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Шановні вишгородці!
Прийміть найкращі привітання
з нагоди Дня соборності України!

«Кіборги. Герої не вмирають»
Олена ВІТРЯНА,
ст. науковий співробітник
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»

Це свято нагадує нам, особливо молодому
поколінню, що наша держава не розділена, що
немає окремо Східної і Західної України, вона
– єдина, і ми – єдиний народ!
Будьмо гідними місії, покладеної на нас
долею і часом. Підтримаємо і продовжимо героїчні досягнення наших предків, виправдаємо сподівання і станемо гордістю для наших
нащадків.
Хай розум, воля і любов до рідного краю
згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної
незалежної демократичної могутньої
України.
Лише у єдності наша сила, і лише
наполегливий, цілеспрямований рух
уперед дасть змогу побудувати нам
сильну й високорозвинену державу.
Зичу усім вишгородцям здоров’я і
злагоди, сил і натхнення, успіхів та задоволення від праці на благо Вітчизни!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Офіційно

16 січня у приміщенні Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
відбувся День пам’яті Кіборгів. Три роки
тому, у січні 2015-го, велися найзапекліші
бої за Донецький аеропорт. В останні дні
захисту аеропорту — 19 і 20 січня — там загинули 58 кращих синів України. Вони власною кров’ю вписали свої імена в історію незалежності України.
Усе розпочалося близько 3-ї години ночі на
26 травня 2014 року, коли на територію аеропорту вдерлися близько 80-ти добре озброєних
бойовиків так званої «ДНР», які висунули вимоги щодо виведення українських військових,
які на той час охороняли внутрішній периметр
Донецького аеропорту. Спроби його штурму
терористами відтоді були регулярними, проте
українські військові успішно їх відбивали. Тоді
й народилася легенда про «кіборгів».
Фінальна фаза протистояння в аеропорту
розпочалася 13 січня 2015 року і закінчилась

в ніч на 22 січня. Скориставшись коротким
перемир’ям для вивезення вбитих та поранених, бойовики тихцем замінували будівлю
й зруйнували її остаточно. Від неї залишився тільки каркас, тож обороняти було більше
нічого. Наші хлопці встояли – не витримав
бетон…
16 січня ц. р. до музею завітали учні Новопетрівської ЗОШ №1, учасники АТО, військові,
родичі загиблих, волонтери, представники органів місцевого самоврядування. Захід «Кіборги. Герої не вмирають» відкрився гімном України у виконанні бійців Донецького аеропорту.
Директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» Іван Вікован
вручив матері загиблого кіборга з Вишгорода
Костянтина Непопа – Вірі Георгіївні — орден
«Матері учасника АТО». Учениця четвертого
класу Вишгородської гімназії «Інтелект» Олександра Стеценко — похресниця загиблого героя — вручила Вірі Георгіївні квіти та висловила вдячність за сина, викликавши сльози у
присутніх. Учасники заходу переглянули відеоролик про Костянтина Непопа, підготовлений
волонтером Іриною Шугайло.
Далі — на стор. 4

Шана захисникам

Про скликання чергової ХХХV сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження від січня 2018 року № 416
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати ХХХV сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30 січня 2018 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про заслуховування звіту Вишгородського міського голови про діяльність виконавчих органів Вишгородської міської ради за 2017 рік.
2. Про звіт секретаря ради та затвердження плану роботи Вишгородської міської
ради VІІ скликання на 2018 рік.
3. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІІ скликання.
4. Про прийняття у комунальну власність Вишгородської міської ради ліній електропередач (ЛЕП).
5. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження
підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
6. Про продаж земельної ділянки ФОП Івасько Я.М.
7. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Бінат ЛТД».
Далі — на стор. 3

На ударних пускових об’єктах

а-Фішка
31 січня о 13:00 в залі районної бібліотеки відбудеться зустріч «Пам’ять поколінь»
з українським письменником, громадським діячем Олександром Дробахою і презентація видання про його творчість. Запрошуємо всіх небайдужих.
Оргкомітет

Мороз і сніг — будівництву не перешкода
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Більше місяця тому кореспонденти
газети «Вишгород» побували на міських
ударних пускових об’єктах — будовах закладів «Ластівка» і «Чебурашка». На той
час будівельники, як кажуть, виходили з
«нуля» — фундаменти, цоколь тощо. Про
те, що змінилося за минулий період, наскільки просунулися будови — наш черговий репортаж.
На будівельному майданчику ДНЗ «Ластівка» — у розпалі розвантажувальні роботи:
під’їздять машини з цеглою, крани подають
піддони на перекриття нульового поверху.
— Доки падає сніг — ми робимо заділ по
будматеріалах, — розповів в. о. начальника
дільниці Олег Лук’янчук. — Уже завезено близько 50 тисяч штук цегли. Як тільки припиниться
снігопад — негайно приступимо до мурування

стін другого поверху. Ми повністю завершили
нульовий поверх, де будуть обладнані господарські приміщення: склад, пральня тощо, і тепер приступаємо безпосередньо до приміщень,
де будуть розташовуватися дитячі групи. Зараз
головне, щоб погода не перешкоджала.
Дійсно, бригади будівельників «всепогодні». Спеціальні хімічні присадки до розчину дозволяють працювати навіть у мороз. На жаль,
бетонні заводи при температурі -10о починають давати збій. Це єдина затримка у мулярів.
Кілька слів щодо якості робіт. За цим дуже
прискіпливо пильнують представники технічного нагляду, спеціалісти Управління капітального будівництва та інші відповідні служби.
Варто додати, що на початку кожного тижня
відбуваються оперативні наради із залученням профільних спеціалістів, на яких вирішуються всі нагальні питання. Тобто, ця будова
йде у нормальному виробничому ритмі.
Далі — на стор. 3
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Наше місто
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Затверджено перелік громадських робіт
У міськвиконкомі
для правопорушників
Влас. інф.
18 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради.
Передусім, було розглянуто блок житлових питань, рекомендації і висновки Опікунської ради щодо дозволів на укладення
договорів дарування, визначення місця проживання малолітньої дитини та доцільності
позбавлення батьківських прав.
Також були розглянуті питання встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та
сфери послуг, розміщення рекламних за-

Увага!

Снігові замети, хуртовина

Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Снігопади, тривалість яких може бути від
16 до 24 годин, дуже впливають на господарську діяльність населення, особливо з наступним похолоданням або потеплінням. Це
призводить до різкого погіршення видимості, погіршення транспортного сполучення.
Сніг із дощем при зниженій температурі повітря і ураганному вітрі створюють умови для
зледеніння ліній електропередач, зв’язку, контактних мереж електротранспорту, а також покрівель будівель, різного роду опор і конструкцій, що нерідко викликає їх руйнування.
З оголошенням штормового попередження
необхідно обмежити пересування, особливо на
власному транспорті, створити вдома необхідний запас продуктів (води, палива), загерметизувати житлові приміщення, що допоможе зберегти тепло.

Лист у номер

собів, пересувних атракціонів, видалення
аварійних зелених насаджень, демонтажу
самовільно встановлених міні АЗС по вул.
Шолуденка та по вул. Набережній, демонтажу пристроїв примусового зниження швидкості по пров. Квітковому та вул. Київській, 18.
Члени виконкому визначили перелік
об’єктів та видів суспільно корисних робіт для
відбування правопорушниками покарання у
вигляді громадських робіт.
Наприкінець були погоджені проекти техумов на приєднання об’єктів торгівлі до мережі ливневої каналізації та затверджені додаткові угоди до договору про пайову участь.

Особливу небезпеку снігові замети створюють для тих, хто у дорозі, далеко від людського
житла. Заметені дороги, втрата видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості.
Під час руху на автомобілі необхідно зупинитися, накрити двигун зі сторони радіатора.
Варто встановити автомобіль двигуном у невітряну сторону. Періодично слід розгрібати біля
машини сніг: не занесений снігом автомобіль —
орієнтир для пошукової групи. Двигун машини
необхідно періодично прогрівати, не допускаючи затікання в кабіну (кузов, салон) вихлопних
газів (важливо слідкувати, щоб вихлопна труба
не завалювалася снігом).
Якщо у дорозі опинилося декілька автомобілів, доцільно зібратися разом і використати
одне авто як укриття; із двигунів необхідно злити воду.
Не залишайте автомобіль: у сильний снігопад (хуртовину) орієнтири, які здаються надійними з першого погляду, через декілька метрів
можуть бути загублені.

Нам пощастило з депутатом

Нам пощастило з депутатом по округу. Олександр Іванович Клавдієнко і спілкується
з нами, і допомагає розв’язати наші проблеми. Він – добра і чуйна людина.
Влітку мешканці нашого під’їзду в будинку на вул. Мазепи, 12 своїми силами робили ремонт. Олександр Іванович не був осторонь – допоміг із матеріалами. Завдяки його турботі біля
будинку забетонували доріжки. Тепер вода після дощу не потрапляє у підвал.
Щиро дякуємо! Дай, Боже, нашому Саші (між собою ми саме так його називаємо) міцного
здоров’я. Нехай у нього завжди буде прагнення і можливість робити добрі справи на користь
своїм виборцям і рідному Вишгороду.
Валентина КОРНІЛОВА, Ганна ДАВИДЕНКО,
Роман ДЖУНЬ, Марія ТЕРЗЯ та інші мешканці будинку

Масштабний проект – у дії

Вишгород

З Днем соборності України!
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської райдержадміністрації
Шановні мешканці Вишгородського
району!
Прийміть найщиріші вітання з Днем
соборності України!
22 січня — це символічна дата. У цей
день 1918 року відбулося проголошення
незалежності Української Народної Республіки, у 1919 році на Софійському майдані в Києві відбулося об’єднання у єдину
соборну Україну двох державних утворень
— УНР та ЗУНР. Ці події засвідчують тривалий і непростий шлях України до незалежності та є одними із найважливіших

в історії Української революції 1917-1921
років.
Сьогодні ж свято Соборності набуло
особливого значення. Українці, як і століття тому, в жорсткій боротьбі відстоюють віковічне прагнення народу до єдності українських земель. Серед них — і сотні синів
Вишгородської землі. Саме тому ми не
маємо права бути безвідповідальними та
слабкими.
Нехай кожен мешканець Вишгородщини зустріне це урочисте свято з відкритим
серцем, з вірою в гідне життя свого народу.
Бажаю усім вам злагоди, сил та успіхів
у роботі на благо нашого району та всієї
України!

