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Четверта річниця Майдану

Вшанували Героїв Небесної Сотні
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

20 лютого у Вишгороді вшанували
подвиг учасників Революції Гідності та
пам’ять Героїв Небесної Сотні. У цей
скорботний день квіти лягли до меморіальної дошки вишгородця – Героя
України Ігоря Пехенька, який загинув на
Майдані, та інформаційного стенду подій Революції Гідності (НА ФОТО).
Саме в ці дні чотири роки тому під час
Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло
найбільше активістів Майдану.
21 лютого 2014 року офіційна влада
України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього
ж дня на Майдані відбулося прощання із
загиблими повстанцями, яких у жалобних

Офіційно

промовах назвали «Небесною Сотнею».
Під час прощання лунала жалобна пісня
«Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.
Україна заплатила надто високу ціну за
звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи.
Сумний список Небесної Сотні відкрився
22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та
Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під
Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур
активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого
2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18
по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше
людей — 78 осіб, після 20 лютого — ще 20.
Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі
вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність — до Небесної Сотні.

Хто вбивав — це питання досі без відповіді. У Генпрокуратурі вкотре звітують про
результати розслідування та скаржаться,
що знайти винних із часом стає все важче. У розшук оголошено 102 людини, серед
яких – тодішні перші особи держави, очільники силових відомств і беркутівці. Слідство констатує, що вони переховуються в
Росії, і та їх не видає.
А 12 підозрюваних у причетності до
вбивств досі працюють у правоохоронних
органах, причому деякі займають високі
посади у поліції та Національній гвардії.
До розслідування слідчі долучили альпініста, котрий дослідив стіни готелю «Україна», поблизу якого розігрувались останні
акти трагедії. Той знайшов і витягнув 10
куль, які вже направлено на експертизи.
Винними в розстрілі майданівців визнано
50 людей, проте за ґратами сидить лише
один засуджений.

Герої не вмирають!

Пам’ятаємо
завжди
18 лютого 2014 року — день,
коли в центрі Києва розпочались масові вбивства учасників
Майдану. У цей день ми згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі
за майбутнє України і відвоював
шанс для нас із вами збудувати
країну своєї мрії.
Найменше, що можемо сьогодні, — пам’ятати та вшановувати! Герої не вмирають! Слава
Україні!
Секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Про скликання чергової ХХХVІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження від 19 лютого 2018 року № 13
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати ХХХVІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 02
березня 2018 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним
порядком денним:

1. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2017 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017р. №
33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на
2018 рік».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 5/9 від 28.01.2016 р.
та затвердження Статуту комунального під-

Пам’ять

«Салам» всім вам,
шановні побратими

приємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради».
4. Про проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода.
5. Про передачу основних засобів.
6. Про скасування рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради № 386
від 21.09.17 р. «Про погодження місць розта-

У суботу 17 лютого біля пам’ятника
воїнам-афганцям говорили про полеглих та живих солдатів Радянської армії з нагоди Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав.
Звісно, найбільше — про Афганістан,
де Обмежений контингент радянських
військ втратив більше 14 тисяч своїх
бійців, з яких 3 360 — сини України.
Світла їм пам’ять…
Дика краса і синє небо…
Чужа країна… Кишлаки… Дували…
Нещадне сонце у зеніті…
Пісок… Пустеля… Перевали…
Тріск автоматів… Вій снарядів…
Хвилини спокою не знали…
Смерть безпощадна друзів наших,
Яким ми очі закривали…

шування тимчасових споруд».
7. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Вишгорода.
8. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 24/50 від 30.05.2017
року (ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА»).
9. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки, укладеного з ФОП Курочка Є.В.
Далі — на стор. 2

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Шановні читачі! Номер газети «Вишгород» напередодні березневого свята вийде в середу 7 березня.
З огляду на це, дописи, вітання, оголошення прийматимуться по 5 березня включно.
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Про скликання чергової ХХХVІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно
(Початок на стор.1)
10. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ТОВ «ВАНДА».
11. Про припинення дії договору оренди
земельної ділянки (ФОП Панченко А.М., ФОП
Давиденко А.Д.).
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Дем’яненко В.Ю., Возняку Д.О., Загоровській Л.І., Романюку В.І., Кочергіній Г.І., Орешетченко Г.В., Плотніковій Т.Ю.).
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Музиченко А.С., Підлісному О.В., Серветнікову
І.О., Серветникову О.О., Бобровник Н.В.)
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кондратюк
Ж.В.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ЛєвашовійПолосі Л.А.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Морозовій Т.В.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Омецинському І.І.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чека В.А.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Шкільній Л.Б.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поварчуку С.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гаражно-будівельному
кооперативу «Гідробудівельник».
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
ОСББ Шолуденка, 6-г.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
25. Про затвердження Детального плану
території по вул. Ватутіна у м. Вишгороді Київської області площею 60,00 га.
26. Про затвердження Детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді
Київської області площею 25,00 га.
27. Про затвердження Детального плану
території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді
Київської області (Карат) площею 35,00 га.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Вознюку І.І.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кутаф’євій Л.К.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Горді В.О.
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,

цільове призначення якої змінюється, гр. Бондаренка М.І.
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,2526).
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0952).
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0750).
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,1000).
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,0840; 0,0900).
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється, гр. Калінкіна М.М. (0,1000; 0,0933).
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність кооперативу власників гаражів
«Берізка».
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Недашківській І.М.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пархоменко О.І.
41. Про затвердження проекту із землеустрою гр. Підлісному О.П.

ВЧ 3027 інформує

Міський голова О. МОМОТ

Декларування доходів

Обережно: проходять заняття зі стрільб
Протягом 2018 року, щоденно, з понеділка по суботу включно, на території
стрільбища ВЧ з 09:00 до 18:00, а також з 20:00 по 02:00 будуть проводитися заняття з виконання вправ стрільб.
Аби не сталися випадки загибелі та травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ стрільб, просимо зважати на небезпеку, пов’язану з перебуванням у районі
дислокації військового стрільбища ВЧ 3027.
Командування ВЧ 3027 Національної гвардії України (м. Вишгород)

Мерові – вдячність, артистам – овації
Ніна ГОНЧАРОВА, пенсіонерка

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Романів І.М.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Степанишиній М.П. та земельної ділянки у власність гр. Голубковій Н.І.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сторожику І.І.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Тарас В.М.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Убоженко О.В.
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хижняк С.С.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шемені Л.І.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шкільному А.О.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Щербині М.Ю.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Янківській Л.П.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.

Лист у номер

Людей похилого віку у Вишгородській міській раді завжди зустрічають з повагою. У таких містян більше проблемних питань, але, спілкуючись із мером
Олексієм Момотом та секретарем міської ради Тетяною Бражніковою, відчуваєш
розуміння і турботу.
Від щирого серця хочу подякувати міському голові за увагу до ветеранів, за матеріальну підтримку, а також за організацію чудових безкоштовних концертів, для участі
в яких він завжди запрошує відомі в Україні та за її межами колективи.
На концерти, що відбуваються у Києві, необхідні кошти, яких і без того не вистачає
пенсіонерам. Розуміючи це, Олексій Вікторович робить нам такі приємні подарунки. За
це ми йому щиро вдячні, а митцям від душі завжди даруємо овації.

