічний «Центр Європи»
біля села Ділове та єдиний в Україні музей
«Екології гір» Карпатського біосферного заповідника, який є спадком ЮНЕСКО; здійснила похід до водоспаду «Ялинського» — найвищого у Закарпатті (висота 30 м); пройшла
маршрутом ведучих «Орла і Решки» на гору
Лису та до мінерального джерела «Буркут».
Один день нашої подорожі ми провели
у стародавньому м. Львові, який зачарував
нас із першого погляду. Кожна його вуличка
наповнена духом романтики, архітектурною
довершеністю і ароматом кави. Ми відвідали
площу Ринок, історичний музей та музей «Арсенал», собор святого Юра та Домініканський
костел, посмакували львівським шоколадом
та кавою...
Від’їжджаючи до рідного Вишгорода, з
теплом у серці пообіцяли Карпатам повернутися знову!

Суспільство

Вишгород

4 листопада

Олександр Горган: «Роботу орієнтую
Пульс Київщини
не на процес, а на результат»
Володимир ТКАЧ
28 жовтня 2016 року Президент
України Петро Порошенко призначив головою Київської обласної
державної адміністрації Олександра Горгана, який до цього займав
посаду голови Вишгородської РДА.
Того ж дня Президент урочисто
представив його громаді Київщини.
Відтоді минув рік. Яким він був для
Олександра Горгана і яких результатів досягнуто — про це розповів
губернатор редакторам ЗМІ Київщини.

часу засвідчили, що завданням № 1
є розвиток не традиційного агропромислового комплексу, а духовність.
У структурі КОДА, єдиній в Україні,
з’явилося управління національно-патріотичного виховання. У м. Бучі готується будівля для Пластового вишкільного центру, у м. Вишгороді з’явиться
Центр української молоді. Ці заклади
формуватимуть національну еліту.
Охорона здоров’я. Київська ОДА
першою в Україні сформувала госпітальні округи. Створено програму
екстреної допомоги, формується єдина диспетчерська служба області, яка

нес наповнюють казну на 2/3.
Дороги області. Велика окружна
дорога відіграватиме роль гарантованого драйвера. Це своєрідний мультиплікатор ресурсів, бо прилегла територія обростатиме об’єктами сервісу,
послуг, торгівлі тощо. Вже завершено
проектування відрізку від Одеської до
Житомирської траси. Проект активно
підтримують депутати Я. Москаленко
та І. Кононенко. Відбувається мобілізація коштів по митному експерименту. Таким чином, майже один мільярд
гривень буде використано на реконструкцію автодоріг Київ-Знам’янка,

зможе направляти найближчу бригаду
до місця виклику. У Вишгородському районі у с. Боденьки найближчим
часом відкриється інноваційно-фельдшерський пункт, збудований французами.
У галузі освіти теж відбулися
зрушення на краще. У м. Обухові будується Центр розвитку інклюзивної
освіти. Проект здійснюється спільно з
Фондом Марини Порошенко.
Децентралізація. Ще рік тому область у цьому питанні пасла задніх в
Україні. Кадрові оновлення, особливо
фахівців архітектури, врахування всіх
нюансів дозволили за цей період зробити прорив і в цьому напрямку. Нещодавно відбулися вибори у чотирьох
об’єднаних громадах, а в грудні голосуватимуть ще у трьох ОТГ.
Енергоефективність.
Київська
ОДА першою в Україні сформувала
мережу енергоменеджерів — тих, хто
відповідає за енергоефективність.
Зараз на стадії вирішення по області
знаходиться 82 заходи із енергозбереження.
Розвиток локальної економіки.
Створити нові робочі місця покликана
програма розвитку мережі «Епіцентр»
у кожному районному центрі. Ці магазини на пільгових умовах зможуть
реалізовувати продукцію місцевих
виробників. «Епіцентр» також готуватиме нові професійні кадри. Як засвідчила статистика, більше половини
доходів бюджету області надходить із
сфери послуг, а малий і середній біз-

Київ-Одеса, Київ-Овруч. Подібних обсягів робіт в області ще не було. Здійснюються і заходи із зниження рівня
смертності на дорогах, зокрема, будуються острівці безпеки на проїжджих
частинах.
Громадський транспорт. Створено інформаційний центр, який зможе відслідковувати кожен автобус у
межах області. Ці транспортні засоби
будуть обладнані JPS-трекерами, буде
проведено геолокацію всіх зупинок.
Безпека. Створено програму
«Безпечна Київщина». Незабаром
на дорогах області з’явиться 180 відеокамер, по соціальних закладах
монтуються кнопки виклику поліції, у
практику поліції введено громадські
слухання з жителями сіл і міст.
Сприяння
обороноздатності.
КОДА активно сприяє процесу служби
за контрактом, удосконалює систему
територіальної оборони, допомагає
нашим бійцям у зоні АТО. Так, у 2016
році туди було відправлено 44 вантажівки. Подібна практика продовжується і в поточному році.
Боротьба з корупцією. Особливо
помітні зрушення на краще у галузі будівництва, де відкати сягали 20 відсотків від вартості будівництва. У цьому
році обласна прокуратура займається перевіркою вже зданих об’єктів. З
метою уникнення «розпилу» бюджету
напрацьовано конкретні правила розподілу коштів обласного бюджету, головне з яких — спрямування грошей
прямо до сільських і міських рад.
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У «Сузір’ї»

Свято патріотизму і мужності
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя змагань,
адмірал-командор УК

За словами Олександра Горгана,
перше з чим зіштовхнувся в ОДА, —
це труднощі з прийняттям рішень у
силу того, що не було системної інформації з регіону і стихія правила
бал.
Залучивши кращих вітчизняних
експертів, було запроваджено систему генерування ключових показників
регіону. Завдяки цій прозорій платформі вдалося вивести фінансову
спроможність кожного села і міста області. Була чітко окреслена географія
проблем області в усіх галузях: будівництва, зайнятості, охорони здоров’я,
освіти тощо. Варто зазначити, що система, яка нині діє у Київській області,
перша і єдина в Україні.
Наступним кроком новопризначеного очільника області стало формування дієздатної команди. Були
поновлені всі заступники, керівники
департаментів і управлінь, впроваджена методика управління. Всі спеціалісти пройшли тренінги, кожен
структурний відділ почав працювати
над поточними проектами, тобто вся
робота ОДА була спрямована не на
процес, а на кінцевий результат.
Великий внесок у оновлену систему управління зробив створений Офіс
радників, до складу якого увійшли
найтитулованіші гранди науки, економіки, культури. Серед них — народний
депутат Ярослав Москаленко. Радники зробили все можливе, щоб система
запрацювала.
Пріоритети. Виклики новітнього
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День захисника України і
День Українського козацтва
відзначила вся країна згідно норм і правил, які є принагідними до такої дати і її
смислу. Вже за багаторічною
традицією, в школі «Сузір’я»
старшокласники відзначили
ці державні свята спортивними змаганнями.
У президії – директор школи Тетяна Волотовська, адмірал-командор
Українського
козацтва Анатолій Мисько,
отаман козачок-берегинь Вишгородської управи, капітан-командор УК Лідія Мельникова,
заступник директора школи
Людмила Федоряченко. У залі
– учасники змагань, уболівальники, глядачі, гості.
Учитель фізкультури Наталія Свінчак оголошує хвилиною мовчання віддати почесть
і пам’ять Євгену Єрмакову, випускнику школи, який героїчно
загинув на Сході, захищаючи
Українську державу від російської агресії…
Директор школи Тетяна Волотовська привітала присутніх
зі святами. Побажала успіхів
у роботі, навчанні і доброго
здоров’я. Головний суддя Анатолій Мисько – перемог збірним
командам 10-их і 11-х класів,
адже ми всі є козацького роду,
а Українське козацтво – це самооборона нації, і дав старт.
У програмі змагань:
– естафета з баскетбольними м’ячами – перемогла збірна
10 кл.;
– естафета «арка» – збірна