Дорогі вишгородці!
Вітаю вас зі світлим святом
Богоявлення, Хрещення Господнього!
Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло
омилося освяченою водою, наситилося здоров’ям, легкістю та
красою, а в душі запанували гармонія та злагода!
Миру і процвітання вам та вашим сім’ям! Миру Україні!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

Зі святом Хрещення Господнього!
Свято Хрещення Господнього або Богоявлення є одним
із найдавніших свят Церкви. У цей день Бог приходить у світ,
щоб представити Світло Неприступне.
Вода має особливе значення у Старому Завіті. Це основа
життя — саме з води відбудуться всі живі істоти. Але це і нищівна
сила, адже водою Великого потопу Господь залив усі гріхи людські і зруйнував зло. Тому Хрещення має великий сенс — як тіло
омивається водою, так і душа людська, увірувавши в Бога, буде
очищена від гріхів Ісусом Христом. Тим самим людина приєднується до Христа, вмираючи для гріха і воскресаючи для Бога.
Свято Хрещення Господнього святкується 19 січня, а напередодні вода освячується в храмах і в природних джерелах.
Вітаю вас із найбільшим православним святом — Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб
на вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло і душа омивалися освяченою водою, наситилися здоров’ям, легкістю, втіхою, щоб пішли біль, прикрість, розчарування, ненависть
і пороки, а на зміну їм у душі запанували мир, спокій і злагода!
З повагою
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

Сортуємо відходи разом!
Наталія АНАНЧЕНКО
У нашому місті стартував унікальний
проект, який дозволить нам стати прикладом відповідального ставлення до довкілля
для всієї України. А головне – жити комфортніше.
Нещодавно
на
вулицях
Вишгорода
з’явилися незвичайні кольорові контейнери для побутових відходів. Ми вирішили поцікавитися, що це за ініціатива і чия вона.
З’ясувалося, що автори нововведення – міський голова Вишгорода Олексій Момот разом
із Українською Пакувально-Екологічною Коаліцією (УКРПЕК). Це перший проект в Україні, який охопив ціле місто. «Це дійсно те, чого
хотіли мешканці міста. Адже сортування сміття
є прогресивною європейською практикою. Тож
ми змогли реалізувати такий проект. Причому
вперше в Україні – на рівні усього міста», –
розповів Олексій Момот.
Тож поки вся країна витрачає мільйони гривень на вирішення проблем сміттєвих звалищ
і шкідливе для екології спалення сміття, в нашому місті почала діяти справжня європейська
система поводження з побутовими відходами.
Ті, хто має досвід закордонних мандрівок у
справах чи на відпочинок, непогано обізнані
у принципах її дії. Замість того, щоб викидати
відходи домогосподарства в один пакет, жителі розвинутих країн сортують його та відносять
у відповідні контейнери. І це дає можливість
переробляти такі відходи, виготовляти з них
нові вироби, повторно використовувати пляшки та інше, паралельно зберігаючи довкілля
від забруднення.
Отже, правила дуже прості. Потрібно
запам’ятати всього кілька нескладних кроків.
У власному будинку чи квартирі необхідно завести дві ємності для сміття. В одну ми складаємо так звані «відходи упаковки». Це поліетиленові пакети, папір і картон, щільна упаковка
з-під соків і молочних продуктів, алюмінієві
банки від напоїв і жерстяні банки від консервів,

пінопласт, а також так званий ПЕТ – пластикові пляшки, каністри й тара з-під миючих засобів (окрім тари з-під пестицидів). Безумовно,
все це необхідно звільнити від продуктів, які
були в них упаковані, а також за можливості
утрамбувати. Адже саме такі матеріали будуть
направлені на переробку.
Відходи з цієї ємності необхідно викидати в
баки жовтого кольору. До речі, для звірки правильності сортування на кожному з баків є додаткові наліпки з поясненнями. А всі інші відходи треба викидати в звичні міські контейнери.
До них відносяться: недоїдки, харчові відходи,
рослинні відходи, інші відходи, що не можуть
бути ідентифіковані як «відходи упаковки».
Окрему увагу необхідно приділити скляній
тарі: банкам і пляшкам. Для них призначений
контейнер зеленого кольору, що найближчим
часом буде встановлено поряд з жовтим. «Такий розподіл займе всього кілька додаткових
хвилин, але з часом допоможе і навколишньому середовищу, і українській економіці»,
– каже голова правління УКРПЕК Володимир
Слабий. І він має рацію, адже досвід європейських країн вже продемонстрував: переробка
вторинної сировини дозволяє не тільки цілим
муніципалітетам заощадити на відповідних комунальних послугах, а й навіть знижувати ціни
на товари. Звичайно, щоб від сортування сміття ціни на товари знизилися, це повинен робити кожен українець. Ви здивуєтеся, але такий
сценарій цілком можливий. Адже якщо раніше
розділяти побутові відходи намагалися тільки
окремі житлові комплекси, то тепер відбувся
перехід на новий етап. Наш Вишгород – перший населений пункт України, де такий масштабний проект поширився на все місто, тож
за нашими успіхами буде стежити вся країна.
Простіше кажучи, від кожного з нас залежить,
чи буде ця практика успадкована іншими регіонами. Погодьтеся, велика відповідальність.
Втім, бути лідером Вишгороду не звикати. Давайте разом збережемо нашу землю чистою,
квітучою і прекрасною!

Наше місто

Вишгород

На ударних пускових об’єктах
(Початок на стор. 1)
Помітно змінився і будмайданчик на території ДНЗ «Чебурашка».
Перший поверх уже повністю готовий із внутрішніми перестінками.
На час відвідин цього об’єкту каменярі зводили стіни другого поверху.
— Ми, як і раніше, йдемо з випередженням графіка, — розповіла директор ТОВ «Моноліт-Будсіті»
Олена Шапошникова. — Плануємо
у лютому завершити другий поверх.
У нас не було довгих вихідних — 2
січня вже працювали. У грудні ми
встигли виконати заплановані обсяги не лише на основному корпусі,
але й побудувати кухню до існуючого. Тож прохання міського голови ми
виконали повністю.
До випробувань морозами і
снігопадами тут підготувалися заздалегідь. Заготовлені пластифі-
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Мороз і сніг — будівництву не перешкода

катори надають змогу працювати з
розчином до -25о С. Втім, каменярі
сподіваються, що подібного похолодання не буде.
Ще один суттєвий момент: своєчасна закупівля будматеріалів.
Придбано цеглу, плити перекриття,
вікна, навіть замовлено лісоматеріали на покрівлю. Все це позитивно
впливає на ритмічність.
Відрадно, що зараз у будівельників нарікань і претензій до
фінансування будов немає. Дуже
хочеться, щоб подібна ситуація збереглася і в поточному році, бо лише
за цієї умови будівельники здають
стратегічні для міста об’єкти своєчасно і навіть із випередженням.
Про хід робіт на третьому ударному об’єкті — дитячому садочку
по вул. Шкільній — читайте у наступному номері.

Про скликання чергової ХХХV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

(Початок на стор. 1)
8. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки (ТОВ «НЕВІРОС»).
9. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/21 від 30.08.2017
року.
10. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 24/50 від 30.05.2017
року.
11. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 24/21 від 30.05.2017
року.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Власко Н.М.
13. Про надання дозволу на розробкупроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корнійчуку Ю.К.
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олексійчук
М.Ф.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сухоцькому
Ю.О.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Заєць
Л.Л., Клюско В.Л., Нікітенко Т.О., Макаренко
С.Ж., Коваль А.А., Бачинський Є.О.)
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Поварчук О.С., Поварчук С.М., Поварчук В.М.,
Іллюші М.Г., Саєнку Р.О., Саєнку Є.О., Нагородному В.Є.)
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Добрашу Ф.М., Добрашу О.Ф.)
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бобренко О.Ф.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатку В.П.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценку В.Є.

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ільєнченко Т.Г.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Косятовій Н.О.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маційчук Т.В.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Онопрієнку
А.В.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В. (0,25 га)
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В. (0,63 га)
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Півню І.В.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
ОСББ «ОЛЬЖИН ГРАД».
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Раскоші К.В.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Римарєвій А.О.
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Давиденку
А.Д. та ФОП Панченку А.М.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Худолій Н.О.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шкільній Л.Б.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПАТ « Гідромеханізація».

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Луцьку Л.О.
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність гр. Старосельському Е.А. та гр.
Старосельській М.П.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бойку В.Г.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дякіній Н.П.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр.
Штанька О.А.
42. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Будпром».
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється ПАТ
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС».
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,2526 га.)
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0952 га.)
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0750 га.)
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,1000 га.)
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0840 га.)
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,1000 га.)