Сумуємо
01 березня – 40 днів, як на 75-ому році пішов із життя
КОЛОМІЄЦЬ Василь Михайлович.
Він мав щире серце, у котрому вистачало тепла для всіх.
Був люблячим чоловіком, добрим батьком, дідусем і щирим
колегою.
Ми залишилися у розпачі. Дім став пусткою, а життя втратило барви без Тебе. Скільки б не минуло часу, Ти завжди
будеш у наших серцях.
Сумуємо, любимо.
Дружина, син, невістка, онуки Саша, Катя, Олександр,
сім’ї братів Віті та Андрія, сім’я Меланічів, Осадчих,
друзі, куми, сусіди, працівники «Тепломережі»
Шановні абоненти!
TOB «МТМ+» повідомляє про збільшення з 01.03.2018 р. абонентської плати за послуги
доступу до Інтернет. Збільшення вартості обумовлене зростанням вартості електроенергії, матеріалів, комплектуючих, розміру оплати за використання міжнародної смуги,
за використання електричних опор, слаботочних каналів, зростанням рівня інфляції та
ін. Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті mtm.kiev.ua.
Просимо Вас звернутись для оформлення документів до офісу ТОВ «МТМ+» за адресою: м. Вишгород, пр. 1. Мазепи, б. 5, пр. 56.
Висловлюємо абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю з TOB «МТМ+» та
користування нашими послугами.
Адміністрація TOB «МТМ+»

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області
У рамках кампанії декларування
доходів громадян та електронного
декларування доходів державних
службовців, на офіційному вебпорталі ДФС України в «Електронному кабінеті платника» функціонує сервіс «Отримання відомостей
з Державного реєстру фізичних
осіб-платників податків про суми
виплачених доходів та утриманих
податків в електронному вигляді».
Запит для отримання відомостей
про доходи формується виключно
фізичними особами. Інформацію
про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків
можна отримати у приватній частині
(особистий кабінет) «Електронного
кабінету платника», з використанням
лише електронного цифрового підпису фізичної особи.
Для цього необхідно:
— увійти до «Електронного кабінету платника» через офіційний вебпортал ДФС України;
— обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);
— обрати особистий електронний
ключ, вибравши відповідний файл з
електронного носія (USB — накопичувач, CD/DVD диск) або у відповідному
каталозі на персональному ПК (Key
6.dat);
— вказати пароль захисту на натиснути «Зчитати». Після того, як
ключ буде успішно завантажено, натиснути «Увійти»;
— обрати розділ «Заяви, запити
для отримання інформації»;
— обрати «Запит щодо отримання
відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про
суми виплачених доходів та утриманих податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати
осіб, які звернулись за призначенням
житлових субсидій».
У запропонованій формі запиту

Довідка про доходи
– в «Електронному
кабінеті платника»
необхідно заповнити всі поля, виділені
блакитним кольором. Після заповнення натисніть «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку» та «Підписати та надіслати».
Якщо при заповненні запиту були
допущені помилки або не заповнені
всі обов’язкові реквізити, система напише «Помилка» та виділить рожевим
кольором відповідні поля.
Необхідно виправити помилки та
знову натиснути «Підписати та надіслати».
Процедура підпису така ж, як і
процедура входу в особистий кабінет.
Далі система запропонує обрати
спосіб отримання інформації.
Наприклад: «Електронний кабінет». Відправлений запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вихідні
документи» в приватній частині особистого кабінету. Після обробки запиту до особистого електронного кабінету платника надходить повідомлення.
Натиснувши на це повідомлення, відкривається інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних
осіб — платників податків, яка замовлялася. Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати.
Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків у
електронному вигляді можна отримати за останні три роки (поквартально),
відомості за останній звітний період
(квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі
ДФС, скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника» за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua.
Довідки за телефоном:
(04596) 22-229

Суспільство

Вишгород

Землю — громаді
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На роздерибанених ділянках буде парк

Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Я, звичайно ж, — не експерт-графолог, але можу
впевнено сказати, що підписи на заявах підроблені,
заяви написані однією рукою. Також упевнений, що
підроблені й довідки про членство зазначених громадян у СТ «Енергетик», за підписом нібито Прокопіва В.
Б. (всі довідки без дати). Стовідсотково можу сказати,
що зазначені ділянки НЕ входять у межі кооперативу.
Усі заяви громадян завізовані з порушенням правил документообігу, бо вони візовані НЕ тодішнім
міським головою, а іншою посадовою особою міської
ради (теж, до речі, без зазначення дати візування).
Є й інші цікаві подробиці.
На мій погляд, має місце цілком очевидний склад

Щодо ситуації, яка склалася навколо земельних
ділянок у районі садового товариства «Енергетик»,
вдалося з’ясувати: земельні ділянки були відведені у
власність, згідно з рішенням міської ради № 34/43 від
25 червня 2010 року. Згідно з ним, у межах СТ «Енергетик» відведено загалом 134 (!) ділянки. В архіві знайшли проекти відводів і первинну документацію до них.
І тут почалося найцікавіше! 99 % людей, які отримали
землі, — не є мешканцями міста Вишгорода. Це, здебільшого, кияни або мешканці інших регіонів країни.

Увага: уточнення

24 лютого

Р

Розпочато збір підписів партією
«ВО «Батьківщина» у місті Вишгороді та районі
Вперше з часів незалежності України відсоток освоєння коштів обласного бюджету при виконанні обласних
програм за 2017 рік становить рекордно низький показник — 45%, а перехідні залишки у Київській області —
майже 5 млрд грн. Це рекордний показник неефективно
використаних коштів, які мали б піти на відбудову і розвиток усієї Київської області, зокрема, і нашого Вишгородського району!
Виходячи з цього, ми ініціюємо створення комплексної
місцевої програми зі співфінансуванням із обласного бюджету підтримки найбільш незахищених людей — пенсіонерів,
яких на Київщині більше 400 тисяч осіб!
Відповідно до розрахунків вільних коштів бюджету вистачить, щоб кожен пенсіонер Вишгородського району протягом
року щомісяця отримував 1 000 гривень допомоги. Але для
цього нам потрібна ваша підтримка.
Партія Юлії Тимошенко — «Батьківщина» розпочинає збір
підписів мешканців міста Вишгорода та району для того, щоб
прийняти єдине справедливе рішення, а кошти всіх місцевих
бюджетів направити на підтримку пенсіонерів!
Усі бажаючі можуть звернутися в приймальню партії «ВО
«Батьківщина» за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка,
буд. 6-г, офіс 190 з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 13:00
год. для того, щоб поставити свій підпис або звернутись до
відповідальних осіб, закріплених за округами у Вишгороді.

злочину по цілій низці статей КК України. Міською
радою буде вжито всіх необхідних заходів щодо передачі матеріалів до правоохоронних органів, а також зробимо все, щоб скасувати незаконне рішення
та акти на право власності ділянками (в судовому
порядку) для їх повернення у власність територіальної громади.
Щодо сьогоденних планів міської ради з приводу
території між СТ «Енергетик» та будинками 3-а і 3-б
на вул. Кургузова, то вони незмінні: облаштування
в цьому році там паркової зони. Наприкінці 2017-го
закінчили проект і отримали позитивний висновок
експертизи.