10 кл.;
– естафета з кульками
«пінг-понг» – перемогла команда 11-х класів;
– пересування в чувалах –
нічия;
– підтягування у висі – перші
місця поділили Єгор Малик (20
разів), 11-А клас і Андрій Шостак (20 разів), 10 клас; Сергій
Полоз – третє місце (19 разів),
11 кл.;
– одягання захисного костюма: перше місце – Сергій Полоз, 11 клас, друге – Владислав Чалій, 10 кл.;
– конкурс капітанів команд
виграв Андрій Шостак, 10 кл.,
другий – Єгор Малик;
– перетягування кодоли/
швартова/ – бойовий рахунок
1:1.
У підсумку загальна перемога – за збірною 11-х класів.
Спортивні номери супроводжувались художніми виступами. Так, перед початком змагань учні 5-Д класу
виконали пісню про козаків.
Далі школярки показували танцювально-гімнастичні вправи з
повітряними шпагатами й іншими піруетами.
Переможці й призери змагань отримали дипломи та
сувеніри від Вишгородського
фізкультурно-спортивного товариства «Україна». А команди-учасниці – пироги.
Дуже цікавий захід, багато
творчих знахідок, висока активність учасників.
Не слід чекати на сонні вказівки чиновників із Міносвіти –
варто самодіяльно в загальній
Програмі патріотичного виховання школярів проводити такі
змагання в усіх школах.

До річниць звільнення України та Вишгородщини від нацистських загарбників

Турнір краєзнавців
Олена ВІТРЯНА, науковий співробітник Національного музеюзаповідника «Битва за Київ у 1943 році»
ФОТО — архів музею

25 жовтня у Національному музеї-заповіднику «Битва за
Київ у 1943 році», що у Нових Петрівцях, відбувся турнір-краєзнавців «Події II світової війни у рідному селі. Окупація та звільнення рідного краю» серед учнів 7-11 класів шкіл Вишгородського району. Захід був присвячений 73-й річниці звільнення
України та 74-й річниці звільнення Вишгородського району від
нацистських загарбників. Це спільний проект Національного
музею-заповідника» та Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Основна тема турніру – окупація та звільнення рідного села/
міста через призму пам’ятних знаків, спогади дітей війни, історичні

факти.
Конкурс проводився з метою виховання в учнівської молоді
любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його народу,
історії, духовної спадщини.
У програмі заходу взяли участь учні Ясногородської, Синяківської, Лютізької Демидівської, Старопетрівської ЗОШ, Димерської
гімназії, Литвинівської, Катюжанської ЗОШ. Учасниця із Вишгородської ЗОШ № 1 через важливі обставини не змогла прибути
на турнір, але її віртуальну екскурсію також переглянуло журі (голова журі – директор Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році», заслужений працівник культури України Іван
Вікован).
Розповідь кожного учасника була наповнена сумом і водночас
гордістю за земляків, які гідно вистояли під час Другої світової війни. Діти неформально підійшли до роботи, у своїх віртуальних

екскурсіях використовували записані на відео спогади про війну
односельців та розповіді пошуковців.
У підсумку визначилися переможці. 1-е місце здобула Ясногородська школа — доповідач Владислав Купрієнко, 2-ге — Синяківська ЗОШ — Владислава Івченко, 3-тє — Лютізька ЗОШ — Вікторія Сергієнко. Вони отримали грамоти, солодкі призи від ТОВ
«Перший столичний хлібозавод» та грошові премії від ВГО «Закінчимо війну». Усі учасники турніру та керівники шкільних музеїв
і вчителі історії, які допомагали учасникам турніру, – отримали
подяки за участь.
Молоде покоління береже пам’ять свого народу про події Другої світової війни і за покликом сердець віддає данину пошани тим,
кого вона забрала.
Детальніше читайте та більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»
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Гайд-парк

Вишгород

Доглянути, підтримати, допомогти…

Наталія РУДЬКО,
директор територіального центру, заслужений працівник
соціальної сфери України
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

У першу неділю листопада професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. У цій когорті — й
працівники Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
Територіальний центр опікується майже 1700 громадянами у Вишгороді та районі, надаючи послуги через чотири відділення — соціальної допомоги вдома, стаціонарного догляду
для постійного або тимчасового проживання, організації надання адресної та грошової допомоги, денного перебування.
Надзвичайно важливою на сьогодні є робота з учасниками АТО та їх сім’ями, внутрішньо переміщеними особами.
Найбільше підопічних на обслуговуванні у відділенні соцдопомоги вдома — 728 одиноких непрацездатних громадян,
яких обслуговує 56 соціальних робітників.
Для відділення стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання територіальний центр орендує
приміщення у Димерської районної лікарні. Тут проживає 25
підопічних, які потребують постійного стороннього догляду
(більше половини з них — не встають з ліжка). Нашим працівникам важко і у фізичному, і у психологічному плані. Як,

Від щирого серця вітаємо з днем народження
депутата Вишгородської міської ради
Володимира Юрійовича ЛІСОГОРА.
Зичимо імениннику міцного здоров’я, родинного благополуччя, успіхів у роботі, шани від людей.
Щиро вдячні за Вашу доброту, порядність, відповідальність, чуйність. Ви завжди приходите на
допомогу, за що Вас дуже цінують і поважають виборці.
Мешканці буд. № 6 та № 8
на вул. Б. Хмельницького
Е. Одинокіна, С. Брагарник, Л. Болдирева
та інші

Від щирого серця ВІТАЄМО
депутата міської ради
Володимира ЛІСОГОРА з днем народження!
Все Ваше життя — це шлях щирої, доброзичливої людини, надійного колеги і друга, який дарує позитив та оптимізм, надію та впевненість. За
Вашу шляхетність і громадянську позицію, щиру
любов до рідного міста і цінує Вас широкий загал
вишгородців.
Від усієї душі бажаємо Вам, Володимире Юрійовичу,
всього, чого бажаєте Ви, а найголовніше — здоров’я, щастя, тепла родинного вогнища, великого кохання.
Хай сонцем повниться Ваша душа!
Колектив редакції газети «Вишгород»

З днем народження

утім, нелегко і самим підопічним, для кого це відділення стало
останнім прихистком у житті. Однак, дякуючи нашим працівникам, літні люди не лишились наодинці зі своїми проблемами, а огорнуті теплом і увагою.
Неоціненну допомогу надали відділенню райдержадміністрація та районна рада, депутатський корпус, керівництво
Вишгородської центральної районної лікарні. Дякуючи їм, у
корпусах відділення проведено капітальний ремонт.
Терцентр активно співпрацює з районною організацією
Товариства Червоного Хреста, районною та міською радами
ветеранів, Спілкою «Чоробиль-86», іншими громадськими та
благодійними організаціями, церковними громадами.
Реалізацію нових соцпослуг втілюємо через Університет
третього віку «Активне довголіття», при якому працюють
факультети — художньо-мистецький, інформаційних технологій, основ медицини та здорового способу життя.
Через відділення організації виплачується матеріальна
допомога малозабезпеченим громадянам району за районними комплексними програмами «Турбота» та
«Соціальний захист».
Щиро дякую усім працівникам територіального
центру за працю, за терпіння і доброту. Усім колегам — за взаєморозуміння. Керівництву району і
міста, селищному і сільським головам, депутатському корпусу, меценатам і благодійникам – за
сприяння діяльності територіального центру. Миру
усім, здоров’я, достатку і
благополуччя, віри у свої
сили і підтримки партнерів!
Детальніше — на сайті газети «Вишгород»
***
У міському Центрі творчості «Джерело» 1 листопада відбулися урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери.