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коваленко З.Г.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ланчаку М.Ю.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Масюк Н.Б.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Машевському Ю.О.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мигашку М.М.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Орловій І.В.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Павлюк Л.В.
57. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування ОСББ «ВІКТОРІЯ
2010.»
58. Про затвердження проекту із землеустрою гр. Підлісному О.П.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Скопиченко С.В.
60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Ткачук Г.О.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хоменко С.Л.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Яковенку М.В.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Яковенку В.В.
та гр. Яковенку М.В.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
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Шана захисникам

«Кіборги. Герої не вмирають»
(Початок на стор. 1)
Голова Вишгородської райдержадміністрації В’ячеслав Савенок наголосив, що народ України навіки закарбував у пам’яті 242
дні героїчної оборони Донецького аеропорту
мужніми воїнами України! Їхній подвиг гартуватиме незламний дух прийдешніх поколінь
захисників України.
…Підполковник Віталій Баранов, позивний «Біба», на початок війни на Донбасі
перебував у запасі. Із зими 2014-го – доброволець, помічник командира з оперативного
забезпечення, учасник боїв за Донецький ае-

ропорт, Піски, Авдіївку, Водяне, Опитне. Після того, як у січні 2015-го терористи полонили
командира батальйону Олега Кузьміних, він
командував 90-м батальйоном 81-ї десантноштурмової бригади.
«Тоді настали найважчі часи. Дух бійців
був фактично зламаний. Ніхто не очікував
такого перебігу подій і того, що втрати будуть
настільки чисельними. Багато хто взагалі
мав бажання скласти зброю. Переконував:
воюємо не за Генштаб, не за Міністерство
оборони чи Кабмін, а за власних дітей, дружин і матерів, за пересічних українців: волон-

Володимир ТКАЧ

ля тягнув: повз на животі до нього вже по
воді. А Вася важив 120 кілограмів! Ось вона
яка, сувора правда зимової рибалки.
Я, звісно, не міг не запитати цього рибного чарівника, яка у нас найсмачніша риба?
— Судак! — без роздумів відповів Володя. Як тут заперечити, коли дійсно — це
рибний делікатес, біле м’ясо майже без кісток. Судак — дієтичний продукт — жирність
його мінімальна. Харчова цінність судака, як
у жодної риби, дуже велика — вміст білків
перевищує 18 відсотків. У його м’ясі присутні
всі 20 амінокислот, 8 з яких незамінні, а крім
того міститься маса мінеральних речовин,
необхідних для людини (фосфор, калій, йод,
молібден, марганець та інші). Недаремно ще
у ХІХ столітті великий натураліст, знавець
риб Леонід Сабанєєв визначив, що після червоної риби за цінністю йде судак.
А які ж страви із судачка! Це філе, запечене з лечо, судак фарширований, судак —
гриль, у клярі, у духовці з соусом і цибулею,
з овочами, хе із судака, котлети, рулетики,
французький суп Буйабес — всього не перелічити, бо рецептів більше 100.
Судаки по 3-4 кг для Володі не дивина. А
бувало, витягував красенів до 10 кг.
Окрема рибальська сторінка у Мамая —
це полювання на цар-рибу — сомів.
— Ловили ми з човна сазанів, — розповіда Володимир. — Світанок, тепло, повний
штиль і тихо-тихо. Раптом помічаємо перевернутого дном догори човна. Невже хтось
потонув? Раптом він починає тихесенько рухатися. Що за чортівня, привиділося? Ні, таки
пливе. Ми завмерли від подиву. І тут за «човном» підіймається здоровенний риб’ячий
хвіст, загинається до спини і як лясне по воді!
Потім з вивертом і шумом цей монстр пірнає на глибину. Хвилі колом пішли по воді.
Сом! Гігантський сом, може 200-300 кг! Страховище, а не риба. Виявляється, у нас ще водяться подібні екземпляри.
Щось подібне мені якось потрапило на
гачок. Гігант потягнув ліску вертикально донизу. Наша п’ятиметрова моторка зачерпнула
кормою воду. Я щосили вчепився за двигуна і
спінінг, у якого вже сплющило котушку. Кричу
приятелеві: «Не черпай воду, а біжи на ніс і вирівнюй човна!». У самого рука зі спінінгом уже
задерев’яніла. І тут товста угорська ліска обірвалася і гігант зник у глибині. Ми були у шоці.
Взагалі, я кожного року ловлю сома вагою 70-80 кг. Сом настільки розумна риба,
що на гачку він поведе у корчі, кущі і там
обірве його. Взимку він сонний у ямі, тому
витягувати легше. А от у хвилини небезпеки
крупний сом може атакувати рибалку-аквалангіста. Удар як торпедою — ламає і ребра,
і ноги. Це смерть під водою.
В їжі соми не гидують нічим. Я бачив, як
сом хапнув одну з двох качок. Нещасний крижень полетів далі вже без подруги. А то на
Десні одна дамочка бавилася з маленькою
собачкою: кине паличку у воду, а він за неї —
і на берег. І тут сом — хап, і песик зник. Як же

Як кажуть, що головне на рибалці? Ні,
не вудка, не наживка, не гачок і не підкорм. Все це другорядне. Головне, що
ніхто не стоїть над душею. А ще — усамітнення з природою, зняття стресів, вибух
адреналіну, коли риба клює.
Володимир Вікторович Мамай майже
все своє життя провів біля води і на воді.
Пересічний вишгородець і рибалка від
Бога, владика підводного рибного царства, знавець кожної ями, кожної впадини
на Дніпрі, про наш рибний світ знає все
абсолютно. Та найважливіше те, що він
живе у повній гармонії з природою.
— Коли мені було чотири роки, сусід,
старший хлопець, взяв на рибалку, — поринув у спогади Володя. — У нього був саморобний спінінг — «дирчик», і ми пішли на
бетонку до ГЕС. Рибалок було повно, але і
риби неміряно. У них був такий кльов, що я
забув усе на світі. Судаків менше кілограма
ніхто не брав. Відтоді я «захворів» рибальством. Мабуть, у мені прокинувся інстинкт
добувача, мисливця. У ті часи нормальних
снастей не було, тому майстрував усе сам:
плавив блешні, шліфував, паяв гачки і т. д. У
хід ішли й срібні ложки з дому, за них отримував від матері, але зупинити мене було вже
неможливо.
Рибалка поглинула Мамая з головою.
Після школи, а потім після армії весь вільний
час — з вудкою або спінінгом. Влітку і взимку. Ми трохи погомоніли про зимову рибалку,
її особливості і, звісно, небезпеку.
Є такий чорний рибальський гумор: якщо
ви шубовснули під лід — не поспішайте вилазити, адже можна без ехолота визначити,
чи є риба, встановити температуру води.
А якщо ногами стали на дно — поворушіть
мул — це може зацікавити рибу, якщо ви на
глибині — поплескайте у долоні — може хижак припливе і т. д. Все це, звісно, дурниці,
бо життя людини в ополонці триває 5-10 хвилин. Мізок ще ясно працює, а руки і ноги вже
не слухаються, мов паралізовані.
— Як не крути, а кожної зими під лід провалюється маса рибалок, — розповідав Володимир. — Я теж, хоч і легкий, лід завтовшки
3,5-4 см витримує. Але одного разу поспішав
до берега, вже рукою подати, і не помітив, як
вийшов на промоїну течії. З розгону так і пірнув на дно! Пам’ятаю, бачив відблиски сонця
крізь пролом. Випірнув, а вилізти не можу. І
нікого поряд. Я натискав грудьми на тонкий
лід, ламав його. З останніх сил ривком виповз на міцний лід і попрямував до берега,
де звалився у сніг. Я вже не міг піднятися,
весь задубів. Хотілося одного — заплющити
очі і забутися. Вже не пам’ятаю, як доповз до
дороги. Тут доля наді мною змилостивилася:
їхав якийсь чоловік машиною і помітив мене.
А так би сніг замів труп.
Володимир Мамай особисто врятував не
одного рибака. Навіть свого приятеля Васи-

Гайд-парк
терів, бабусь, дідусів, які останнє
віддають, аби нас
підтримати.
У
перший
після аеропорту
бойовий
вихід,
коли ніхто не хотів у нього йти,
сам сів за кермо
«Уралу» і разом
із двома саперами попрямував на
передову», – розповідав
Віталій
Анатолійович. Він
– кавалер ордена
Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ
ступенів. Однак
найвищою відзнакою для себе вважає те, що бійці називають
його «Батею».
Голова Вишгородської районної ради
Ростислав Кириченко та Новопетрівський
сільський голова Радіон Старенький зазначили, що на століття пам’ять про цей подвиг
житиме в серцях українців і виховуватиме покоління захисників України. Адже легендарна
оборона Донецького аеропорту — славетна
сторінка української військової історії.
Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна пам’ять», керівник
гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Ярослав
Жилкін безпосередньо брав участь у ексгумації тіл бійців Донецького аеропорту. Для
усіх без винятку учасників гуманітарної місії

Вишгород
ця поїздка стала великим життєвим потрясінням. В експозицію Національного музею-заповідника було передано частину бетонної
стіни терміналу Донецького аеропорту.
Військовий комісар Вишгородського району полковник Микола Прибора вручив
державні нагороди учасникам АТО: Андрію
Григоренку, згідно з Указом Президента від
5 грудня 2017 року № 403, — орден «За мужність» III ступеня; відзнаки Президента України «За участь в Антитерористичній операції»
та пам’ятний нагрудний знак «За оборону
Донецького Аеропорту 242 доби» отримали
полковник запасу Віталій Баранов, сержант
запасу Олександр Стеценко, молодший сержант запасу Олександр Литвин, старший
лейтенант запасу Іван Ждан.
Голова Благодійного фонду «З відкритим
серцем у майбутнє», волонтер Вишгородщини Ірина Шугайло вручила директору музею
Івану Віковану пам’ятну медаль «За збереження історії» та книгу «Ад 242», яку підписали ветерани АТО – учасники боїв за Донецький аеропорт. Військовий комісар району
Микола Прибора передав музею цінні експонати, привезені із зони проведення АТО, для
поповнення експозиції «Твої сини, Україно!».
На знак вшанування пам’яті та подвигу загиблих кіборгів лягли живі квіти до
Пам`ятного знаку Невідомого солдата на території музею та у Залі Пам’яті АТО, до могили загиблого кіборга з Вишгорода Костянтина Непопа.
Подвиг захисників Донецького аеропорту
назавжди залишиться у серцях вдячних українців як символ незламності, мужності та вірності військовій присязі.