№ округу

Межі округу

Відповідальна особа

Телефон

Округ №4

просп. Шевченка, 9-а, 11; вул. Набережна, 8

Морозов Святослав Олександрович

063-360-44-51

Округ №7

вул. М. Грушевського, 8, 10, просп. І. Мазепи, 1, 4-а

Жадан Сергій Миколайович

Округ №8

вул. Шолуденка, 15-д, пров. Квітневий, 2, 2-а, 2-б, 2-в, просп. І. Приходько Юрій Олександрович
Мазепи, 6, вул. Грушевського, 5, 7, 9, мікрорайон

095-272-72-46

Округ №9

просп. І. Мазепи, 3, вул. Грушевського, 6, просп. Мазепи,2

Демінський Геннадій Ростиславович

067-507-63-63

Округ №10

вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-б, просп. І. Мазепи, 11

Попов Юрій Петрович

067-505-51-05

Округ №15

вул. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-б, вул. Грушевського, 1, 3

Макарський Олександр Вікторович

067-765-15-52

Округ №19

вул. Кургузова, 11-а, вул. Хмельницького, 9, вул. Симоненка, 10

Свистун Юрій Ігорович

Округ №20

вул. Шолуденка, 6-а, вул. Ватутіна, вул. Межигірського Спаса, Яременко Валерій Іванович
вул. Калнишевського, вул. Семена Палія, вул. Парусна, 2, 2-а

067-267-88-88

Округ №21

вул. Набережна, 2, вул. Шолуденка, 3, вул. Старосільська, 1, 2, 3, Тютюнник Артем Володимирович
4, 5, 7, 8, 14, вул. Дніпровська, 1

067-323-21-11

Округ №22

вул. Шолуденка, 5, 6, 8

Ревенко Максим Сергійович

093-809-44-22

Округ №23

вул. Гриненко, 1-а, вул. Лугова, 3, вул. Симоненка, 2

Бажан Сергій Павлович

098-844-75-00

Округ №25

пл. Шевченка, 3, вул. Симоненка, 4, 4-а, 4-в, 6

Соловйов Роман Володимирович

067-239-97-99

Округ №27

вул. Симоненка, 5, 7, 8, вул. Кургузова, 4, 10

Чижевський Андрій Олександрович

073-084-10-70

Округ №28

вул. Київська, 18, вул. Симоненка, 1, 3

Обрізан Олексій Сергійович

073-188-18-81

Округ №29

Просп. І. Мазепи, 13/9, вул. Шолуденка, 6-г

Камінський Володимир Віталійович

097-519-11-11

Округ №31

просп. І. Мазпи, 12, вул. Шолуденка, 7

Чорношвець Анатолій Іванович

067-711-11-81

Округ №32

вул. Шкільна, 7, 7/1, просп. Шевченка, 2-г, 3

Гришков Дмитро Сергійович

063-755-45-46

Округ №33

просп. Шевченка, 6

Лук’яненко Віктор Іванович

067-716-90-24

Округ №34

просп. Шевченка, 3-а, 5, вул. Шкільна, приватний сектор

Слободинський Дмитро Костянтинович 096-708-87-20

село Хотянівка

Прищепа Василь Іванович

села Сухолуччя, Толокунь, Ясногородка

Панамарчук Геннадій Володимирович

063-247-98-05

села Жукин, Сувид, Боденьки, Воропаїв, Пірново

Дзюба Олександр Миколайович

097-097-90-47

село Нові Петрівці

Старенький Андрій Петрович

066-148-26-80

село Демидів

Кнюх Микола Іванович

066-910-59-42

селище Димер

Кощенко Світлана Григорівна
098-213-35-72
Вишгородська РОПП «ВО «Батьківщина»

067-287-88-75

063-231-20-69

067-547-64-04
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Смачні млинці, запальні танці
і традиційне підкорення стовпа

Наше місто
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

18 лютого на площі біля БК «Енергетик» святкували Масляну. Провести
зиму та поласувати млинцями зібралося чимало вишгородців і гостей
міста. Кожен охочий мав змогу взяти участь у різноманітних конкурсах
відповідно до тематики народного
свята, насолодитися вокально-хореографічними номерами творчих колективів міста, придбати вироби народних майстрів.
Підіймаючись на стовп за подарунками, містяни демонстрували неабияку

Вишгород
спритність. Було весело, яскраво, гамірно. Переможці конкурсів отримали
чудові подарунки, а всі разом — велике
задоволення від свята.
Традиційно спалили опудало. Адже
здавна вважається, що разом зі спаленим люди позбавляються від усіх негараздів і напастей, які супроводжували їх.
До проведення свята, яке організувала Вишгородська міська рада, активно
долучились колективи центру творчості
«Джерело» (директор — Наталія Кисіль,
культорганізатор — Марина Іллєнок),
Світлана Бельченко, педагог-організатор «Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» — ЗОШ І ступеня».

Святкували Масляну

Янголята-джерелята розчулили журі

ФутГОЛ

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Запрошуємо на свято спорту

Конкурси

ФОТО – архів Анни Покровської

Команда «Сіті»
ФОТО – Олександр ВАСЮРЕНКО

17 лютого у Києві відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник». Разом із його численними учасниками на сцені дебютували вихованці
Анни Покровської – солістки вокального колективу «Домісолька» Вишгородського міського центру творчості
«Джерело» Анна Гонта і Марія Ковальова. Дівчаткам усього по 6 рочків,
але вони з усією відповідальністю поставилися до свого виступу.
Журі та й усіх глядачів надзвичайно
розчулила пісня «Ангел мій» у їхньому
виконанні. Дует посів почесне 2-е місце
у категорії «Малюки, естрадний вокал».
Браво дівчатка! Молодці!

11 лютого у м. Вишгороді стартував турнір із мініфутболу за участі 22 команд
Вишгородського району.
Вперше, за підтримки мера
Вишгорода Олексія Момота,
у турнірі бере участь команда
«Сіті» м. Вишгорода. Усі бажаючі можуть прийти і підтримати свою улюблену команду.
Змагання проходять щонеділі у
ДЮСШ. Команда «Сіті» разом
із Олексієм Момотом запрошує
відвідати це свято спорту.

Змагались лижварі

Масниця спортивна
Анатолій МИСЬКО,
голова оргкомітету змагань,
адмірал-командор
Українського козацтва
Перемозі Олександра Абраменка на Олімпійських іграх у Південній

Кореї допомогли лижварі Вишгорода,
які на Масничних святках провели
свої заключні зимові змаги і присвятили їх успіхам української команди
і її членам на всесвітній спортивній
арені!
Так можна охарактеризувати на-

слідки дійства спортсменів фізкультурно-спортивного товариства «Україна» і
Товариства самодіяльних спортсменів/
ТСС/ Вишгорода на тлі традиційного набору всенародних святкувань дня Масниці, віковічного свята українців і їхньої
еліти — козаків.
Цього разу лижварі зібрались на місцевому стадіоні «Енергетик». Лижварська траса – бігові доріжки з повноцінним сніговим покриттям. Чудово!
19 осіб стартували під державним
прапором України. Поміж учасниками
були як досвідчені лижварі, так і «неофіти»/початківці/ або дискваліфіковані
часом особи. Напівсонячна погода, температура – мінус 1 градус.
Результати перегонів: А /жіночий залік/ – перемогу здобула Ольга Удодова
/ансамбль Вівтар Вітчизни/, на другому
місці Наталія Рудницька /ТСС/, трійку замкнула «неофітка» Олена Карлова /браво!/; Б /заліки серед чоловіків/ – 1 місце
виборов неодноразовий чемпіон Вишгорода Геннадій Вербовий /НВП «Технопроект»/, на другому місці – директор
«Технопроекту» Віктор Федосенко, трійку замкнув юний Ілля Рудницький /ТСС/.
Безкомпромісна боротьба двох лиж-