До урочистих зборів долучились заступник голови Вишгородської РДА Марина Мельник та заступник Вишгородського
міського голови Трохим Іванов, спеціаліст оргвідділу міськради Катерина Боднарчук, спеціаліст сектору внутрішньої політики РДА Ірина Денисенко, голови районної та міської рад
ветеранів Таміла Орел і Петро Жуланов.
М. Мельник та Т. Іванов вручили працівникам соцсфери
Почесні грамоти та квіти від райдержадміністрації, районної
та міської рад. Т. Орел — Подяку директору територіального
центру Наталії Рудько.
«Дякуючи небайдужості наших партнерів, керівництву
району та міста, депутатському корпусу, волонтерам, громадським та благодійним організаціям, які постійно підтримують
реалізацію соціально значимих для підопічних терцентру проектів, сьогодні змогли організувати для наших працівників
справжнє свято, — ділиться враженнями Наталя Рудько. —
Окремо хочу подякувати Центру творчості та його керівнику
Наталії Кисіль за надання для нашого заходу чудової зали,

депутату міської ради Анатолію Шоці — за сприяння в організації заходу, фольклорному колективу «Золотий вік» та хору
«Ветеран», які подарували учасникам святкового дійства
чудовий настрій. А також компанії «Альянс краси» та її генеральному директору Вадиму Геращенку, які привітали наших
працівників подарунками із своєї продукції».

Поздоровляємо нашого найкращого друга, громадського діяча, волонтера, справжнього
патріота міста, депутата міської ради Володимира ЛІСОГОРА з днем народження!
Щирий друже! Ти був біля витоків громадської організації «Вишгород — наш дім», члени
якої і обрали тебе головою. І цей вибір виправдав усі наші надії. Завдяки твоїй невтомній
безкорисливій діяльності ми змогли зробити для міста, для воїнів у зоні АТО безліч корисних
справ. Дякуємо тобі, Володимире, за безмежну доброту і людяність, за твої праведні труди
на благо людей.
Нехай у цей радісний день для тебе вигляне лагідне осіннє сонечко, а зігрівають твою
душу і тіло віра, надія, любов. Здоров’я, сімейного благополуччя і натхнення тобі на довгі
роки.
ГО «Вишгород — наш дім»

Від усіх членів Радикальної партії Вишгорода ВІТАЄМО дорогого нашого побратима,
надійного товариша, принципового і найтолерантнішого депутата міської ради
Володимира ЛІСОГОРА з найкращим святом — днем народження!
Ми пишаємося тим, що маємо честь жити і працювати поряд з такою шанованою усіма людиною. Ти безліч разів конкретними справами доводив, що почуття дружби, відповідальності, шляхетність і добропорядність — твої найкращі риси.
Ти гідний найкращих слів!
То ж нехай твоя харизма завжди служить задля здійснення усіх твоїх задумів і проектів, втілення ідей і програм партії.
Ми бажаємо тобі, Володимире Юрійовичу, здоров’я і довголіття, невтомного руху вперед, шанування друзів і любові рідних, бадьорості духу, світлих і добрих мрій.
Нехай завжди береже тебе Господь Бог.
Сергій ПІНЧУК, член Радикальної партії Олега Ляшка, куратор 96-го округу, депутат міської ради,
Богдан РУДЕНОК, голова міської організації Радикальної партії Олега Ляшка, депутат міської ради
Дмитро КОРНІЙЧУК, депутат міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка

У віночку добрих справ

Від імені сусідів і друзів –
депутат міськради Валерій ВИГОВСЬКИЙ
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

28 жовтня чергову майже круглу дату відзначила
Валентина Семенівна Кирієнко, мешканка буд. № 6 на
вул. Кургузова, моя громадська помічниця. У добрих
справах вона вправніша за багатьох молодих, тож не
дивно, що її прийшли привітати друзі, знайомі, сусіди.
Валентина Семенівна живе у Вишгороді 11 років, і
завдяки їй навколо будинку з’явилися троянди і бузок
(привезла з рідного Маріуполя), а щодо проблем будинку – вона є справжнім народним контролем: стан
підвалу, даху, прибудинкової території – все стосується цієї енергійної та небайдужої жінки, життєвий шлях
якої непростий. Жила і працювала на Сумщині та Херсонщині, була чотири роки на БАМі. Отримала вищу
освіту, виховала двох доньок, має дорослого онука.
У Валентини Кирієнко є два найбільших бажання – аби
здоровими були її близькі та аби настав мир на рідному
Донбасі, де навіть могилу батька, Семена Чекмана, не
змогла відвідати, бо цвинтар замінований...
Вона старається зробити життя навколо зручним і без-

печним. Із нею я радився, де посадити берізки, де поставити тумби для квітників і знак «Проїзд заборонено», в який
час краще привезти пісок. І сьогодні жінка не дає нікому
спокою: турбується, коли вже в будинку розпочнеться ремонт під’їздів, який обіцяла міськрада? Вона в курсі, що у
2016-му на це у міській програмі було закладено 74 тисячі
грн, у цьому – 110 тисяч. Валентина Семенівна ходила на
прийом до директора КП «Управляюча компанія», заступника міського голови Ігоря Свистуна, мера Олексія Момота і, попри відсутність результату, не втрачає надії побачити під’їзди ошатними.
Мешканка першого поверху, наша сусідка – наче добрий покровитель будинку, живе у віночку добрих справ.
Усміхнена та доброзичлива, закохана у поезію, вона для
кожного знайде добре слово, не зважає на негаразди і про
себе говорить з гумором:
Мне идет восьмой десяток,
Лет своих я не стыжусь.
Никогда не унываю,
Хоть в невесты не гожусь.
Іще раз привітаймо її та побажаймо енергії й оптимізму. Хай мрії цієї чудової жінки збуваються, бо всі вони –
про благо для людей!