Мамай —
чарівник
рибних
водойм

Людина і природа
бідолашна жіночка ридала з горя!
Я з цікавістю слухав цього чоловіка —
чародія водойм. Про рибу Володя розповідав
з повагою, як про розумних істот. Він мав
рацію, коли говорив, що рибу треба перехитрити, щоб упіймати. Це боротьба за життя,
і його задарма ніхто не віддає. Роки, проведені на воді, відбилися на світогляді Мамая у
ставленні до природи. Найбільша неприязнь
у нього до жадібних на рибу, коли гребуть
усе, що потрапляє на гачок. Скажімо, зранку
компанія наловила риби, їдьте ж додому і готуйте смакоту. Ні, до вечора гуляють, а потім
рибу закопують у пісок.
На моє запитання, як зберегти і примножити рибне багатство Київського моря, Мамай відповів однозначно: «Найперше — це
заборонити виловлювати дрібну рибу, зокрема, категорично заборонити сітки з дрібними
вічками. Друге рибне лихо — від Київської
ГЕС. Скидання води призводить до того, що
лід просто душить рибу на мілководді. Якщо
70 відсотків водосховища становить глибина
один метр, то можна уявити масштаби рибної катастрофи.
— У 1998 році я з близька бачив, як
ослаблену рибу рубали турбіни, — з болем
згадував Мамай. — Дно було усіяне товстолобиками, сомами, лящами, сазанами. Течія
тягнула рибу у цю м’ясорубку. А сазан, скажімо, довго росте. У 2009 році трагедія знову
повторилася.
Чому зараз скидання води більше, ніж
у березні? Тому, що це додаткова електроенергія, великі гроші, а якщо врахувати її
експорт — ще й валюта. Хіба тут до збереження рибних запасів? А ще труять рибу десь
у верхів’ях Дніпра з білоруської чи російської

території. Я вже не кажу за неочищені стоки
з українського боку. То що ми залишимо нашим дітям і онукам? За це болить душа.
Важку тему екології на моє прохання Володя замінив на рибальські приколи. Як сонному мужику, після випитої пляшки, вони
вкинули до рюкзака п’ять чималеньких лящів. Прокинувся рибалка і нічого не розуміє — коли встиг їх наловити? Довго ще чухав потилицю.
От спеціальних ритуалів перед рибалкою
у Володі немає. Хіба що на Михайлове диво, а
це 19 вересня, залишається вдома. Хочеться
обійтися без див і загадкових пригод на воді.
Є ще одна пристрасть у мого співбесідника — любов до птахів. Біля гаражів Володя
з друзями облаштували годівниці на зиму.
Кожного дня він купує насіння і щедро підгодовує сотні синичок, горобців. Одне лихо —
унадилися соколи. Хитрі хижаки на малій висоті атакують птаство, і кожного разу мають
здобич… Як віднадити соколів — завдання
не з легких, але Мамай здаватися не збирається.
Ми вже палили на морозі, коли я запитав,
чи немає бажання махнути десь на південні
острови? Володимир на мить задумався:
— У нас тут свої Мальдіви. Я живу на природі у своє задоволення. Є що на хліб з маслом. Головне — залишатися порядною людиною у будь-яких ситуаціях. А щодо риби, то і
з нею теж треба жити у гармонії. Зірвалася з
гачка — не шкодуй, віддячить пізніше.
Мамай уже поспішав. Я дивився услід цій
добродушній людині і пригадував слова натураліста Леоніда Сабанєєва: «Час, проведений на рибалці, у залік життя не зараховується!». Воістино, щасливі ці люди, рибалки.
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Районний фестиваль-конкурс «Ой, радуйся, земле»
Інф. Фейсбук, ВРДА
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО

11 січня ц. р. у Вишгороді відбувся районний фестиваль-конкурс «Ой, радуйся,
земле». Вже традиційно у районному будинку культури «Енергетик» лунали різд-

вяні співи творчих колективів Вишгородського району.
Зі сцени виконавці вітали глядачів із різдвяними та новорічними святами і демонстрували поетизовані обряди — колядування, щедрування та засівання. Кожен учасник доклав
максимум зусиль, аби довести, що традиції

Різдвяна казка не тільки у прозі
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор

Різдвяний концерт став завершальним
дійством низки новорічних заходів, підготовлених колективами Вишгородського
міського центру творчості «Джерело».
Його основою стала вистава дитячого
драматичного театру «Експромт» (керівники
Альона Петлярська, Наталія Філіпова) «Різдвяна казка у прозі». Її сюжет чудово наповнили новорічно-різдвяні пісні, віншування,

українського Різдва та Нового року – одні з
найбагатших у світі.
Від імені державної влади конкурсантів та
глядачів вітала заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Марина Мельник.
За оцінками почесного журі перше місце у фестивалі-конкурсі здобув хоровий ко-

лектив «Червона калина» села Катюжанка,
друге — хор «Світанок» Димерської дитячої музичної школи, третє — аматорський
фольклорний ансамбль «Бабине літо» села
Гута Межигірська. Гран-прі виборов народний аматорський ансамбль «Веснянка» села
Лютіж.

Позашкілля

виконані колективом хорового співу «Домісолька» (керівник Ганна Покровська), студією естрадного вокалу «Helen-solo» (керівник
Олена Єрсак-Касенич), таночки студії українського народного танцю «Вишеград» (керівник Анастасія Побідаш).
І, які б пристрасті не вирували у різдвяній
казці, все ж перемогли здоровий глузд, світло
і добро. По її завершенні веселі, щасливі юні
актори, співаки і танцюристи усі разом вийшли на сцену. Глядачі не жалкували оплесків для талановитих дітей, які подарували
гарний святковий настрій.

Молодь Вишгородщини залучається до громадської діяльності
Віра ГОПАНЧУК, ВСЗОШ «Сузір’я»,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА

Всеукраїнське молодіжне громадське
об’єднання «Студентське братство» за
підтримки обласного департаменту освіти розвиває громадянську компетентність
серед молоді Вишгородського району.
Днями воно завітало до ВСЗОШ «Сузір’я».
На інтерактивних лекціях з громадянської
освіти побували майже всі старшокласники школи.
Заходи відбуваються у межах проекту
«Через власний приклад», який здійснює
ВМГО «Студентське братство» в рамках
«Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», яка впроваджується організацією Pact в Україні.
Студентське братство пояснює учням,
чому важливо бути активним учасником громадянського суспільства та самовдосконалюватись, розвиваючи свої лідерські, ораторські
та організаторські здібності.
Лектор зі Львова Віталій Іванов розповідає, як змінилося його життя після залучення
до громадської діяльності під час схожої презентації. Тоді він вчився у 10 класі й багато

часу марнував, граючи в комп’ютерні ігри. За
підсумками попереднього, 9-го класу, його
середній бал становив 4 із 12. Сьогодні Віталій стверджує, що результати його навчання
покращилися саме завдяки тому, що через
громадську діяльність він відкрив впевненість
у собі та розвинув суспільні зацікавлення. Він
позбувся залежності від комп’ютерних ігор і
зміг вступити на два факультети Львівського
національного університету ім. І. Франка.
Студент КНУ ім. Т. Шевченка Євген Суглобов, 17-річний переселенець із окупованого Луганська, також провів кілька власних
лекцій у чотирьох школах нашого району.
Зі школярами-старшокласниками Вишгородщини представники «Студентського братства» обговорюють телесюжети про успішні
приклади громадської діяльності волонтерів
об’єднання — акції з прибирання сміття, екоуроки у школах, презентації документальних
фільмів про учасників боротьби за незалежність України, просвітницькі поїздки волонтерів в інші регіони України.
Своїми враженнями від почутого ділиться
дев’ятикласник «Сузір’я» Олександр Яцун:
«Зрозуміло, що зробити всіх активними — неможливо, але завдяки лекціям можна донести
школярам важливі речі. Такі заходи форму-

ють молодь, яка змінюватиме суспільство».
Відразу після залучення вишгородські
школярі почали проводити власні заходи в
школах – екопрезентації та покази документальних фільмів.
Аліна Байкова, учениця 9 класу Димерської гімназії, зазначає: «Завдяки еко- та кіноуроку для учнів сусідньої школи № 1 мені
вдалося не лише промотивувати однолітків

бути більш активними, але й самій побороти
страх перед публічним виступом».
«Студентське братство» — це можливість проявити себе, розкрити свій потенціал
і донести одноліткам інформацію, яка змінить
їхнє ставлення до глобальних екологічних та
соціальних проблем. Інформуючи інших, кожен може стати учасником великих змін у нашому місті, країні та світі.

Студентське братство
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:00, 12:20
«Чотири весiлля»
12:55, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15 Т/с «Школа»
22:15 «Грошi»
23:30 Х/ф «Коханнязiтхання»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05 «Загублений свiт»
12:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ 2»
16:25 Х/ф «Бiблiотекар
3: Прокляття Юдиного
потира»
19:20 Т/с «Команда»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 5»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:55 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка-вектор
визначено»
12:00 Д/ф «Дебальцеве»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена
iсторiя
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 Iнтермарiум
23:25 Д/с «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
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
11:40 Реальна мiстика

13:50, 15:30 Т/с «Чужа
доля»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На лiнiї життя»
23:30 Х/ф «Водний свiт»
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
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Долина

папоротi: Тропiчний лiс»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
17:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Країна У. Новий рiк
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Країна У
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:50 «Все буде смачно!»
08:45 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
10:35 Х/ф «Щастя за
рецептом»
12:40 «Холостяк - 7»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-6 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 23:10 Т/с «Коли ми
вдома»
19:50, 22:40 «Х-Фактор
- 8»

НТН
7:25 Х/ф «У пошуках
мiльйонерки»
08:50 Х/ф «Людинаамфiбiя»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Х/ф «Морський
патруль»
16:50 Х/ф «Ставка бiльша
за життя»
19:30 Т/с «Морський
патруль»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 5»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 07:59 Kids Time
07:00 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:00 Х/ф «Мушкетери»
10:00 Х/ф «Геркулес»
12:00 Вiд пацанки до
панянки
15:50 Таємний агент
17:00 Таємний агент.