варських гігантів за верхні призові щаблі
таблиці.
Мені пригадуються давні часи совкового періоду, коли беззаперечним
чемпіоном чемпіонів серед стрільців
вважався маршал Клим Ворошилов. А
в його підпорядкуванні знаходився полковник, який на всіх змаганнях за участі
К. Ворошилова набирав на одне очко
менше, ніж сам Шеф! Оце був стрілець
1-ої гільдії, а субординація також була
залізна!
Підліток Ілля Рудницький /бронза/ показав, що піднімаються гідні наступники
вишгородського спорту! Про таку поросль свідчить виступ семирічного Андрія Поповича, який уже зробив перші
кроки в біатлоні /зимове багатоборстволещета та стрільба з гвинтівки/!
Змагання були підготовлені та проведені КП «УФКС» міської ради та вишгородською радою ФСТ «Україна». Народні
спонсори – Валерій Шпак, Наталія Рудницька, Олена Мисько, Лідія Мельникова,
Євгенія Михайличенко, Марія Остапчук,
Світлана Євсеєва, Віктор Федосенко.
Призерам та переможцям вручені
медалі, дипломи та подарунки від міського оргкомітету «Масниця -2018».

Вишгород
Жива легенда

Живемо ЗДОРОВО
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Мінськ спортивний і зросійщений

Розмовляв Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Хто такий Олександр Волкотруб
— широкому загалу читачів відомо —
ветеран вишгородського спорту, жива
легенда. Олександр Володимирович — восьмиразовий чемпіон України
з бігу, стрибків у довжину, семиразовий володар Кубка України…
Стоп! Боюсь, що не вистачить газетної площі розказати про всі досягнення нашого земляка, скажу лише
одне: українських і зарубіжних золотих, срібних і бронзових медалей у
його колекції — 15 кілограмів! У свої
65 років Олександр Волкотруб не забиває «козла» по двориках і не лузає
насіння на лавочках, а й надалі продовжує радувати вишгородців новими спортивними перемогами. У неділю він буде у Франції представляти
Україну, на минулому тижні виборов
на чемпіонаті Києва дві медалі, ще раніше — вражав перемогами у Мінську.
Нам вдалося знайти шпаринку у графіку спортсмена і погомоніти про справи
насущні.
— Олександре Володимировичу,
Ви постійний учасник міжнародних
змагань. Яке ставлення зараз до нас,
українців? Скажімо, у Білорусії, де Ви
нещодавно були?
— Наші білоруські сябри надзвичайно
прихильно зустрічають українців. Коли на
змаганнях підіймали наш прапор, люди

разом з нами співали гімн і скандували
«Слава Україні!».
Сльози виступали на очах від цієї
дружньої атмосфери. Кожен із зарубіжних спортсменів, особливо прибалтійці, поляки, скандинави, намагалися хоч
якось висловити підтримку Україні у боротьбі з агресором.
— А Раша, тобто росіяни?
— Росіяни за кордоном інші. У них
немає отієї агресивної поведінки, нетерпимості, не почуєш «жидо-бандерівська
хунта», «каратєлі на Донбасє» і т. п. У
спілкуванні з ними я завжди аргументовано доводжу, хто є винуватцем війни. І
вони, врешті-решт, погоджуються з фактами.
— А в цілому, яка атмосфера у Мінську?
— Буду відвертим: тієї свободи слова, вільного висловлювання на ті чи інші
події — немає. Якщо люди і говорять, то
з оглядкою і не публічно. По-дружньому
рекомендують не чіпати у розмовах
українсько-російські відносити. Засилля
російського бізнесу у Білорусі просто колосальне: підприємства, магазини, банки — все під їх контролем. Дуже прикро,
але білоруську мову не почуєш у Мінську. Тотальна русифікація. Може, десь
по селах люди і говорять рідною мовою,
але із столиці і всіх великих міст вона витіснена. Національно свідому опозицію,
яка виступає за розвиток білоруської
мови, — конкретно пресують.
— Читачі — прихильники порядку у

Білорусі, мене звинуватять у пересмикуванні дійсності, тому і запитую: а що
Вам сподобалося у сусідів?
— По-перше, спортивна інфраструктура. Там створили всі умови для розвитку спорту і фізичної культури. У Мінську два легкоатлетичні манежі світового
стандарту з ідеальним інформаційним забезпеченням. Ми у цьому плані відстаємо
від них років на 30. У повсякденному житті мінчан відчувається стабільність. Ціни
по магазинах не скачуть. Наприклад, літр
бензину АИ-95 ось уже два роки коштує
14 гривень на наші гроші. На вулицях чисто, дороги без ковдобин, відчувається
порядок. Наприклад, за перехід вулиці в
неналежному місці або на червоне світло — моментально штраф 25 рублів (12,5
долара). Громадський транспорт новий, у
салонах автобусів і тролейбусів — ідеальна чистота. Словом, наш Київ значно
поступається у цьому плані Мінську.
— По спортивних об’єктах Вам не
було образливо за нашу державу?
— Звичайно, було. Маленька Білорусь спромоглася забезпечити людей
умовами для здорового способу життя,
а Україна з таким потенціалом пасе задніх. Мені дуже хочеться, щоб у Вишгороді, врешті-решт, побудували гідний
стадіон із легкоатлетичним манежем. Я
співпрацюю зі спортивними організаціями Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та іншими країнами і залюбки міг
би організувати у Вишгороді міжнародні
турніри. У нас є чудовий тренер Олек-

сандр Кочетков, який уміє готувати класних спортсменів, але де їм займатися? Я
сам змушений тренуватися у Києві. І все
ж, сподіваюся на краще.
— У неділю 25 лютого Ви у Франції
будете виборювати золото для України. І за звичкою — нести міжнародній
спільноті все найкраще про Україну,
рідний Вишгород?
— Однозначно! Спортсмени — найкращі народні дипломати. Це не політичні
тріскуни і пустопорожні базіки, а прямі і
відверті люди. І часом вони для позитивного іміджу країни роблять більше, ніж
державний апарат, бо спорт — це мир і
дружба.

Знай наших!

Наші хортингісти – переможці чемпіонату
Віктор ШУБКА, президент Вишгородської районної федерації з хортингу
ФОТО – архів СК «Характерник»

10 лютого у м. Ірпені проходив чемпіонат Київської області з хортингу, присвячений герою Української революції 1917-21 років отаману Орлику. У ньому взяла

участь збірна команда клубу СК «Характерник», захищаючи честь Вишгорода та
Вишгородського району.
Наші хлопці і дівчата здобули багато медалей різним номіналом і вибороли перше командне місце на чемпіонаті Київської області.
Пишаємося вами!
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Творча майстерня

Вишгород

Знайомтесь: казкарка Катерина ЄГОРУШКІНА
Така в мене робота: обійматися з малюками, читати їм казки та фантазувати про неймовірне

Катерина Єгорушкіна під час виступу
у Пінчук Арт Центрі

Розмовляла Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», соцмережі

– Катю, писати казки для дітей – відповідальна справа? І чи кожному вона під
силу?