НА ФОТО: Валентина Кирієнко (ліворуч) і Валерій Виговський не забувають привітати із славними датами сусідів
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Трохим Іванов: «Можливо, когось розчарую,
але ніякого затримання і кайданок не було»
фінансово-господарську
документацію та електронні носії інформації, які підтверджують факт
незаконного заволодіння держкоштами. Повідомили і про відкрите
кримінальне провадження за ст.
191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим
становищем).
Згодом з’ясувалось, що мова
Резонанс
йшла про Трохима Іванова — заВікторія ШМИГОРА
ступника Вишгородського міського голови з гуманітарних питань:
27 жовтня на сайті Служби безпеки УкраУ суботу, 28 жовтня, Вишгородський
їни з’явилась шокуюча інформація, яка виміський голова Олексій Момот скликав
кликала чималий резонанс не лише серед
прес-конференцію та прокоментував ці повишгородців. Адже менш, ніж за півгодини,
відомлення:
її підхопили понад сорок інформаційних ре«Цю інформацію після опублікування підхосурсів. Не залишилось осторонь і «диванне»
пили миттєво, і протягом 12 хвилин її розмістило
військо. При чому, останні не скупились на
чимало інформаційних сайтів. У мене закрадаєть«компліменти» і особливо не добирали слів…
ся думка, що це інформаційний вкид. При чому,
І, як кажуть, понеслось: «…заступника Вишгоподія подається, ніби мого заступника затримали
родського міського голови затримано за збевчора. По факту це відбувалось два місяці тому.
рігання та розповсюдження наркотичних ре7 вересня у Вишгородську міську раду зачовин та за розкрадання бюджетних коштів!..»
вітали співробітники Служби безпеки України
У повідомленні прес-служби СБУ йшлося
Київської області, прокуратура, поліцейські. Попро те, що у приватній столичній та орендованій
казали ухвалу на проведення обшуку у кабінеті
у Вишгороді заступником міського голови квармого заступника, ухвалу суду про доступ до інтирах оперативники спецслужби вилучили кокаформації, тимчасовий доступ до документів. По
їн, амфетамін та марихуану і, нібито, раніше були
звинуваченню, нібито, Трохима Іванова в роззадокументовані спроби реалізації посадовцем
краданні бюджетних коштів. Мова йшла, як потім
наркотиків.
уже з’ясувалося, про міську програму «Теплий
Заступнику міського голови оголошено про
під’їзд» (заміна вікон у під’їздах).
підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виЯ відразу запитав слідчих, яке відношення
готовлення, придбання, зберігання, перевезення,
має мій заступник до даної програми? Адже пипересилання чи збут наркотичних засобів) та ст.
таннями благоустрою та житлово-комунальною
309 (те саме, але без мети збуту) Кримінального
сферою займається Ігор Свистун. А сфера діялькодексу.
ності Трохима Сергійовича – гуманітарна та орУ спецслужбі не зазначили, чи затримали поганізаційна — організація свят, питання дитячих
садовця, та не називали його імені. Також було
садочків і таке інше.
повідомлено, що спецслужба встановила, що
До речі, нещодавно у компанії, яка виконує
чиновник спільно зі службовцями міськради крароботи із заміни вікон, була комплексна перевірка
ли бюджетні кошти, виділені на ремонти житлоУправління захисту економіки. Ця компанія має
вих будинків міста. І вони (прізвища та імена не
гарну репутацію. У неї більше 10 років досвіду
були вказані) підозрюються в тому, що до актів
роботи у будівництві. Кожне вікно, кожен проект
приймання виконаних робіт у 2016-2017 роках
пройшов державну експертизу. У мене враження,
вносили завищені дані про обсяги та вартість рещо хтось чи з прокуратури, чи зі Служби безпемонтів. Частину виділених з бюджету коштів злоки взяв старі матеріали, які пройшли перевірку,
вмисники перераховували на рахунки фіктивних
і нічого там не знайшов. І це все було лише для
підприємств і привласнювали. Зазначено, також,
того, аби провести обшуки і щоб напевно щось
що під час обшуків у фігурантів справи вилучили
таки знайти.

З розвитком подій ми починаємо розуміти,
що саме. Їм потрібен був привід, для того, аби
написати, що це пов’язане з Трохимом Сергійовичем. Хоча його відношення до заміни вікон
нічим не підтверджується з матеріалів справи.
У новині, яку викинули на сайті СБУ 27 жовтня,
також зазначалось, що нібито до розкрадання
бюджетних коштів причетні інші працівники міської ради. Ні імен, ні прізвищ. Це для нас ще одна
загадка. Адже нікому підозру не оголошували і до
правоохоронних органів нікого не викликали. Під
час обшуку кабінету Трохима Сергійовича правоохоронці нічого не знайшли. І взагалі, всі ці події
наштовхують на думку, що просто був необхідний
привід для проведення обшуків і для створення
такого інформаційного, скажімо так, приводу».
На прес-конференції був і «затриманий» за
інформацією, що напередодні лунала з екранів телевізорів та Інтернет-ЗМІ, Трохим Іванов.
Який насправді не затриманий. Він розповів,
що передувало цїй інформації та поділився
своїми припущеннями щодо, погодьтесь, досить важких обвинувачень на його адресу:
«Абсурдні, «чорно-піарні», замовні кампанії
останнім часом стали помітною частиною політичного життя. Напередодні цього вкиду, у середу, 25 жовтня, через те, що було пошкоджено
обладнання системи «Рада», не відбулася сесія
Київської обласної ради. Так склалось, що я в Київській області, після Ганни Старикової, займаю
високу посаду держслужбовця. Очевидно, деякі
політичні «друзі-конкуренти» поставили завдання
за будь-яку ціну дискредитувати політичну силу,
позиції якої набувають дедалі ширшого сприйняття та підтримки в українському суспільстві.
Дійсно, правоохоронці проводили обшуки у
мене вдома, на зйомній квартирі, у робочому кабінеті та кабінеті мого політичного керівника. Але
відбувалось це 7 вересня, тобто практично два
місяці тому. Проводили їх, м’яко кажучи, із порушеннями. Не було допущено ні моїх адвокатів, ні
довірених осіб. Квартиру, де ми проживаємо з родиною, обшукувало чотири слідчих. Тобто, вони
прийшли і розійшлися по трьох кімнатах. На той
час у квартирі знаходилась дружина з маленькою
дитиною. Зрозуміло, що проконтролювати обшуки вона не могла, бо, по-перше, це для неї був
шок, а, по-друге, фізично бути водночас у різних
місцях неможливо. Понятих також привезли з собою. Така ж ситуація і з орендованою квартирою.
Власниця квартири також фізично не змогла проконтролювати процес обшуку.

З приводу обшуків, я був спокійним, бо знав,
що закиди про якісь наркотичні засоби — безпідставна нісенітниця. І уявіть мою реакцію, коли
правоохоронці «знайшли» те, чого у мене не
було. Я впевнений: що підкинули, те і знайшли.
Щодо закидів у розкраданні бюджетних коштів — це ще одна порція бруду, від якого просто
уже бридко. Якось не в’яжеться. Я відповідаю виключно за гуманітарні питання, тому моїх підписів
на жодних документах, які стосуються житловокомунальної сфери, просто не може бути.
20 жовтня мене викликали до слідчого Голосіївського відділку поліції, де повідомили про
підозру за статтями 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів без мети
збуту) та 307, частина перша. Вручили результати експертизи, де зазначено, що у великих пакунках (які зображені на фото, що облетіли практично усі сайти новин), вміст наркотичних речовин
0,2 грама (!). Тобто, там взагалі незрозуміло що.
Повернемось до суду. Я отримав підозру.
Судове засідання призначили на 10-ту ранку 23
жовтня. Прокуратура подала подання щодо застосування запобіжного заходу, а саме — тримання
під вартою. Але жодних спроб переховуватись
я не робив і не збираюсь робити. Навпаки, я всіляко намагався розібратись у цій неприємній для
мене ситуації, бо понад місяць після обшуків не
отримав жодної звістки від слідчого. Зрештою, суд
зобов’язав внести заставу протягом п’яти днів. Після чого я поїхав на роботу. Можливо, когось розчарую, але ніякого затримання і кайданок не було.
І ось, через кілька днів СБУ публікує інформацію про те, ніби мене затримали. Мені ця ситуація дуже нагадує події, що сколихнули Вишгород півтора роки тому, про безглузді спроби
інкримінувати звинувачення у хабарі міському
голові Олексію Момоту.
У перспективі, думаю, цю справу затягуватимуть. Однозначно, цим брудом неодноразово ще
смакуватимуть «доброзичливі» опоненти….
Все це відволікає, емоційно вимотує і змушує
витрачати час і не на роботу, а на відновлення сил
і роз’яснення правди.
На жаль, ми живемо у таких реаліях. Лише
одиниці тебе підтримають, назажаючи на плітки і
ризики для своєї репутації або популярності. Командна гра є ключовим, але часто недосяжним
завданням через особисті амбіції та хронічну нестачу часу й зусиль».