Пост-шоу
19:00 Ревiзор
22:00 Cтрасти за
Ревiзором
00:30 Х/ф «Костянтин»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
10:20 Африка: хижий свiт
12:20 Скептик
13:20 Таємницi дефiциту
14:10 Мiстична
Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Таємницi акул
17:50 Погляд з середини
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Диво-винаходи
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
«Найекстремальнiшi»
14:00 «Поради лiкаря»

15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»

23:00 Х/ф «Королiвський
роман»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
12:25 Т/с «Нехай
говорять»
16:05 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Мереживо
долi»
00:25 Х/ф «Дорога моя
людина»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
11:50, 13:15 Х/ф
«Подарунок»

12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:15 Х/ф «Кiнг
Конг»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 «На трьох»
22:25 Свобода
слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:00, 12:20
«Чотири весiлля»
12:45, 14:00 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:10 Т/с «Школа»
22:10 «Iнспектор. Мiста»
23:45 Х/ф «Коханнязiтхання - 2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Облом.UA.»
09:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Рожева
пантера 2»
19:20 Т/с «Команда»
21:15 Т/с «Кiстки 6»
23:05 Т/с «Кiстки 5»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
13:10, 14:30 РадiоДень
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
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»

- 8»
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Потрiйнi
неприємностi»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
17:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Країна У. Новий рiк
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Країна У
23:30 ООН
СТБ
6:10, 18:00, 23:10 Т/с
«Коли ми вдома»
07:00 «Все буде смачно!»
07:55 «Холостяк - 7»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-6 з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:50, 22:40 «Х-Фактор

НТН
7:05 Х/ф «Кросмейстер»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Це було в
Пеньковi»
10:55 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:45 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 5»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 08:30 Kids Time
06:40 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:40 Серця
трьох
10:30 Ревiзор
13:40 Страстi за
Ревiзором

16:20 Таємний агент
17:30 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Мачо i Ботан»
00:00 Х/ф «Запит у друзi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало
iсторiї
08:20 Правда
життя
09:20 Левиний рик
10:20 Африка: хижий свiт
13:20 Таємницi дефiциту
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Таємницi акул
18:50 Бандитська Одеса
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Диво-винаходи
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
14:00 «Поради лiкаря»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00, 01:00 «Орел i
Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:35 «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»
10:05, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:40 Т/с «Червона
королева»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
12:00, 13:15 Х/ф «Живеш

тiльки двiчi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:15, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Дiаманти
назавжди»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 2 4 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 14:05 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15 Т/с «Школа»
22:15 «Одруження
наослiп 4»
23:45 Х/ф «Хранитель»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:10 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:40 Х/ф «Природжений
гонщик»
19:20 Т/с «Команда»

21:20 Т/с «Кiстки 6»
23:10 Т/с «Кiстки 5»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 18:05, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50, 23:20 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Iндивiдуальна гонка,
чоловiки, 20км
13:10 РадiоДень
13:55 Нашi грошi
14:25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Iндивiдуальна
гонка, жiнки, 15км
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
22:15 Свiтло
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або

невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
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
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
17:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Країна У. Новий рiк
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Країна У
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:00 «Все буде смачно!»
06:55 «Холостяк - 7»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-6 з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 23:10 Т/с «Коли ми

вдома»
19:50, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН
6:50 Х/ф «Матрос Чижик»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Пiдiрване
пекло»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 5»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:20 Kids Time
07:00 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:30 Серця трьох
10:30 Ревiзор
13:30 Страстi за

Ревiзором
16:00 Таємний агент
17:30 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Мачо i Ботан
2»
00:10 Х/ф «Мачо i Ботан»
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20, 17:00 Левиний рик
10:20 Африка: хижий свiт
12:20 Скептик
13:20 Таємницi дефiциту
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Погляд з
середини
19:50, 23:40 Великi
танковi 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
«Найекстремальнiшi»
14:00 «Школа права»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:05, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:40 Т/с «Червона
королева»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська

оборона
12:00, 13:15 Х/ф
«Дiаманти назавжди»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:15, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «Живи i дай
померти iншим»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 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, 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 5 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50, 12:20
«Чотири весiлля»
12:35, 14:00 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15 Т/с «Школа»
22:15 «Мiняю жiнку - 13»
23:15 Х/ф «Фальшивi
заручини»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «Помста природи»
15:30 Х/ф «Що приховує
брехня»
19:20 Т/с «Команда»
21:20 Т/с «Кiстки 6»
23:10 Т/с «Кiстки 5»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21:50 Новини. Спорт
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
23:45 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
17:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Країна У. Новий рiк
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Країна У
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:50 «Все буде смачно!»
09:45 «Холостяк - 7»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-6 з
П. Костiциним»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

19:50, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН
6:40 Х/ф «Розпад»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Суворi
кiлометри»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 5»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:15 Kids Time
07:00 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:20 Серця трьох
10:20 Ревiзор
13:20 Страстi за

Ревiзором
16:20 Таємний агент
17:40 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Вовк з УоллСтрiт»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:20 Правда життя
10:20 Африка: хижий свiт
11:20 Незвичайнi
культури
13:20 Прокляття
скiфських курганiв
14:10 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Левиний рик
17:50 Диво-винаходи
18:50 Бандитська Одеса
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Погляд з середини
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
«Найекстремальнiшi»
14:00 «Поради лiкаря»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:00, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:05, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:40 Т/с «Червона
королева»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Без
особливого ризику»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
12:00, 13:15 Х/ф «Живи i
дай померти iншим»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:20, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:30 Х/ф «Людина iз
золотим пiстолетом»
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 Iнформацiйний
день
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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П’ЯТНИЦЯ, 26 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:50 «Мiняю
жiнку»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:00 «Лiга смiху 2017»
00:00 Х/ф «Мiй
найкращий ворог»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiдеобiмба»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
14:45 Х/ф «Чужi»
19:20 Х/ф «Озеро акул»
21:10 Х/ф «Самоволка»
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ

6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 18:05, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Спринт,
чоловiки, 10 км
14:30 РадiоДень
14:55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Спринт жiнки
7.5км
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:15 Х/ф «Просто уяви»
00:10 Д/ф «Чесно жити i
чесно померти. Iгуменя
Йосифа Вiтер»

11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Моє
нове життя»
23:20 Слiдами iншого
батальйону «Донбас»

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Карибське
золото»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 17:30 Казки У Кiно
14:00 Т/c «Домашнiй
ПРЯМИЙ
арешт»
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
16:00 Рятiвники
«Новий день»
19:00 Танька i Володька
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 21:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
11:00, 12:00, 13:00,
та Шерман»
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 22:30 Х/ф «Джек «Репортер». Новини
переможець велетнiв»
09:15, 10:15, 11:15, 12:15 00:00 Х/ф «Мисливцi за
Ранок. «Ми всi...»
хмарами»
13:15, 14:15, 15:15
ТРК «УКРАїНА»
«Деталi»
СТБ
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з 16:15, 23:00 «Кримiнал»
07:55 Х/ф «Молода
Україною
17:15 «Ситуацiя»
дружина»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 18:00, 19:00, 21:00
09:55 Х/ф «П’ята група
19:00, 23:00 Сьогоднi
«Разом»
кровi»
09:30, 05:40 Зiрковий
18:40, 20:20 «Ехо
17:30, 22:00 «Вiкнашлях
України»
Новини»
10:30 Свекруха або
19:20 «Нейтральна
19:50, 22:40 «Х-Фактор
невiстка
територiя»
- 8»

НТН
6:45 Х/ф «Допiнг для
ангелiв»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Нiчний
патруль»
10:55 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:45 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 6»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
7:19, 08:49 Kids Time
07:20 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:50 Серця трьох
10:50 Ревiзор
13:50 Страстi за
Ревiзором
16:30 Таємний агент

17:30 Таємний агент.
Пост-шоу
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
00:10 Х/ф «Втiкач»

13:10, 18:10
«Найекстремальнiшi»
14:00 «Школа права»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
10:20 Африка: хижий свiт
11:20 Незвичайнi
культури
13:20 Потойбiччя. Сни
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50 Диво-винаходи
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Погляд з середини

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
ТРК «КИїВ»
i Решка. Незвiдана
7:00 «Ранок по-київськи»
Європа»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00, 15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
23:00 «СТН»

подорож»
18:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»

11:05, 20:20 Антизомбi
12:05, 13:15 Х/ф «Людина
iз золотим пiстолетом»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
ІНТЕР
17:35 «На трьох»
6:10, 22:00 «Слiдство
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
вели... з Л. Каневським»
21:25 Дизель-шоу
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 00:00 Х/ф «Шпигун, який
17:40 Новини
кохав мене»
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
5 КАНАЛ
10:05, 12:25 Т/с
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
«Мереживо долi»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
12:40 Т/с «Червона
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
королева»
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
14:50, 15:50, 16:45
22:00, 23:00 Час новин
«Речдок»
07:10, 08:10, 21:25 Час
18:00 «Стосується
бiзнесу
кожного»
09:20, 17:50 Час громади
20:00 «Подробицi тижня» 09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
23:50 Х/ф «З пекла у
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
пекло»
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 ЕнергоНезалежнiсть
ICTV
19:30 Час. Пiдсумки дня
6:30 Ранок у великому
22:15 Стоп
мiстi
корупцiї!
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi 23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
новини

СУБОТА, 27 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Iнспектор. Мiста»
11:30 Х/ф «Сiсi прекрасна iмператриця»
15:40 Х/ф «Не можу
забути тебе»
20:15 Х/ф «Випадкових
зустрiчей не буває»
00:15 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:15 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
10:10 Ситуація
«Небезпека»
11:05 Х/ф «Озеро акул»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
16:40 Х/ф «Самоволка»
18:45 Х/ф «Самоволка
72»
20:10 Х/ф «Чужий 3»
22:15 Т/с «Зустрiчна

смуга»
00:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

23:20 Д/ф «Легiон.
Хронiка Української
Галицької армiї»

UA:ПЕРШИЙ
6:30 Док. драма
«Мисливцi на нацистiв»
09:20 Бабин Яр. Без
права на iснування
09:40 Д/ф «Примара
Бабиного Яру»
11:00 Д/ф «Iспит на
людянiсть»
13:55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка
переслiдування, чоловiки,
12,5 км
15:00, 17:10 Д/с «Дика
планета»
15:55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка
переслiдування, жiнки,
10 км
18:35 Х/ф «Старий
добрий день подяки»
20:25 «Гордiсть свiту»
21:00 Новини
22:35 Вiйна i мир

ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Моє нове
життя»
13:00, 15:20 Т/с
«Обраниця»
17:45, 19:40 Т/с
«Поранене серце»
22:10 Т/с «Один єдиний i
назавжди»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 16:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 12:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
17:15 «Ехо України»
18:00, 22:00 «Закрита

зона»
20:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
12:00 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
13:00 Х/ф «Ромео та
Джульєта»
15:00 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
16:30 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
19:00 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
20:30 Х/ф «Крадiйка
книжок»
22:30 Х/ф «Мисливцi за
хмарами»

00:00 Теорiя зради
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:55 «Х-Фактор - 8»
19:00 Х/ф «Добiгти до
себе»
22:50 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
НТН
6:45 Х/ф «Чекаю та
сподiваюсь»
09:30 Х/ф «Ще до вiйни»
12:00 «Легенди
бандитського Києва»
13:00 «Свiдок. Агенти»
13:40 «Речовий доказ»
17:15 «Переломнi 80-тi»
19:000 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Проект
«Альфа»
21:10 Х/ф «Соломон
Кейн»
23:10 Х/ф «Поля»

НОВИЙ КАНАЛ
6:20 Ревiзор
09:20 Страстi за
Ревiзором
11:50 Х/ф «Втiкач»
14:20 Х/ф «Трейсери»
16:10 Х/ф «Карате-пацан»
19:00 Х/ф «Останнiй
володар стихiй»
21:00 Х/ф «Я номер
чотири»
23:00 Х/ф «Будинок
воскових фiгур»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00, 22:50 Анатомiя
бою
12:10 Великi танковi
битви
13:50, 21:00 Бойова
залiзниця
15:40 Африка: хижий свiт
17:30 Незвичайнi
культури

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:40 «Українська пiсня
року»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:05 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Зрада»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
10:15 М/ф «Вiдважна
Лiфi»
12:10 Х/ф «Перший пес
держави»

14:00 «Орел i Решка»
23:50 Х/ф «Принцеса де
Монпансьє»
ІНТЕР
08:50 «Подорожi в часi»
09:30, 03:40 Х/ф
«Господар тайги»
11:00 Х/ф «Вертикаль»
12:45 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
14:30, 20:30 Х/ф «Мiсце
зустрiчi змiнити не
можна»
20:00 «Подробицi»
22:15 «Великий бокс.
Олександр Усик - Майрiс
Брiєдiс»
ICTV
6:20 Бiльше нiж правда
07:30 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Х/ф
«Постання свiту»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Патрiот»
16:10 Х/ф «I цiлого свiту

замало»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
22:45 Х/ф «Лiцензiя на
вбивство»
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
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Феєрiя мандрiв
14:10 Вiдкрита церква
14:35 Навчайся з нами
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний
актив

НЕДIЛЯ, 28 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Битва громад»
10:55, 11:55, 13:05,
14:10 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
15:30 «Лiга смiху 2017»
19:300 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
23:10 Х/ф «Домашняя
работа»
2+2
6:00, 23:45 «Змiшанi
єдиноборства. UFC on
FOX 27. Головний двобiй:
Роналду Соза - Дерек
Брансон». Трансляцiя
з США
07:00 Мультфiльми
09:05 «ДжеДАI. Дайджест
2017»

11:00 Ситуація
«Небезпека»
12:00 «Бандерлоги»
14:05 Т/с «Зустрiчна
смуга»
16:00 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
18:00 Х/ф «Великий
солдат»
19:50 Х/ф «Транс»
21:45 Х/ф «Общак»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
11:35 Д/ф «Обсерваторiя
«Бiлий Слон»
12:40, 20:10 Незвичайнi
культури
13:55, 23:05 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Одиночна змiшана
естафета
14:55 Фольк-music
15:55, 23:50 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Змiшана естафета 2x6

+ 2x7.5
17:45 Т/с «Iмперiя»
20:25 «Гордiсть свiту»
22:15 Д/с «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Обраниця»
13:20 Т/с «Поранене
серце»
17:10, 21:00 Т/с «Пiвкроку
до сiм’ї»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
22:50 Х/ф «Шукаю тебе»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 22:00 «Ехо
України»
10:25 «Золотий гусак.»
NEW

11:15, 19:15 «Територiя
позитиву»
12:00 Споживач
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
20:10 «Кисельов.
Авторське»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Турбо»
11:30 Рятiвники
16:30 М/ф «Як
приборкати дракона - 2»
18:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
19:30 Танька i Володька
22:00 Х/ф «Крадiйка
книжок»
00:00 Х/ф «Вiльям i Кейт»
СТБ
7:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:55 «Х-Фактор - 8»

15:05 Х/ф «Добiгти до
себе»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 Х/ф «Я щаслива»
НТН
0:00 «Україна вражає»
11:45 Х/ф «Проект
«Альфа»
13:15 Х/ф «Пацани»
15:05 «Легенди карного
розшуку»
16:35 Х/ф «Соломон
Кейн»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:05 Х/ф «Женя,
Женєчка та «катюша»
20:45 «Добрий вечiр»
22:45 Х/ф «Люби мене»

16:10 Х/ф «Я номер
чотири»
18:20 Х/ф «Земля
майбутнього: Свiт за
межами»
21:00 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
23:30 Х/ф «Березневi
коти»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:30 У пошуках
iстини
10:00, 22:50 Анатомiя
бою
12:10 Великi танковi
битви
13:50, 21:00 Бойова
залiзниця
НОВИЙ КАНАЛ
15:40 Африка: хижий свiт
6:49, 07:49 Kids Time
17:30 Незвичайнi
07:50 Х/ф «Карате-пацан» культури
10:20 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
12:20 Х/ф «Дев’ять ярдiв. ТРК «КИїВ»
Ч. 2»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:10 Х/ф «Останнiй
10:30 «Шеф-кухар
володар стихiй»
країни»

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

Вважати недійсним свідоцтво про право на
спадщину, серія та номер I-361, виданий
02.02.2015 р. державним нотаріусом Вишгородської районної державної нотаріальної
контори Київської області Загвоздіною А. М.
на ім’я Ігоря Ігоровича ПАВЛЮКА

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

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ.
Зарплата — 5 000-7 000 грн.
Тел: (098) 341-97-50

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

14:10 «Мультляндiя»
15:00 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Крок до Зiрок. 20
рокiв»
15:55 Х/ф «Зеленi
маєтки»
17:50 Х/ф «Тесс»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Останнiй
поворот»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:10 «Ух ти show»
10:10 Х/ф «Перший пес
держави»
12:10 М/ф «Вiдважна
Лiфi»
14:00 «Орел i Решка»
23:35 «КВН»

ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:25 «Великий бокс.
Олександр Усик - Майрiс
Брiєдiс»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Фантомас
проти Скотланд-Ярду»
14:00 Т/с «Генеральська
невiстка»
17:50, 20:30 Т/с «Червона
королева»
20:00 «Подробицi»
22:55 Х/ф «Варенька»
ICTV
6:15 Бiльше нiж правда
08:00 Х/ф «Патрiот»
11:00, 13:00 Х/ф «Iз Росiї
з любов’ю»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Лiцензiя на
вбивство»
16:00 Х/ф «007:

Координати «Скайфолл»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Помри, але
не зараз»
23:10 Х/ф «I цiлого свiту
замало»
5 КАНАЛ
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї
у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект
23:30 Фiнансовий
тиждень

РОБОТА. Касир-оператор спортлото.
Оклад — від 6 000 грн за десять робочих змін
або від 9 000 грн за 15 змін.
Тел: (073) 160-52-70, Елеонора

Потрібен ХОЛОДИЛЬЩИК для ремонту
холодильної вітрини. Тел: (067) 740-93-30

P.S.
3 лютого 2018 року о 10:00
відбудуться звітно-виборчі
збори кооперативу «Екран».
На повістці денній –
перевибори голови,
розмір членських внесків

Підприємству потрібні на постійну роботу ЗБІРНИК (ЗП —
12 000 грн) та РІЗНОРОБОЧИЙ (ЗП — 7 000 грн.) Місце
роботи: с. Новосілки, Вишгородський р-н. Звертатися в робочий час: (097) 683-92-79

Продам гараж у кооперативі «Гідроенергетик». Тел: (093) 61-000-61

Пропоную послуги доглядальниці. Тел: (098) 499-17-10, Ірина

Навіть якщо ти ангел,
завжди знайдеться той,
кому не сподобається
трепет твоїх крил
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У вихорі казки

Вітаємо з днем народження вчителя від Бога, щиру і талановиту
людину Софію Іванівну КАРПІНСЬКУ!
З днем народження щиро вітаємо!
Щастя і здоров’я Вам ми бажаємо!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай Вас щастя, як дощ, обливає,
Нехай Вас радість завжди зустрічає,
Нехай Вас любить, хто милий душі,
Сьогодні, завтра і зажди!
З повагою
учні та батьки

Щиро вітаємо нашу колегу Тетяну Михайлівну ЖУРБЕНКО,
ЖУРБЕНКО,
яка 13 січня відсвяткувала свій день народження!
Вы так прекрасны! Поздравляем!
Вам счастья женского желаем,
Любви, здоровья и везения,
Очарованья, вдохновения!
Такой же быть всегда прекрасной,
Чтоб очи были Ваши ясны,
Улыбка с уст чтоб не сходила
И всех бы нас с ума сводила!
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной!
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!
З повагою і вдячністю
колектив рекламного агентства «Big City Lights»

20-го січня святкує свій ЮВІЛЕЙ
Олександр Володимирович ВОЛКОТРУБ!
Любий наш чоловік, тато, дідусь! Ми всі
щиро вітаємо тебе з ювілеєм! Бажаємо тобі
міцного здоров’я, наснаги, бадьорості, удачі,
гарного настрою та усіляких гараздів!
Залишайся таким же енергійним, веселим, з
гарним почуттям гумору та життєлюбним ще
наступні 65 років!
Любимо тебе, шануємо.
Твої дружина, діти та онуки