певтичні казки, які ненав’язливо допомагають
зрозуміти, як вирішити певний внутрішній конфлікт, подолати лінощі чи страх темряви, наприклад.
Усі мої книжки, які було видано у видавництві «Classicа» (серії «Музична казкотерапія
для малят» та «Classicа – мацьопам!») мають
як додаток музичний супровід. Тобто, казку
можна читати й слухати у супроводі спеціально підібраної музики – класики для дітей з тими
звуками природи, які відповідають сюжету казки. Це розширює межі дії твору і водночас вимагає внутрішньої праці батьків і дітей. Судячи
зі схвальних відгуків батьків і педагогів, така
праця справді дає чудові плоди.
– Як діти сприймають твою творчість? І
донька, зокрема?
– Книжки-картонки для найменшеньких –
«Чубчик» і «Ляля сонькає» – я вигадала для
Даринки. Можна сказати, «списала» з неї, і

Катерина Єгорушкіна з’явилася на світ 30 жовтня 1984 року у м. Бровари Київської
області. І в досить ранньому віці почала вигадувати різні світи. Із семи років – народжувалися її вірші та проза, а у 2006 р. побачила світ перша поетична збірка авторки «Пульсація
миті», видана на Грант президента України. Хоча ще раніше отримала відзнаку, але не
була опублікована її «Крамничка антикваріату» – цикл віршів під цією назвою згодом увійшов у колективну збірку. Публікації К. Єгорушкіної з’являлися у періодичних виданнях
та альманахах («Гранослов», «Незглибима «Криниця»», «Захід-Схід» та ін.). Вона – член
літературних студій «Криниця», «Радосинь», «Свіча-До-Cлова», лауреат та дипломант
кількох літературних конкурсів. Отримала Премію ім. Григорія Чупринки за книжки для
дітей «Країна Сніговія» та «Будиночок з води». Член Національної Спілки письменників
України та Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації. Її твори діти вивчають у школах.
Вже дев’ять років Катерина з чоловіком мешкає у Вишгороді. Подружжя має донечку. За освітою Катерина — літературознавець, має додаткову психологічну освіту.
Здобула ступені бакалавра та магістра у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (2003-2009). Закінчила аспірантуру (кафедра психології та педагогіки).
Після того, як у 2010 році вийшла друком перша книжка казок Катерини Єгорушкіної
«Музична подорож Золотого Каштанчика», вона розпочала роботу над унікальним авторським проектом «Музична казкотерапія для малят» – у співпраці з музичним терапевтом Стефаном Недерицею та композитором Дмитром Красноуховим з’явилися
«Країна Сніговія», «Будиночок з води», «Птахи та янголи», «Пригоди Штанька». Працює
з дітьми й дорослими у царинах казкотерапії та книготерапії за авторськими методиками. Кілька років поспіль була консультантом із книготерапії у видавництві «Грані-Т»,
здійснювала психологічний аналіз художніх текстів для дітей.
– Коли письменник пише для дитини, він
насправді обмежений мірою власної відповідальності. Писати для людей, які ближчі до
первісного джерела, ніж ти, – це подвійна відповідальність. Тому слід насамперед заглибитися у криницю власної душі й вирішити: чи
вода в ній достатньо чиста, аби напувати дитину. Те, що я дозволяю собі як дорослий письменник, для дитячого письменника може бути
ознакою безвідповідальності та несмаку...
Упродовж більше ніж десяти років я навчаю дорослих і дітей творити власні казки.
Активно реалізовую свій інноваційний проект
«Казки про корпоративні цінності» (до речі,
він здобув престижну всеукраїнську нагороду
на Event Awards). Працівники кількох великих
компаній (Epam, Luxoft, «Київстар» та інших)
вже написали та видали під моїм керівництвом книги казок для своїх дітей.
Дорослі часом думають, що творити казки – легко, але насправді це складна робота,
де ти маєш враховувати дуже багато чинників,
виявляти свою креативність, відповідальність
перед дітьми, знання вікової психології (і психології взагалі), бути спостережливим, добре
володіти мовою, літературними засобами,
мати добре розвинений емоційний інтелект.
А ще – пам’ятати про свою внутрішню дитину,
адже саме вона є джерелом неймовірної радості, сміливості та творчості.
– Як народжується твоя терапевтична
казка? Чому саме музична казкотерапія?
Яке її призначення?
– Для дитини казка – це її повсякденне
життя, тому саме через цікаву історію вона
може засвоїти багато важливих уроків без нудних повчань. І якщо перші книжки для дітей я
писала просто від бажання творити й ділитися
своїм світом, то нині я маю донечку і створюю
історії, спостерігаючи за нею. Зокрема, й тера-

їй це дуже сподобалось. Доня просила читати
знову і знов. Історія про Лялю, яка не хотіла
спати і вигадувала для того безліч причин, виявилась терапевтичною для доні, вона від тих
ритмів і повторів заколисувалася і чудово сонькала. Зараз Даринці чотири роки, і разом зі
своєю семирічною тітонькою Златою дівчатка
стали моїми бета-рідерами. Свіжонаписані історії зачитую їм і стежу за реакцією, щоб потім
підшліфувати якісь місця. Приємно, що дівчата
цікавляться – коли буде наступна казка, коли
будуть малюнки до неї? Загалом на мою фейсбук-сторінку часто надходять відгуки на мої
книжки від читачів. Одна матуся відфотографувала випадково знайдену в доньчиній кімнаті саморобну листівку-подяку на мою книжку
«Пригоди Штанька», було дуже приємно.
– Чи робиш якісь казкові зустрічі для
вишгородських дітей?
– Так, було кілька зустрічей на запрошення педагогів. «Будиночок з води», приміром,
ми разом із учнями початкової школи обговорювали у Вишгородській гімназії «Інтелект» у
рамках програми «Інклюзивна література». А
в школі «Сузір’я» провела майстер-клас для
підлітків у межах конкурсу «Легенди Вишгородщини».
У дітей таке спілкування викликає живий
інтерес, їм приємно знати, що письменники живуть і творять поряд. Багато шкіл та бібліотек
столиці та й усієї України запрошують приїздити до їхніх вихованців. Коли маю час, радо погоджуюся. Приміром, нещодавно їздила у Львів,
бібліотека брала на себе всі витрати на поїздку.
– Чи не губиться книга сьогодні, в час
стрімкого розвитку технологій, і якою вона
має бути, щоб зацікавити дитину? Що читаєш ти?
– Книжки – це моя любов. Час, витрачений
на гаджети, не можна зрівняти з часом, який я

проводжу за книжкою. «Книжковий» час якісніший, глибший. Гаджети допомагають отримати
інформацію, а книжки – вчать мислити. Це різні
речі. Люблю вдумливо читати нон-фікшн, психологію, фентезі, дитячу літературу.
Думаю, що у вирі новітніх технологій книга не загубиться. Адже сьогодні вона також
змінилась. Це арт-об’єкт, мистецтво. Автор
теж має змінитися: зважувати кожне слово,
бути трохи лаконічнішим, адже багатотомники
мало цікавлять сучасне покоління.
– Твої книги – справді чудові артоб’єкти. Якісний папір, малюнки – дивовижні, яскраві, дуже вдало розкривають
і доповнюють зміст. Як ти співпрацюєш з
художниками?
– З кимось із художників зустрічаюсь для
ближчого знайомства, співналаштування, а з
кимось співпрацюю дистанційно. Хтось із них
мешкає у Києві, а хтось у Криму чи Львові.
Зазвичай, якщо мені подобається пробний малюнок художника, то й інші також не лишають
байдужою. Якщо ми на одній хвилі, то результатом лишаємося задоволені.
Як і з видавцями, з котрими склалися довірливі стосунки. Вони знають про особливості
мого стилю, психологізм текстів, бачать мою
активну роботу з читачами, тож радо пропонують тривалу співпрацю. У кожного автора
свої особливості, і терапевтична проза для дітей вдається не всім. А загалом для дитячого
письменника важливо добре пам’ятати власне
дитинство і бути щирим.
– Твоя щирість і небайдужість прогля-