Розмовляв Максим КРАДОЖОН

ністрацією так само: разом, пліч-о-пліч ішли до
спільної мети… Різне було за ці роки, іноді думки
та погляди розходилися, часто спілкувалися і дискутували на різні теми і проблематику розвитку
нашого чудового міста. Я отримав багато корисного досвіду та важливих уроків... Стосовно міського голови, так, це мій друг. Ми спілкувалися,
спілкуємося і будемо спілкуватися й товаришувати. І в нього, з мого боку, є надійна підтримка. Він
у цьому може бути впевнений.
– З якими плюсами та мінусами в депутатській роботі Ви зіткнулися?

— Що було найскладнішим у депутатській
діяльності?
– Знаєте, складним було все з самого початку. Зробити вірний вибір щодо однодумців,
яких з часом ставало все менше – завдання не
із найпростіших. Зіпсувались стосунки з багатьма людьми, з ким спілкувався раніше. На жаль,
дуже часто трапляється так, що допомагаєш одним і, тим самим, робиш зле іншим. Зазвичай
докладав зусилля зробити добру справу для всіх,
щоб кожен був задоволений, не порушував інтересів жодної людини. Але вдавалося далеко не завжди, і це надто виснажує. Як кажуть: у політиці
або стаєш політиком, або лишаєшся людиною. У
міру сил допомагав сам, у зверненнях містянам
не відмовляв, але були й такі питання, де я – не
остання ланка.
Взагалі, ці роки були найскладнішими. Мені
довелося жертвувати всім: власною кар’єрою,
бізнесом, родиною, сном, часом, здоров’ям, можу
продовжувати, але вважаю зайвим торкатися
особистого. Але сьогодні мій ресурс терпіння вичерпаний. Образи та приниження у мій бік та у бік
тих, кого поважаю, – з цим справлятися я не навчився і не буду цього робити!
– Тобто, в якості депутата Ви не бачите
себе в майбутньому міста?
– Один у полі – не воїн. Потрібна сильна команда однодумців. На кожній посаді повинен бути
молодий фахівець, котрий буде думати не про
своє «покращення», а про те, як зробити велику,
корисну, добру справу громадського значення,
йти єдиним вектором у команді. На жаль, цього
поки що немає.
– Що побажаєте Вашим колегам, послідовникам та виборцям?
– Перш за все, хочу дати настанову послідовникам. Дійте лише в межах закону, а в питаннях
соціального значення – по совісті.
Цьому скликанню я бажаю успіхів у здійсненні реформ та у розвитку міста. Сподіваюсь, що
принесу більше користі, лікуючи людей і займаючись власною справою. А своїм виборцям хочу
висловити велику дяку за довіру та підтримку.
Прошу мене зрозуміти та вибачити за те, що не
зміг захищати їх інтереси до кінця цієї каденції.
Хочу наголосити, що я нікуди не зникаю, номерів
телефона не змінюю і готовий допомагати й надалі тим, кому це буде потрібно.

Максим Валерійович Макаренко – 1980 р. н., має три
вищі освіти. Лікар-стоматолог.
Останні три роки працює на
себе у сімейній стоматологічній клініці в м. Києві. З 2010 по
2017 роки – народний обранець
до депутатського складу в м.
Вишгороді. Неодноразово брав
участь у підтримці воїнів АТО
в рамках проекту ПДМШ, відвідував «гарячі точки» з волонтерськими візитами від нашого
міста та надавав безкоштовну
медичну допомогу воїнам АТО у своїй клініці
«iStomatolog».
– Максиме, з чого починалась Ваша депутатська діяльність?
– Починали разом із друзями, у складі «Народної партії». В першу чергу, хочу відзначити,
що Вишгород – справді рідне місто для мене та
моєї сім’ї. Тут народилися бабуся з дідусем, мої
батьки і я сам. Бажання внести значні позитивні
зміни у життя та розвиток міста виникло задовго до того, як я став депутатом. Дуже кортіло
показати на власному прикладі, яким має бути
депутат, чим він має займатися, змінити погляди
містян стосовно його функцій. Тобто, аби жителі
міста зрозуміли, що плідна та результативна діяльність депутата полягає, наприклад, не в побудові майданчиків та облаштуванні прибудинкових
територій (адже для цього є спеціальні служби,
які зобов’язані своєчасно та якісно виконувати цю
роботу), а в тому, що я і мої колеги виступаємо
представниками громади і маємо відстоювати та
захищати її інтереси.
– І що змінилося за ці роки?
– Ой, багато чого. Всього і не пригадаєш. Що
стосується виборців, тут відзначу: перші п’ять років я був в опозиції, й на окрузі майже нічого зроблено не було, але незважаючи на це, на останніх
виборах я набрав майже втричі більше голосів,
аніж у попередніх. Громадяни до мене прислухались протягом цих років, і я заслужив їхню довіру.
Це, власне, і є найбільшим показником результату для мене.
– Що важливого в місті було зроблено за

останній рік?
– Якщо бути об’єктивним, то багато чого. Зробили парки, ремонти доріг
(навіть там, де вони не ремонтувалися з 1978 року), провадиться заміна
вікон у багатоповерхівках, ремонтуються під’їзди, прибудинкові території, відмостки тощо... Зсунуто з мертвої точки і надважливі питання, які не
рухалися десятками років, зокрема
– розширення дитячих садочків. Нарешті розпочалося будівництво ново-

Точка зору

Один у полі – не воїн

го дошкільного дитячого закладу. Як мені відомо,
закінчується розробка проекту будівництва нової
школи...
Населення міста зростає, тож благоустрою
і соціальній сфері приділяється особлива увага.
Сказати, що не робиться нічого або робиться
мало – я не можу й не скажу, бо це не так. Все це
– завдання комунальних служб, міського голови,
профільних заступників тощо, які виконують свої
прямі обов’язки за бюджетні кошти, що поповнюються з податків жителів міста.
Безумовно, депутати мають контролювати
цю роботу і раціонально розпоряджатися бюджетними коштами. Як би прикро не звучало, але
що стосується діяльності депутатського корпусу,
то за останній рік важливих рішень, що покращили б життя вишгородців, прийнято не було, або
їх було вкрай мало. Чи не «найвагомішим» було
рішення стосовно демонтажу пам`ятника російського міста-побратима і розірвання стосунків з
ним. Питання декомунізації, на мою думку, є суто
політичними, а не соціальними.
– Як складалися відносини з колегами-депутатами протягом цих років?
– Я вже казав, що починали з друзями. І починали разом. А згодом, як це часто у житті трапляється, більшість розбіглись туди, де тепліше,
вибачте, для дупи. Кожен прагне знайти місце
під сонцем – такі реалії. В політиці друзів немає, і
прикро, що я це пізно усвідомив.
– А що можете сказати про стосунки з адміністрацією міста?
– З адміністрацією? (сміється – ред.). З адмі-