Наталія АНАНЧЕНКО

Чари зими

Неймовірно, коли відкриваєш очі, зустрічаючи
новий день, і губишся, не розумієш, що діється. Лежиш і думаєш-гадаєш, що то за пташечка щебече

Роздуми на тему

Тенета облуди
Ольга ДЯЧЕНКО
Очікувала у Щедрий вечір онучат-щедрувальників. Коли постукали у двері, то я із примовками і вдячністю за пошанування традицій поспішила відчинити.
Замість маленьких онучат побачила молодого чоловіка. Він навіть не привітався, а відразу почав щось
бубоніти про Бога, Ісуса Христа.
Я настільки була приголомшена таким «щедрувальником», що завчена проповідь мною не сприймалася. Та
й чи вдалий час і місце для навернення мене до чужого
вірування?
Чомусь пізніше згадала мудру пораду навіть на поріг
не пускати сторонніх. Розвелося нечестивців, що й чесним людям немає довіри.
І звідки знати, що за красивими словами не криються злі наміри? Прикладів підступності і маніпулювання
людською психікою, зокрема й так званих Божих слуг,
предостатньо.
Мені вистачило глузду відмовитися від «просвітницької» літератури і зачинити двері перед слугою однієї із
сект. А їх розвелося, як бур’яну на наших полях. Хотіла
інше прислів’я нагадати, влучніше, та не хочеться набиратися зайвих гріхів у святі празники.
Прихильники цих утворень вважають себе єдино обраними Богом, зневажають інших, агресивно налаштовані проти іновірців. І керують часто такими псевдорелігійними сектами іноді далеко не Божі люди. У моєї знайомої
після смерті її чоловіка відразу знайшлися «сестри»,
які вчасно витерли вдовині сльози і загосподарювали в
осиротілій оселі. Їхній наставник, який навіть хизувався

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 2’ 2018

У приватний садочок
м. Вишгорода
запрошуємо
помічника вихователя.
Висока заробітна плата.
Тел: 067-527-22-07
Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 18 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29,
(066) 324 45 22

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

ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

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

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

Вишгород

казку твоїй душі, а та казка підриває хвилю незвіданного і давно очікуваного. І врешті не витримуєш.
Підриваєшся і біжиш до вікна, холодного порталу у
світ, подивитися на неочікуваний дарунок Всесвіту.
Очі дивляться, а ти — онімілий, паралізований від
краси і чаруючої атмосфери.
Білі мухи літають і дражнять своєю свободою і невимушеністю. Хочеться полинути разом із ними у вихор
казки, кружляти і дарувати радість усім навколо. Хочеться бачити у кожного перехожого довгоочікуваний
трепет і блиск в очах. Хочеться бути сніжинкою зі своїм
особливим візерунком, особливим творінням.
А потім згадуєш, що ти — людина, одночасно ніщо
і усе у цьому дивовижному Всесвіті. Але навіть одне
маленьке пухнасте зимове чудо дає поштовх до чогось
значно більшого. Здається, дрібниця, проте має значення світла тисяч зірок.

тим, що був колись алкоголіком, радо до своїх покірних
овечок іще одну приєднав. До того ж, «очистив» хату від
нечисті і забрав старовинну ікону Миколая Чудотворця.
Дійсно, вона ж могла впасти на голову кому-небудь при
молінні такою абракадаброю, що й висловити тяжко.
Та Бог чує кожного, якою б мовою ти не звертався,
тільки не перетворюй щиру молитву на пародію, казнащо. І як ті десять заповідей? А полюби ближнього, як
самого себе? І спочатку було Слово, і Слово було – Бог!
Свого часу пригріті київською владою «слуги» (кого?)
збирали у кінотеатрах неабияких заблудлих, а які могли
добре оплачувати кількагодинні проповіді і гіпнотичні сеанси «просвітителів».
Знайома розповіла, що також потрапила у тенета маніпуляторів. Вони її змусили вичитувати безкоштовно усі
їхні «просвітницькі» брошури. Коли вона відмовилася, то
погрожували не тільки їй, а й родині. Здається, вчасно
все ж прищипнули хвоста заморському «слузі». Навіть
не хочеться згадувати Господа всує.
Шкода, що використовують Боже слово далекі від
Бога аферисти, які задурюють людей, свідомо зомбують і сіють розбрат та ворожнечу. Навіть у нібито святих обителях творяться іноді не богоугодні діла. Недавно
телевізійне повідомлення про відмову священика УПЦ
Московського патріархату відспівати малолітню дитину
сколихнув мільйони. А благословляти загарбників на
вбивство «братів» — не гріх?
У конфесійності церков давно варто було б розібратися саме їхньому керівництву і не створювати конфліктів поміж прихожанами. Та й українським керівникам
врешті звернути увагу на те, хто і як, кому служить на
нашій землі і на нашому хлібі насущному.
Церква ніби від’єднана від держави, але ж прихожани – це представники країни, вони її творці. І Боже слово
мало б об’єднувати всіх заради миру на нашій благословенній Україні. «Боже, великий, єдиний! Нам Україну
храни!»

ПРОФЕСІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ МАЙСТРІВ
САЛОНІВ КРАСИ ТА ПЕРУКАРЕНЬ
Ми знаходимося за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 3 (буд. «свічка»)
Пропонуємо широкий асортимент продукції для майстрів манікюру, педикюру,
штучного нарощування нігтів, перукарів, косметологів, масажистів.
В наявності продукція відомих вітчизняних та світових брендів:
Kodi, My Nail, Fox, PNB, Trendy Nails, Olton, Staleks, Bio Plant, Nouvelle, Profi Style, Salon, Royal Beauty
(лаки, гель-лаки, стартові набори, декор, засоби по догляду, декоративна косметика, шампуні, фарби для
волосся, манікюрний інструмент, засоби для дезінфекції та одноразова продукція).
Професійна заточка інструментів.

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

Працюємо з 9:00 до 20:00 з понеділка до суботи включно.
Тел.: (063) 198-47-71. Сайт магазину: royalbeauty.kiev.ua
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
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Джогін… Клінтон Білл та інші
Олександр ДРОБАХА
Сімдесят років у моїй свідомості, як і в
багатьох земляків, лунає словосполучення Новий Світ. Так стається — розмінявши восьмий десяток свого віку — замість
того, щоб лежати на печі — дід ризиковано зривається на край світу, щоб вхопити,
хоч пір’їну із жар-птиці-мрії далеких літ…
У кінці червня 2017 року йду містечком
Олейсе, штат Канзас… До Тихого океану
2 500-3 000 км і до Атлантичного так само…
Ступаю розлогим віялом вулиць-стрітів і
констатую: архітектура будинків, дизайн вулиць на тлі зеленої, ретельно підстриженої
дівочої трави (схожа на наш пирій) виважені
до кожного сантиметра. Куточок поселення
називається «Дерево». Природньо назвати
б його англійською з американським присмаком… Та остерігаюсь: вимовлю і напишу
неправильно. Проблеми з тутешньою мовою
даються взнаки. Знаю кілька десятків слів і
вигуків: «бой» (хлопець), стронг бой (кріпкий
хлопець), окей/ол райт та ін. Хоч побіжно за
допомогою жестів спілкуюся з малолітніми
внуками. Добре, що Данько володіє нашою
мовою, підучує мене:
— Файн (файно!), кост (коштує), мей бі
(може бути), траінз (транзит) і т. д. Засвоюю
англійсько-американську по гарячих слідах…
— Хай! (привіт) — вітає мене сусід.
— Хеллоу! — відповідаю йому за першого
бігу підтюпцем (джогін)…
Отож, прив’язане це слово до побаченого
якось по ТБ… Як Президент З’єднаних Штатів Америки Білл Клінтон біжить свій джогін
перед натовпом перехожих і туристів біля Білого Дому…
Клінтон Білл — джогін – у звуковому плані чується певне співзвуччя… Це один із способів оволодіння мовою. Ще один елемент
асоціативного успішного засвоєння цього
слова…
Епізод. У другій половині дев’яностих під
час відвідин України, в Києві на Софійській
площі Президент Білл Клінтон у промові перед десятками тисяч наших громадян нашою
мовою нагадує і повторює разів п’ять чи шість
слова Тараса Шевченка: — Борітеся — поборете!
Про себе констатую тоді: а наш Президент (тоді Леонід Кучма) за десять років свого правління хоч раз промовив ці чи подібні
слова нашого Поета?! Ні! Він «прославився»
сумнозвісною і вибухонебезпечною тезою:
«Українська ідея не спрацювала!».
Ніхто не підказує колишньому парторгові,
що Українська Національна Ідея — це Українська Національна Культура, бо культура —
це якість, якість життя! Це поняття має не 4-5
граней, як, либонь, думають досі у Міністерстві культури і туризму, а сотню-другу рис,
граней. Тільки рівнем культури оновлюється,
удосконалюється світ. Ступенем розвитку національної культури і обсягом засвоєння культури світової.
***
Паперова біганина (віза і т. п.). Летовище.
Переліт. Перша, друга доба… Почуваю себе
досить підтоптано та, як не дивно, від стресів
вольовим зусиллям виходжу тут на важливу
лінію свого життя Великого Бігу Підтюпцем і
за день-два відчуваю м’язову радість від цього вольового переборення втоми; тихне біль у
правому плечі, появляється міць у ногах.
До речі, джогін науково обгрунтований
вперше ще в 60-х роках ХХ віку у Новій Зе-