кінець і світитиме сонце дитинно
(не так безжально як того літа)
і вийдуть люди –
зболені й вільні і буде дата
нашої перемоги…
– Тобто, високий патріотизм також має
місце у твоїй творчості? Хоча дбати про
землю, що є темою «Арчі», – теж патріотизм…
– Звичайно. Сортувати сміття і саджати
дерева – це теж патріотизм. На мою думку,
митець має відчувати свій час, настрої своїх
співвітчизників. І в міру бажання й таланту
творчо переосмислювати побачене, почуте,
відчуте. Лишати цей досвід для нащадків у вигляді книг, картин, скульптур... Дуже вдячна
авторам потужних фільмів «Добровольці Божої чоти» та «Кіборги». Це фільми про історію,
яка твориться у нас на очах. Про людей, які
живуть поряд з нами. Про дух часу і свободу.
Таку різну, але виборену свободу. Про речі, які
варто усвідомити для того, щоб кожен день
став глибшим.
– Багато творчих людей з початку подій на Сході долучаються до дієвих волонтерських заходів…
– Я теж не могла сидіти на місці і заснувала волонтерський проект «Посилки Доброти».
Уже четвертий рік поспіль ми з однодумцями
готуємо такі посилочки для сиріт війни. Це
книжки, іграшки, канцтовари, одяг, солодощі.
У 2017 році долучили до цієї справи й українську громаду із Сан-Франциско. Завдяки «Посилкам Доброти» більше, ніж півтисячі діток

У Львові під час презентації екоказки «Арчі»

дається і через нову ексклюзивну екоказку «Арчі», презентація якої нещодавно відбулася у нашому місті (газета «Вишгород»
№ 6’2018).
– Так, презентація була людною, а книжка
вийшла простою і доброю. Важливо спонукати
дітей і дорослих дбати про чистоту нашої Землі, і в цьому допоможе екоказка. Її герой – песик Арчі, який, збираючи пластикові пляшки,
надихнув людей дбати про чистоту довкілля.
Коли книжка вже була проілюстрована і готувалася до друку, я випадково дізналася, що
Арчі має реальний прототип. Ось такі дива!
Або творча інтуїція... Хто зна.
Книга вийшла накладом 2000 примірників і придбати її за соціальною ціною можна в
крамничках соборів Греко-католицької церкви, у нашому місті – в Соборі Вишгородської
Богородиці ГКЦ. Видавець – Екологічне Бюро
ГКЦ, а проілюструвала видання художниця
Олена Власюк.
– Поряд з цим маєш ще якісь напрацювання?
– У 2017 році побачило світ літературно-художнє видання «Україна починається з
тебе», адресоване дітям середнього шкільного віку. До нього увійшли твори сучасних авторів патріотичного спрямування, в тому числі й
мої верлібри:
…цій війні без дна настане

отримали подарунки до свят.
– Катю, не думаєш розширити межі своєї читацької аудиторії?
– Згодом збираюсь «підрости» в дитячій
літературі, адже маю задумки книг для підлітків, юнацтва. Це може бути реалістична
повість чи фентезі. А поки що готую нову поетичну збірку для дорослих – «Дереворитми».
– Слухаю тебе, але чомусь час від часу
згадую твої «Цятки і плямки» з висновком
про те, що життя неодмінно має бути барвистим!..
– Якось за цим оповіданням ми малювали
цяточки емоцій та почуттів із дітьми суспільноприродничого ліцею. Для дітей це було дуже
незвичне і цікаве завдання. Ми говорили про
такі різні й дивовижні світи наших почуттів. З
малюнків цих діток я побачила, що понад усе
прагнуть бути почутими самотність, любов,
радість, сум, гнів і страх. У когось світ широкий, готовий вихлюпнутися з берегів аркуша,
а в іншого – затиснений, як пружина. І невідомо, коли ця пружина вистрелить істерикою чи
хворобою... На мою думку, після уроків батьки
мали би більше цікавитися почуттями своїх дітей, ніж оцінками. Це дуже важливо. І більше
читати їм цікавих і добрих книжок. Саме зараз
працюю над книжкою про страхи діток старшого дошкільного і молодшого шкільного віку,
тож восени чекайте на новинку.
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Фінішував перший етап проекту «Легенди Вишгородщини»
Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минулих вихідних було підбито підсумки першого
етапу соціально-культурного проекту «Легенди Вишгородщини». Про це літературно-мистецьке дійство
варто розповісти розлого, бо це була не лише непересічна подія, а більше — тріумф культури, вихованості
та інтелекту творчих людей міста і району.
Проект «Легенди Вишгородщини» з’явився завдяки
ініціативі та фінансовій підтримці Всеукраїнської громадської організації «Молода Країна». Її голова, депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін попри зайнятість
зумів організувати навколо цієї ідеї справжніх патріотів,
цінувальників минувшини нашого краю. Він об’єднав професійних істориків і народних краєзнавців, шанувальників історії зі стажем і допитливу молодь. Андрій Пещерін
запросив до участі у проекті Вишгородський історикокультурний заповідник, директор якого Влада Литовченко охоче підтримала цю літературно-історичну ініціативу.
Співорганізатором проекту виступив «Благодійний фонд
«Майбутнє Херсонщини» (співзасновник — Наталя Руденко, яка є членом ВГО «Молода Країна»). Ось що сказала пані Наталя:
— Що собою являє проект «Легенди Вишгородщини»? Це залучення широкого загалу вишгородців і жителів району до пізнання і вивчення нашої минувшини і
сьогодення. Просто кажучи, пропонувалося усім небайдужим написати про свій рідний край: село, історичну місцевість, визначні пам’ятки.
За досить короткий час нам вдалося зібрати більше
50 робіт про наш рідний край. Кожна з них — вагомий
внесок до культурної спадщини Вишгородщини. А сама
ідея конкурсу з’явилася у моєї землячки — автора глобального проекту «Легенди рідного краю», переможниці
конкурсу «Жінка 2017 року», голови Благодійного фонду
«Майбутнє Херсонщини» Юлії Ситник.
Слід відзначити, що пані Наталя доклала найбільших
зусиль для систематизації та поточної реалізації цього
проекту.
Благо, технічне забезпечення надало можливість присутнім взяти участь у відеоконференції з пані Юлією і подякувати цій жінці за небайдужість до минувшини нашого краю.
Захід відбувався у прекрасному місці — храмі Вишгородської Богородиці на набережній. Настоятель храму
отець Тарас люб’язно надав щойно облаштовану затишну залу у цокольному поверсі храму. Гостей зустрічали
чаєм, кавою, солодощами, а ще — приємним музичним
подарунком — духовий оркестр «Good times» потішив публіку невмирущими світовими хітами.
Церемонія нагородження розпочалася зі вшанування людей, без чиєї праці це свято не відбулося б. Слова
вдячності були адресовані Вадиму Перегуді, історичні
екскурси якого так до вподоби маленьким вишгородцям, Геннадію Миколаєнку — невтомному досліднику
Межигір’я, Ірині Пилипенко — активному організатору
дописувачів, Ользі Думанській — за чітку взаємодію з
учнями міста, Вікторії Поплавській — за втілення ідеї
проекту у вітрильному таборі «Salty Dog», походи на яхтах