– Серед плюсів – спілкування з громадою міста, не лише свого округу, – це безцінний досвід.
Можливість допомогти та усвідомлення того, що
роблю для людей корисну справу – це найбільший і, мабуть, єдиний плюс, який, власне, і утримував мене на цьому місці протягом семи років.
Серед мінусів?.. Найбільший недолік, на який
я не мав ніякого впливу, – це складна бюрократична система на законодавчому рівні. Надто
довго розглядаються деякі звернення та рішення
соціального значення, котрі потрібно вирішувати
терміново.
– У Ваших розсудах та позиції відстежується підвищене відчуття справедливості. Це
завжди так?
– Звичайно! Власне, заради цього я і пішов
до органів місцевого самоврядування. Перш за
все, я – лікар і вважаю, що допомагати іншим –
прямий обов`язок кожної людини. А МАФи, торговельні точки на зупинках, рекламні біл-борди,
кав’ярні тощо мене не цікавлять. І незважаючи
на те, що неодноразово доходили чутки, ніби я
в депутатстві через свій бізнес, хочу заявити, що
бізнес ніяк не пов’язаний із депутатською діяльністю.
Більшість найкращих лікарів у моїй клініці –
саме жителі нашого міста. Клініка знаходиться у
Києві, в той час, як зареєстрована у Вишгороді.
Тобто всі податки я і мої колеги-вишгородці сплачуємо саме в місто, де ми проживаємо. Хочу наголосити і повторити: депутат має одне завдання
– допомагати громаді й діяти лише в її інтересах.
І крапка.
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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 , 6 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, 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»
13:45, 14:45, 20:45 Т/с
«Свати - 5»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Грошi»
23:15, 00:10 «Голос.
Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10
«Бандерлоги»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
12:15 Х/ф «Школа

бойових мистецтв»
14:10 Х/ф «Школа
бойових мистецтв 2»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки»
23:20 Х/ф «Дiамантовi
пси»
UA:ПЕРШИЙ
6:27 ПРОФIЛАКТИКА
КАНАЛУ
12:25 Д/с «Дика планета»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена
iсторiя
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Слiдство. Iнфо.
Спецвипуск
23:30 Д/с «Дороги до
Мемфiса»
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
11:10, 04:00 Реальна
мiстика
13:10, 15:30 Т/с
«Протистояння»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:30 Х/ф «Мумiя 2:
Повернення»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок
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 «Клуб Вiнкс:
Таємниця загубленого
королiвства»
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
6:45, 15:30 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 Х/ф «На вас чекає
громадянка Нiканорова»
11:30 Х/ф «Кохана жiнка

механiка Гаврилова»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
НТН
7:00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
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 - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Елементарно
- 4»
22:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:49 Kids Time
07:00 М/c «Лунтик i його

друзi»
07:50 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:50 Х/ф «Замбезiя»
10:35 Х/ф «Сонна
лощина»
12:40 Х/ф «Крабат-учень
чаклуна»
15:00 Х/ф «Шрек 3»
16:45 Х/ф «Учень
чарiвника»
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором
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 Дика Бразилiя
14:10 Паранормальний
свiт
15:10 Наземнi битви
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища

17:50, 22:40 Дика планета
19:50 Код доступу
23:40 Втеча з замку
Колдiц
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 «Служба порятунку»
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, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»

12:00 Х/ф «Простачка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с «Я
прийду сама»
14:20 Х/ф «Суєта суєт»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Лiнiя свiтла»
00:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:15, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
16:10 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
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
6:00 ПРОФIЛАКТИКА!
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
14:15, 15:25, 16:15, 17:15,
18:15 Iнформацiйний
день
17:50 Час громади
18:45 Мiсцевий час
19:30 Час можливостей
21:255 Час бiзнесу
21:40 Час-Time
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 7 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, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:05, 20:45 Т/с «Свати
- 5»
16:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Модель xl»
23:45 Х/ф «Великий рiк»
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»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
13:55 Х/ф «Петля часу»
19:30, 20:35 Т/с

«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки»
23:20 Х/ф «Бойовий
гiпноз проти кiз»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 06:35, 07:05,
08:25 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
09:40 Д/ф «Легiон.
Хронiка Української
Галицької армiї 19181919»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10, 14:30 Радiо. День
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
22:50 Х/ф «Моя бабуся
Фанi Каплан»
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 «Специ»
23:30 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
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»
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
6:35, 15:30 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
09:30 «Битва
екстрасенсiв 14»
11:45 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»

00:10 «Один за всiх»
НТН
6:45 Х/ф «Довга, довга
справа...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без
особливого ризику»
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
6:59, 08:44 Kids Time
07:00 М/c «Лунтик i його
друзi»
07:50 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:45 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
16:30 Аферисти в
мережах
19:00 Кохання на
виживання
20:55 Київ вдень та вночi
22:00 Пацанки. Нове
життя
23:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
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 Дика Бразилiя
14:10 Мiстична Україна
15:10 Наземнi битви
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Дика планета
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Код доступу
23:40 Мисливцi на
нацистiв
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,

23:00 «СТН»
13:10 «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»
18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
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, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»

18:00 «Розсмiши комiка»
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»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Лiнiя свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
11:00, 17:30, 21:25 Т/с
«Невиправнi»
11:55, 13:25 Х/ф «Лейк
Плесiд: Озеро Страху»
12:45, 15:45 Факти. День

14:15 «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:20 Х/ф «Обличчя зi
шрамом»
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
09:20, 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 , 8 Л ИС Т ОПА Д А 2017 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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:00, 20:45 Т/с «Свати
- 5»
16:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00, 23:35 «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»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
13:55 Х/ф «Мабуть, боги

з’їхали з глузду»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки»
23:15 Х/ф «Замовлений
убивця»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00, 01:55 Новини
09:05, 00:00 Д/с
«Пiвденна Корея
сьогоднi»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честi»
13:10 Радiо. День
13:55 Нашi грошi
17:50 Новини. Свiт
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
00:10 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 «Специ»
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
07:15 Мультмiкс
10:45 М/ф «Школа
монстрiв: Великий
монстровий риф»
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
6:30, 15:30 «Все буде
добре!»
08:30 «Все буде смачно!»
09:30 «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 «МастерШеф
- 7»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
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
07:00 М/c «Лунтик i його

друзi»
08:00 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:45, 22:00 Пацанки.
Нове життя
16:45 Аферисти в
мережах
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi
23:05 Зорянi яйця
МЕГА
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 Дика Шрi-Ланка
14:10 Мiстична Україна
15:10 Втеча з замку
Колдiц
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Дика планета
19:50 Код доступу
23:40 Мисливцi на

нацистiв
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 «Сенсацiї ХХ
столiття»
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 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:00, 19:00 «Орел i

Решка»
14:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Лiнiя свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона

11:05, 17:30, 21:25 Т/с
«Невиправнi»
12:00, 13:25, 16:15 Х/ф
«Обличчя зi шрамом»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:25 Х/ф «Море кохання»
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
08:50 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»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 9 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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:05, 20:45 Т/с «Свати
- 5»
16:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:20 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу
2017»
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»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»

14:30 Х/ф «Замовлений
убивця»
19:30, 20:35 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Київ»
21:40 Т/с «Кiстки 2»
23:15 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 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
16:45 М/с «Книга
джунглiв»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/ф «Живi й
нескоренi»
20:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»

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 «Специ»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
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
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
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
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 «Зваженi та
щасливi - 7»

23:25 «Один за всiх»
НТН
6:45 Х/ф «Нiчна пригода»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
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, 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
08:00 М/c «Iсторiї Тома i
Джеррi»
09:00 Т/с «Друзi»
11:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

16:25, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:15 Аферисти в
мережах
19:00 Зорянi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
22:55 Суперiнтуїцiя
МЕГА
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 Дика Шрi-Ланка
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Дика планета
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Код доступу
00:30 Мегазаводи
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»

09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття»
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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка»
14:10, 20:00

«Орел i Решка.
Перезавантаження»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Лiнiя свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Що робить
твоя дружина?»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:55, 17:30, 21:25 Т/с
«Невиправнi»

11:55, 13:25 Х/ф «Море
кохання»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:25 Х/ф «Взвод»
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
07:50 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 Iнформацiйний
день
18:15 Про Українське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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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, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю
жiнку»
15:00 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху. Шлях
до фiналу 2017»
22:40 «Iгри приколiв»
23:40 «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»
11:20, 16:20, 17:20
«Загублений свiт»
14:25 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
19:10 Х/ф «Подвiйний
дракон»