ландії А. Лідьярдом і Г. Гілмором. Американські лікарі доказують: тому, хто бігає, доля
дарує додатково 10-12 років життя. Цей біг
у світі є показником рівня культури здоров’я
нації…
Піднімає настрій мій по дорозі петрів батіг-голубій, деінде проглядає цвітом кульбаба,
не така розкішна, як на Київщині. Приємний
зелений килим підстриженої трави між садибами і жодного паркану. Простір як намальований! Зрідка прошмигне авто-тихохід, і знов
тихо. Ні блукаючих тварин, ні недокурків, ні
скупчень авт на майданчиках біля будинків, ні
бродячих галасливих політпартій і партійок…
Трохи ще про архітектуру хат одно- двоповерхової Америки. Є, звісно, у містечку і
триповерхові котеджі, та вони вдалині стоять
окремо. Будинки дещо стандартні на перший
погляд, та придивишся — в кожному є своя
родзинка… То гарно вмонтовані з якогось
античного ордеру чотири колони, то розетка вишуканої мозаїки над вікном, то ангел
із крильцями під кущем китайської троянди.
Видно, господарі намагаються наймальовничіше обладнати фасад будівлі чи двору. Дерева: клен, ялини різних видів, кущі. Система
поливання, стрижки – відпрацьована, не забирає багато часу. Спостерігаю за найбільш
в’їдливим і турботливим у всьому світі: домашнім побутом у садибах службовця, фермера, військового пенсіонера.
Насиченість техніки у хаті для мене вражаюча. Технізація домашнього життя починається ще в ХІХ віці — видно за музеєм-садибою фермера ХІХ віку у Канзасі,
садибі-меморіалі у Вірджинії. Найбільш характерне для всіх типів садиб і жител — розлогість. На 30-40 сотих хату будує фірма на
виплату. 12-15 кімнат, підвали (сутерени),
кондиціонери, комори, кухні, майстерні — дух
захоплює їх технологічна оснащеність.
Про інформацію дещо нижче. Скажу
тільки про те, що вона має навчально-розважальний характер. Комп’ютери всіх систем
на кожному кроці: дитячі іграшки, книгозбірні,
музеї. Господині на кухнях без прислуги встигають поратися зі всіма роботами.
Американці часто працюють за багато
миль (1 миля — 1 км 609 м). При розгалужених шляхах — це не проблема. В кожній садибі 1-2-3 авто та ще десяток-другий машинізованої техніки. Можна сказати вся Америка
– на колесах і коліщатах.
Так само характерним відмінним од Старого Світу є багатоформатність, багатофункціональність бачених мною закладів, їх риси
прикладні, практичні.
У музеї-садибі фермера багато чого
збережено натурального — як було. Десять
працівників в одязі ХІХ віку виконують роботу членів сім’ї фермера минулої доби. Аналогічна (середня цифра) кількості тодішньої
родини. Батько, мати, восьмеро дітей — 4
хлопці, 4 дівчини. Садиба зведена на початку
ХІХ віку.
Музейники мають 100 акрів землі, запрягають коней у плуги, вози. Ми проїхались
екіпажем, запряженим дебелими огирями. Сіють пшеницю без остюків. Дарують нам один
колос на згадку… Під старезним деревом
різнотрав’я — виглядає де-не-де білоцвітом
деревій (козацька трава), під вікном привезена зі Старого Світу калина привітно киває
нам.
В’яже Старий Світ із Новим, у якого свої
виміри не тільки довжини, ваги, а, головне,
якості: управління чи особливість реєстрації

винаходів (наше законодавство у цьому плані
шкутильгає на обидві ноги). Музеїв з такою
насиченістю прикладного в Україні не бачив.
Є своєрідності в освітньо-культурних
установах. Книгозбірня в Олейсе нашпигована технікою. Доступ вільний. Величезна
зала із чверть гектара: відділення для малят,
старших дітей, літніх відвідувачів. З інтересом гортаю кільканадцять книжок, добре виданих, третього Президента держави Томаса
Джефферсона і про нього. Знаходжу видання
про Президента Дуайта Айзенгауера (жив у
Канзасі). Правда, публікацій Лютера Бербанка, великого помолога і удосконалювача природи, не знаходжу. Книжку його «Жниво життя» колись у 60-і роки штудіюю у Національній
бібліотеці імені Володимира Вернадського.
На жаль, донині мало знаний в Україні…
Гортаю (вже дома) давні нотатки цієї книжки
чарівника царства Флори… «Кактус обіцяє
всі пустелі перетворити в оази…». Виведена ним троянда цвіте цілий рік… Здивувала
всіх його слива без кісточок… І на останок
пам’ятатиметься із «Жнива життя» — «краще мати дюжину ворогів, як одного дурного
друга».
***
Наступного дня їдемо з дітьми на ожинову (блекбері) плантацію з оригінальною
технологією тандему продажу-купівлі. Люди
ідуть між рядів кущів, збирають ягоди. На виході з посадки їм важать назбиране і – розрахунок. Весело, вигідно всім.
Відвідуємо кілька містечок округу. Розлогі крамниці, парк + зоопарк, луна-парк теж
максимально прикладні.
У неділю 02.07. вибираємося до церкви.
Релігійний краєвид Штатів дуже строкатий.
Більшість — християни. США – найбільша
християнська держава планети.
В Олейсе громада методистів. Гілка протестантизму (їх у Штатах кілька мільйонів). У
них діють кілька відгалужень, які не ворогують між собою. В епіцентрі недільного спілкування вірян – проповідь. Методисти, як і
квакери, бабтисти та інші відгалуження християнства, вертають Бога на обожнення людини у свідомості, у серці. Повага до інших — це
повага до себе! Вважають: пасторські функції
дещо відсторонюють людину від істинного розуміння Бога. Роби добро — Бог у твоїх справах. Проповідник шість днів десь працює, як
усі миряни. Філософи, релігіознавці, деякі політики вважають — в Америці виникає нова
ідея Бога.
*
4.07.2017 — 231 роковини Незалежності З’єднаних Держав Америки (пишу ЗДА
– абревіатуру, яку вживає вся тамтешня
україномовна преса і науковий (не тільки заокеанський світ), так правильніше українською
ніж США (калька з російської)… Сонячного
ранку мій джогін із хлопцями. Біля будинків
майорять державні прапори. Після святкового сніданку весь день пильную за ТБ та Інтернетом перебіг святкувань у штаті Канзас та
й у всіх Штатах. Спостерігаю, вгадую відомі і недовідомі мені сторінки життя Батьків
Американської Нації, фільм про Президента
Рональда Рейгана. Вперше чую бадьору мелодію – відому мені словесно знамениту пісню «Янкі Дудль», створену у найкритичніші
моменти Американської революції і війни за
свободу, – 1777-1778 роки… Веллі-Фордж (за
30 км від Філадельфії).
…Люта зима. Кілька тисяч інсургентів
(повстанців) на чолі з Джорджем Вашінгто-

ном блоковані набагато чисельнішими британцями. Голі, босі, напівголодні воїни будують 1 100 хатинок і виживають.
Бойова відзнака за мужність і хоробрість
того часу — клаптик пурпурового кольору у
вигляді серця. Цей клин-образ стає орденом
країни «Пурпурове серце» з 1933 року. Тоді ж
відзначився і стає генералом американської
армії (наймолодшим у світі, 21 рік) французький маркіз Жозеф-Жільбер Лафаєт, національний герой З’єднаних Штатів і Французької Республіки.
Увечері їдемо за місто. Тут тисячі людей,
сотні авт. Темніє. Торжество сягає апогею.
Веселкові спалахи — кольори фокусуються
у фейєрверки; святкові вогні перекликаються
з ярким відчуттям-причастям тисяч громадян
спільних історичних переживань очищення
всіх присутніх і мільйонів громадян Юнайтед
Стейт оф Америка в роковини пам’яті 17761783 років. Тоді кращі з кращих цієї землі
вмирали в ім’я нації і державної Незалежності.
Мені це свято великої країни було зі
сльозою, бо в червні 1775 року був знищений московським імперіалізмом основний
бастіон нашої свободи – республіка Військо
Запорозьке Низове. Таким чином були притлумлені великі вікові мрії і надії мільйонів
українців, закладені послідовниками гетьмана Івана Мазепи – гетьманом Пилипом Орликом, кошовим Запорозької Січі Костянтином
Гордієнком, небожем Івана Мазепи Андрієм
Войнаровським та ще кількома старшинами
України-Гетьманщини, України-Запорозької
Січі ще в Конституції 1710 року, яка деякими
мотивами перекликається з Американською
Конституцією 1787 року.
***
Вище згадувалась багатофункціональність освітньо-культурних закладів. Часто
ці установи універсально-комерційні. Такий
«Kaballos». Тут багато чого є: від яскравих
модерних моторних човнів для мисливців і
мандрівників до найрізноманітніших музичних інструментів. Ген цілком музейний стенд
із рекомендаціями – давніми і сучасними способами риболовлі. Далі залою дуже прикладні муляжі диких тварин: олень, вовк, лисиця,
ведмідь. Ось індіанець, як живий, із минулих
віків… Відділ зброї мисливської і бойової —
дух захоплює. На стендах – історія і сьогодення: рушниці і плуг.
Крамниця-музей концентрує, відбиває
дух епох. Тут відбувався, і хоча дещо іншого
характеру як у нас, зудар цивілізацій. У наших
південних степах: вікові зіткнення кочових народів із вкоріненими хліборобами, нашими
пращурами, в одній руці в них віками плуг, а в
другій — зброя. І тут, і в нас. Різниця в тім, що
в Америці фронтир (від слова фронт) закінчився та на 319 мільйонів мешканців більше
360 мільйонів найрізноманітнішої вогнепальної зброї у руках… Згадуються при цьому
слова винахідника, вченого, підприємця, полковника Кольта: «Добрий закон — все’дно —
півзакон, — а от із «кольтом» — це закон».
Наш двотисячолітній фронтир ніяк не
завершиться. Орда, технічно добре оснащена, хапає і сьогодні ясир як у ХV-XVIII віках,
і вимагає за ясирного чоловіка багато тисяч
«зелених»… Відповідь цій нарузі над людиною — мілітаризація українського життя — у
відповідному розумінні цього слова, як у Штатах, у Швейцарії, в Україні за козацької доби.
То більше — прогресивний світ підтримує нас.