до історичних місцевостей, Ганні Кобзар — за залучення
дітей із найвіддаленішого куточка району — села Жукина, Катерині Єгорушкіній — експерту та за активізацію
творчого потенціалу школярів, Тетяні Волотовській —
за широке залучення до проекту усієї школи «Сузір’я»,
Володимиру Литвиненку — за надання карт, фото та
інших матеріалів.
Під звуки оркестру учасники конкурсу отримували
грамоти та подарунки за свою творчу працю. Це учні Жукинської школи: Максим Голубков — за роботу «Чому
Жукин так назвали», Вадим Купшуков — «Легенда про
Воропаїв», Ярослав Кот — «Сувидський козак», Олена
Михайленко — «Легенда про скарб хана Батия»; Анатолій Євменович Мисько — найактивніший учасник, надіслав найбільше робіт на конкурс; Наталія Іваниця — за
роботу «Ой люди...», поезія; Катерина Оліфер — «Гора
любові»; Вікторія Думанська — центр дитячої творчості «Дивосвіт» — за роботу «Легенда про партизанський
хліб»; Олена Карлова — знана вишгородська майстриня, за роботу «Легенда про династію»; Валерія Ямкова
— учениця школи «Сузір’я» — «Будинок всіх мрій»; Тетяна Мовчан — учениця школи «Сузір’я» — «Чому у наші
дні немає драконів».
Спеціальні відзнаки від Всеукраїнської громадської
організації «Молода Країна» її голова, депутат Київської
обласної ради Андрій Пещерін нагородив учня школи
«Сузір’я» Антона Цицанюка за роботу «Перші школи
Вишгородщини».
Також окрему винагороду вручила директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада
Литовченко юним краєзнавцям Сніжані Рудник (14
років, с. Нові Петрівці) — за легенду «Не кажи «Хтось»,
Юлії Сергієнко (14 років, с. Нові Петрівці) — за роботу
«Межигір’я», Юрію Богдану (13 років, школа «Сузір’я») —
за легенду «Мій прадід — герой».
А ось спеціальну відзнаку від Вишгородського міського голови Олексія Момота отримала студентка інституту
журналістики Ірина Яковенко за роботи «Легенда про
Айхенау» та «Іменами героїв».
Окремий приз від Громадської ради при Вишгородській РДА вручила її очільник Ірина Правдива учениці
школи «Сузір’я» Марії Малоштан — за віршовану роботу
«Різдвяна історія».
Свою нагороду вручила директор Вишгородської центральної бібліотечної системи Марина Березинець номінанту Анастасії Заболотній – за фантастичну легенду
«Порятунок існування Вишгорода».
Журі не могло не відзначити особливою нагородою
людину старшого покоління, жінку, яка своєю збіркою
віршів продемонструвала молоді, як треба любити рідну
землю, малу батьківщину. Це Наталя Григорівна Коваль
з поетичним доробком «Моє життя — це рідний край». А
допомагала народній поетесі Олена Коваль.
Втім, настав час назвати найкращих творців легенд.
Журі одноголосно віддало перше місце інженеру Київської ГЕС, великому книголюбу, талановитому фотохудожнику Василю Карпенку – за роботу «Передтечія
Майдану у Вишгороді».
Автор вдало поєднав події 60-х років XX століття —

боротьбу будівельників Київської ГЕС за житло, а значить
– і розвиток міста, із сьогоденням Вишгорода. Легенда
створена на реальних фактах, розповідях очевидців і
учасників руху. Особливо яскраво автор змалював трагічний образ лідера будівельників — легендарного Грищука Івана Олександровича (Чапаєва), заслуги якого
несправедливо призабуті сьогодні. На відміну від інших
конкурсантів, інформацію для своєї роботи автор збирав не з книг або інших друкованих засобів інформації,
а із першоджерела — живих носіїв інформації, людей, які
були свідками або безпосередніми учасниками події. Ця
робота потребувала значно більших зусиль для творчої
обробки та систематизації зібраної інформації. Саме за
такий підхід, досягнення цілей проекту і було гідним чином вшановано автора.
Друге місце посів Артем Олійник за роботу «Не Нові
та Старі, а Петрівці».
Особливо приємно оголошувати цього переможця,
адже автором роботи є талановита дитина. Прекрасна
робота про історію виникнення і розвитку рідного села,
яка вчить нас об’єднанню зусиль, вчить тому, що незважаючи на всі негаразди, розбрат, штучні конфлікти, ми
маємо шанувати один одного, любити і знати історію свого краю, роду. Робота надзвичайно на часі. Адже в умовах процесів децентралізації в країні ми маємо згадати
своє історичне коріння, забути про все, що роз’єднує нас,
сконцентрувати спільні зусилля на добрі, спільній злагоді
і добробуті громади.
Третє місце впевнено посіла Любов Горбатенко, вчитель початкових класів Новосілківської ЗОШ, жителька с.
Нижча Дубечня, за роботу «Легенда про млин». Це надзвичайно лірична замальовка, написана живою образною
мовою, оздоблена мальовничими ілюстраціями тих місць,
про які йдеться у легенді. Приємно, що автором роботи є
вчитель. А це запорука того, що ці та інші краєзнавчі напрацювання пані Любов передаватиме своїм учням.
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної
ради, голова ВГО «Молода Країна», спонсор, меценат, благодійник проекту:
— Перший етап проекту «Легенди Вишгородщини»
завершився вдало. Перший млинець не став гливким.
Ми неодмінно продовжимо конкурс у 2018 році. Організатори докладуть усіх зусиль, щоб у другому етапі взяло
участь якомога більше учасників. У нас на Вишгородщині — безліч народних талантів, творчих особистостей із
чудовими ідеями і темами. Всіх їх ми маємо залучити до
цього проекту. У нас є задум наприкінці року видати збірку легенди будуть нашого краю за результатами двох
етапів. Фінал другого етапу відбудеться у вересні 2018
року. Легенди будуть супроводжуватись коментарями
від фахівців історії. То ж від щирого серця запрошую всіх
до участі у нашому конкурсі.
Наприкінець свята, враховуючи світлі дні Масниці, директор ВІКЗ Влада Литовченко запросила усіх присутніх
до Музею гончарства — скуштувати неповторний куліш,
квашенину та інші народні наїдки. І це був неповторний
обід!
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Діамантове весілля

Вишгород

Тил міцний – і фронт в порядку

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – домашній архів Кутаф’євих

Своє діамантове весілля відзначає 23 лютого відоме у Вишгороді подружжя Кутаф’євих – В’ячеслав
Сергійович та Людмила Кузьмівна. Усі ці роки вони
живуть активним життям, ділячи навпіл радість і печаль, спільно вирішуючи будь-яке завдання. А в знаходженні вірних рішень Людмила Кузьмівна – профі,
адже точні науки – математика, інформатика, фізика
– то її стихія.
… Їх звела випадкова зустріч. Слава повертався із
звільнення до військового училища самохідної артилерії,
а студентка Людмила – зі свого університету ім. Шевченка… Хлопець швидко знайшов спільну мову з майбутньою тещею і спільні теми з батьком Людмили – теж військовим, підполковником. Два з половиною роки молоді
дружили, поки 23 лютого 1958-го побралися. На той час
В’ячеслав уже закінчив училище і перебував на службі у
Німеччині. Тож, аби зареєструвати шлюб із коханою, довелось діставатися до України через Німеччину, Польщу,