21:00 Х/ф «Вуличний
воїн»
22:50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.
Найкращi двобої Конора
МакГрегора»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 06:35, 07:05,
08:25 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06:30, 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 «Схеми» з Н.
Седлецькою
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:25 Д/с «Дикi тварини»
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:50 Як дивитися кiно
23:15 Х/ф «Моя Бабуся Фанi Каплан»
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»
19:55 Футбол.
Товариський матч
Україна - Словаччина
22:00, 00:00 Т/с «Доки
живу, люблю»
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 «Золота гуска»
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 3:
Секрет гробницi»
23:00 Х/ф «Як кохатися
по-англiйськи»
СТБ
7:10 Х/ф «Крок назустрiч»
08:55, 23:20 Х/ф «Не
пiдганяй кохання»
11:05 Х/ф «Провiдниця»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
НТН
6:35 Х/ф «Смiшнi люди!»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
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
6:59, 08:14 Kids Time
07:00 М/c «Лунтик i його
друзi»
08:15, 22:40 Половинки

10:10 Кохання на
виживання
12:00, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:15, 19:00 Топ-модель
по-українськи
00:40 Т/с «Татусевi
дочки»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало
Iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Рiчковi
монстри
11:20 Пригоди Остiна
Стiвенса
12:20 Дика Шрi-Ланка
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Мисливцi на
нацистiв
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
16:50 Сироти дикої
природи
17:50, 22:40 Дика планета
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 «Сенсацiї ХХ
столiття»
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 «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, 16:10 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»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Лiнiя
свiтла»
13:00, 14:00 «Життя на
межi»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Нiмеччина 83»
00:00 Д/п «Стiна»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
09:55 Iнсайдер
10:55, 17:30 Т/с
«Невиправнi»
11:50, 13:25 Х/ф «Взвод»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комiк на мiльйон
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
07:50 Драйв
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 Енерго
Незалежнiсть
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 11 Л ИС Т О ПА 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»
11:20, 23:10 «Свiтське
життя»
12:20 «Модель xl»
14:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 09:00 «Цiлком
таємно»
09:30 «Загублений свiт»
16:30 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
18:40 Х/ф «Подвiйний
дракон»

20:30 Х/ф «Нестримнi»
22:30 Х/ф «Живий товар»
00:15 «Територiя обману»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 06:35, 07:05, 08:30,
09:40 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
08:10 Свiт он лайн
11:00 Фольк-music. Дiти
12:05 Хто в домi хазяїн?
12:55 Х/ф «Маленька
Фадетта»
15:05 Д/с «Смак
Дзяннаня»
15:35 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
20:25 Роздягалка
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир
23:25 Мегалот
23:30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:15, 05:35 Зiрковий
шлях
08:10, 15:20 Т/с «Специ»
16:00 Х/ф «Мiльйонер»
18:10, 19:40 Т/с
«Пом’якшувальнi
обставини»
23:00 Т/с «Герократiя»
00:20 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:15, 18:15
«Золотий гусак.» NEW
10:15 «Ехо України»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15, 15:15 Концерт
13:15 Студiя Прямого
17:15, 20:15 «Закрита
зона»
21:00 «Свiтськi хронiки»
22:00 «Кримiнал»
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:
Чарiвна пригода»
13:00 Х/ф «Осляча
шкура»
14:30 Країна У
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 3:
Секрет гробницi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:10 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:40 «Сюрприз,
сюрприз!»
14:15 «Зваженi та
щасливi - 7»
17:00 «Хата на тата»

19:00 «Х-Фактор - 8»
21:25, 23:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
22:35 «Х-Фактор - 8.
Пiдсумки голосування»
НТН
6:35 Х/ф «Щиро ваш...»
08:05 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 «У бiй iдуть
лише «старики»
21:15 Х/ф «Чужi душi»
23:00 Х/ф «Шах i мат»
НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Дешево та сердито
07:50 Ревiзор
10:30 Страстi за
Ревiзором
13:45 Вар’яти
15:40 Зорянi яйця
17:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На

краю свiту»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
23:50 Х/ф «Корабельпривид»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Бокс. Володимир
Кличко - Тайсон Фьюрi
09:10, 19:30 У пошуках
iстини
11:00 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 21:20 Легендарнi
битви
14:30 Дика Бразилiя
17:30 Рiчковi монстри
23:00 Мегазаводи
23:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
14:40 «Українська пiсня

року»
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 «Людина - здобич»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Вечiрка»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 М/ф «Смiливий
великий панда»
10:50 М/ф «Морська
бригада»
12:50 «Ух ти show»
13:50 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Пробач за
кохання»

ІНТЕР
6:20 Мультфiльм
07:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
09:00 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
11:00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
12:20 Х/ф «Максим
Перепелиця»
14:15 Т/с «Сiльський
романс»
17:40, 20:30 Х/ф «Два
Iвани»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Нiмеччина 83»
00:00 Х/ф «Областi
темряви»
ICTV
7:20 Я зняв!
09:15, 13:15 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
14:40 Комiк на мiльйон
16:45 Х/ф «Я легенда»
18:45 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Шалений
Макс»
22:35 Х/ф «Найманий
вбивця»
00:30 Х/ф «Судний день»
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
11:05 П’ятий поверх
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
16:05 Полiлог
18:10 Про вiйсько
19:15 Рекрут
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
23:25 Нацiональний
актив

НЕДIЛЯ , 12 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»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Свiт навиворiт - 9»
12:05, 13:20 «Свiт
навиворiт - 6»
14:25, 15:45 Т/с «Свати
- 5»
16:50 «Лiга смiху. Шлях
до фiналу 2017»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 4»
23:20 Х/ф «Три телепнi»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 217.
Титульний бiй: Дастiн
Порьє vs Ентонi Петтiс.»
Пряма трансляцiя з
Норфолку (США)
10:30 «Бандерлоги»
12:00 «Цiлком таємно»

13:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:00 Х/ф «Ультиматум»
15:55 Х/ф «Нестримнi»
17:50 Х/ф «Нiч у музеї 3»
19:45 Х/ф «Вуличний
воїн»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 217.
Титульний бiй: Дастiн
Порьє vs Ентонi Петтiс.»
Трансляцiя з Норфолку
(США)
UA:ПЕРШИЙ
7:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Д/с «Супервiдчуття»
10:50 Х/ф «Маленька
Фадетта»
13:00 Д/ф «Смак
Дзяннаня»
13:30 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
15:30 Перший на селi
16:35 Д/с «Вагасi японськi смаколики»
17:35 Т/с «Бодо»
(заключнi серiї)

22:40 Лайфхак
українською
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Мiльйонер»
11:10 Т/с
«Пом’якшувальнi
обставини»
15:10 Х/ф «Посмiхнися,
коли плачуть зiрки»
17:10, 20:00 Т/с «Щоб
побачити веселку»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Т/с «Люба. Любов»
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.»

Вважати недійсним втрачене посвідчення
дитини-інваліда, ААГ № 171487, видане
Вишгородським відділом соцзабезпечення
РДА на ім’я Іллі Олександровича ХИЛЬКА

ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
11:00 М/ф «Школа
монстрiв: Вiтаємо у
Monster High»
12:20 Х/ф «Золота гуска»
14:00 Країна У
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Як кохатися
по-англiйськи»
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:55 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Караоке на
Майданi»
11:05 «МастерШеф - 7»

19:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»
НТН
6:50 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
08:15 Т/с «Черговий
ангел - 2»
11:40 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
13:15 Х/ф «Максим
Перепелиця»
15:00 «Легенди карного
розшуку»
17:25 «Склад злочину»
19:00 «Свiдок. Агенти»
19:30 Т/с «Я - охоронець»
23:00 Х/ф «Бiй мiсцевого
значення»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Топ-модель поукраїнськи
08:45 Х/ф «Хронiки
Спайдервiка»
10:40 Х/ф «Спадкоємцi»
12:50 М/ф «Шрек
назавжди»

Куплю роги лося, оленя —
до 150 грн за 1 кг і старі роги сайгака.
Тел: (068) 501-71-08

14:45 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
21:00 Х/ф «Олександр»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Бокс. Володимир
Кличко - Ентонi Джошуа
09:10, 19:30 У пошуках
iстини
11:00 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 21:20 Легендарнi
битви
14:30 Дика Бразилiя
16:30 Око Атаками
17:30 Рiчковi монстри
23:00 Мегазаводи
23:40 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Прогулянки

Куплю інвалідний візок.
Тел: (093) 344-50-24,
(04596) 5-29-66

шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Продам б/у склопакет,
висота 143х132,
ВАЗ 01 генератор,
стартер.
Тел: (050) 995-33-73

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

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

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ

Підприємству
на постійну роботу потрібні:
— охоронець (доба/три);
— помічник бухгалтера.
Звертатись за тел: 067-44-05-802
Запрошуємо всіх бажаючих на відкриття виставки вишитих картин «Подорож
навколо світу», яке відбудеться 10
листопада 13:00 в приміщенні актової
зали КЗ «Вишгородська ЦРЛ». Виставка працюватиме з 13 по 24 листопада
з 10:00 до 15:00. З питань відвідування
звертатися в рентген-кабінет до лікаря
Світлани Іванівни ЖОВТОБРЮХ

NEW
13:15 Студiя Прямого
15:15, 20:15 «Кисельов.
Авторське»
17:15 Концерт
18:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Подiї» вересня

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

мiстом»
14:40 «Мультляндiя»
15:30 «Формула успiху М.
Поплавського»
16:05 «Людина - здобич»
16:55 Х/ф «Вечiрка»
18:50 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Як злодiй у
злодiя палицю вкрав»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Смiливий
великий панда»
12:00 М/ф «Морська
бригада»
14:00 Х/ф «128 ударiв
серця на хвилину»
16:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

ІНТЕР
6:10 Х/ф «Максим
Перепелиця»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13:00 Х/ф
«Приборкування
норовливого»
14:50 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
16:20 Т/с «Повернешся поговоримо»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Вокзал для
двох»
23:20 Д/п «Людмила
Гурченко. Доньки-матерi»
ICTV
6:15 Т/с «Слiдчi»
08:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:10, 13:00 Х/ф «Я
легенда»

12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Найманий
вбивця»
16:15 Х/ф «Шалений
Макс»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Елiзiум»
22:55 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:25, 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
10:05 Кордон держави
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

5 листопада з 09:00 до
16:00 купуємо волосся —
від 15 000 до 55 000 грн/кг;
ордени, медалі,
фотоапарати, годинники
у жовтому корпусі,
бурштинове намисто.
м. Вишгород,
вул. Грушевського, 1,
«Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61,
(095) 431-63-06

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» запрошує на роботу чоловіків
за спеціальностями:
— слюсар аварійно-зварювальних робіт;
— електромонтер;
— слюсар КВП і А;
— водій.
Довідки за тел: (04596) 23-354

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.

8

4 листопада

Мозаїка

Вишгород

З 23-ю річницею Національної
гвардії України!

ВІТАЄМО нашу
кохану маму
і бабусю
Анну Михайлівну
КОВАЛЕНКО
з ЮВІЛЕЄМ!
Бажаємо міцного
здоров’я, щастя та
залишатися такою
ж молодою, гарною і життєрадісною. Ми тебе любимо!
Донька, син, зять, онуки

2017 року

У листопаді дні народження відзначають
2 листопада – спеціаліст І категорії виконавчого комітету Вишгородської міської ради Лідія Миколаївна МЕЛЬНИЧЕНКО
5 – спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу виконавчого комітету
міської ради Ганна В’ячеславівна АНТЮХОВА
15 – спеціаліст І категорії виконавчого комітету
Аліна Володимирівна СТЕПАНЕНКО
20 – спеціаліст І категорії відділу державної реєстрації міської ради
Ірина Анатоліївна МЕЛЬНИЧУК
17 листопада – директор ВМКП «Водоканал»
Георгій Васильович ЧЕБАН

депутати міської ради
3 листопада – Володимир Юрійович ЛІСОГОР
12 – Віктор Вікторович ШУБКА
14 – Андрій Володимирович СЕРБІН
21 – Михайло Олександрович ПІДВИСОЦЬКИЙ
Сердечно вітаємо іменинників!
Зичимо успіхів у кожній добрій справі на благо нашого міста і його
мешканців. Хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги. Нехай доля збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.
Міська рада, виконавчий комітет, редакція газети «Вишгород»

Іменинники листопада
Від щирого серця вітаємо з днем народження ветеранів,
які народилися в листопаді:
1 листопада — Зінаїда Михайлівна КОЛОМІЄЦЬ
2 — Валентина Порфирівна ВАСИЛЬЄВА
5 — Світлана Пилипівна БРАГАРНИК
7 — Галина Миколаївна ФЕДОРЧУК,
Валентина Олександрівна УСАТЮК
9 листопада — Михайло Миколайович ДУДЧЕНКО
12 листопада — Надія Олексіївна БАБИШЕВА
16 листопада — Ганна Іванівна КАБАНЕНКО
17 листопада — Валентина Михайлівна БЛЕЗНИЦЬКА,
Тамара Володимирівна ЖУЛАНОВА
20 листопада — Олександр Оттович БРЕХТ
21 листопада — Микола Анатолійович КАРАВАЄВ
26 листопада — Мирослав Іванович МАНДЗЮК,
МАНДЗЮК,
Катерина Никифорівна МАНДЗЮК.
Бажаємо міцного здоров’я, шани від людей та прихильності долі.
Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

Трохим ІВАНОВ,
заступник
Вишгородського
міського голови
Рекордний рівень
довіри і поваги суспільства до Національної гвардії — результат самовідданої
праці, мужності та
стійкості її особового
складу.
Хочу
подякувати від імені міської
влади за вірність
присязі, військовому
та
громадянському
обов’язку, відданість
Українському народові. Дякую за постійну
самопожертву та готовність іти на ризик заради безпеки прав українських громадян, заради підтримки спокійного життя України. Це важкий труд, гідний пошани.
Ще раз вітаю з річницею і хочу зауважити, що міська влада зі своєї сторони завжди готова сприяти розвитку та зміцненню нашої військової частини задля
захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян нашого міста.
У нашій пам’яті назавжди залишаться імена кожного військовослужбовця Національної гвардії, хто віддав своє життя за незалежність держави.
Слава Національній гвардії України!
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

Сердечно
ВІТАЄМО
чарівну жінку,
гарну господиню,
прекрасну маму
і бабусю
Світлану
Пилипівну
БРАГАРНИК,
яка 5 листопада
відзначає свій день народження.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
Любові й милості Господь наділить
І довгих літ, що сонцем виграють.
З повагою
члени комітету ЗМІ
міської ради офіцерів
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
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Здається в оренду приміщення 50 м
по вул. Симоненка, 3-б.Тел: (097) 28-55-048

P.S.

– Хіба можна любити холод?
– Треба! Холод вчить любити тепло

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