Білорусію, Росію…
А далі молода дружина за чоловіком-військовим — як
нитка за голкою.
– Жили в німецькому місті Рослау, – згадує Людмила Кузьмівна. – Одного разу під час учбових навчань на
Ельбі гарнізоном пробігла чутка: один танк опинився під
водою. Як же ми, жінки, тоді полякалися. Бігли до річки
швидше вітру, і кожна думала: аби тільки не мій!.. Мій виявився живим…
Часто згадую слова генерала Вощинського, команди-

Ювілей

Людина

2018 року

ра дивізії: жінка — це тил, а чоловік — фронт. Якщо тил
міцний, то і фронт успішно воює. Я запам’ятала це і до
сьогодні стараюся бути надійним тилом.
А за життя траплялося всього. У тій же Німеччині не
все було так райдужно, як зазвичай думали про тих, хто
служить за кордоном. Пам’ятаю День «ікс» — свято німецьких націоналістів 17 серпня. Тоді наших чоловіків викликали по тривозі у дивізію. А жінкам наказали сидіти
тихо, світло не вмикати. Привідкривши тихцем штори, ми
побачили, що під нашими вікнами крокують нереально
здоровенні німецькі чоловіки з факелами і гучним барабанним боєм. Від тої їхньої святкової ходи можна було
очікувати будь-чого. Згодом ми довідались, що небезпеки справді очікували, наші будинки в цей час були під охороною, за ними стояли готові до дії бронетранспортери…
Після Німеччини лейтенанта Кутаф’єва перевели на
службу в Україну, в танковий полк м. Лубни. Там Людмила Кузьмівна працювала у місцевій школі вчителем математики. Там народився їхній другий син Віталій.
– Одного дня чоловіка, знову ж таки по тривозі, викликали в частину і наказали разом із батальйоном грузити
танки до виїзду у невідомому напрямку. В цей час якраз
розгорівся радянсько-китайський збройний конфлікт за
володіння невеличким спірним островом Даманський.
Тож цілком можливо, що наших чоловіків відправлять
туди! Хвилювалися не на жарт.
Але незабаром у мій день народження вітальна телеграма надійшла від В’ячеслава з міста Комунарська
(нині Алчевськ Луганської області). Виявилось, поки наші
хлопці були в дорозі, на Далекий Схід відправили частину, що стояла в Комунарську, а наших залишили вже тепер на їхньому місці. Незабаром чоловік забрав мене до
себе. Без роботи було – ніяк, пішла працювала у школу
№ 23.
Згодом чоловіка перевели у м. Лисичанськ, у військкомат, начальником відділення. Всього на Донбасі ми
були вісім років.
Коли створювався Вишгородський район, В’ячеслав
був переведений у місцевий військкомат, що знаходився на Берізках у бараках. Він облаштовував приміщення,
навчав кадри. Я працювала у Вишгородській школі №
1 — близько 20 років. Потім — директором Технічного
ліцею, який створила міська рада і який допомагав облаштовувати чоловік у приміщенні «Джерела». Навіть у
новорічну ніч ми тоді ночували там, бо не було сторожа.
Чоловік мене завжди підтримував.

Коли в 1991 році я була на Кубі, де викладала точні
науки, то він доглядав за моїм батьком, який був у досить
поважному віці. Радість від усіх подій ми теж ділили на
двох – і народження онуків, і присвоєння чоловікові чергового звання (а доріс він від лейтенанта до полковника),
і присвоєння мені одній із перших разом із В’ячеславом
Чорноволом та Григорієм Кисілем звання «Почесний
громадянин Вишгорода», звання «Заслужений вчитель
України».
Коли ми відкрили початкову школу Кутаф’євих у 2004
році, чоловік також узявся допомагати – ремонтував класи, чергував.
Людмила Кузьмівна має 56 років педагогічного стажу.
Написала чотири навчальні посібники «Цікава математика», а також біографічну книгу «Спогади про Вишгород».
Свій досвід і багаж прагне залишити ще в одній книзі. Це
буде цікаве математичне дозвілля для учнів і дорослих.
Що тримає Кутаф’євих скільки років разом? Людмила
Кузьмівна посміхається: – Тримають діти Олег та Віталій,
які виросли гарними людьми, мають вищу освіту, працюють, троє онуків — Влад (закінчив КПІ), Вікторія (випускниця нашого Технічного ліцею і автодорожнього університету), Тетянка (на третьому курсі столичного коледжу).
Тримають разом спільні думки й інтереси.
Нам є що згадати: поїздки до В’ячеславових батьків
на Смоленщину, до старшого сина Олега, який служив
в Усурійську на Далекому Сході, до молодшого – у м.
Ворошиловград (Луганськ), де він ніс військову службу,
подорожі на Кавказ, до Латвії. Ми завжди разом. Навіть,
коли чоловік у госпіталі — я з ним також, і, звісно ж, на
відпочинку. У житті всяке буває, але ми вміємо поступатись одне одному і одне одного завжди підтримуємо. Я й
досі пам’ятаю слова комдива Вощинського. Тож я – міцний тил свого чоловіка. А міцний тил – і фронт в порядку.

Гримить слава «Ветерана»

Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської ради ветеранів
Десять років тому на одному із святкових заходів несподівано для всіх на сцену БК «Енергетик» вийшов новостворений хор «Ветеран». Тут же до нього приєднались
глядачі і разом заспівали улюблені ветеранами пісні. Так
почалася і ось уже десять років триває впевнена хода колективу, учасниками якого є ветерани війни, праці та військової служби.
Коли з’явилася ідея створення хору, багато хто не вірив,
що він витримає випробування часом. А дехто взагалі вважав,
що ветеранам хор не потрібен. Створити його вирішили ще в
2005 році, призначили відповідальних, але не склалося. Головним завданням було знайти художнього керівника. Із цим добре впорався ветеран праці, учасник війни Володимир Роголь.
Ганна Покровська погодилася стати художнім керівником і
тут же взялася до роботи. Старостою хору обрали Маргариту
Олабіну.
Хор підтримав тодішній Вишгородський міський голова Віктор Решетняк — виділив приміщення, віднайшов кошти для
придбання музичної апаратури, технічних засобів, інвентарю,
підтримував виступи хору, забезпечував транспортом.
Репертуар хору — це пісні про героїчне минуле, які виховують молодь у дусі любові до своєї країни, готовність захища-

ти Вітчизну. Це пісні про дружбу, взаємодопомогу, повагу до
старших. З нами у святкових заходах беруть участь учні Ганни Покровської – вихованці Вишгородського міського центру
творчості «Джерело». Колектив хору неодноразово виступав
у Києві, у Пиляві, Пущі Водиці, Димері, Нових Петрівцях, інших
селах нашого району.
Допомогу і матеріальну підтримку хору надають Вишгородський міський голова Олексій Момот, голова райдержадміністрації Вячеслав Савенок.
Наш колектив складають ще багато перших учасників –
Борис Зюбенко, Клавдія Сілівонік, Маргарита Олабіна, Меланія Білько, Лідія Коротка.
На жаль, пішли з життя творці хору, його ентузіасти – Роголь Володимир, Гераськін Матвій, Синиченко Олена, Дегтяр
Тетяна, Руденко Віра, Тирська Ольга, Ткачук Тамара, Бабич
Віктор, Полозова Марія, Лагуненко Сергій, Ракитська Ніна. Не
дожили до ювілею хору Дусь Тетяна, Рогозіна Діна, Короленко Микола, Богачова Людмила, Коновалов Арнольд, Шмуговський Роман, Богданович Анастасія, Сидоренко Галина, Ковальчук Герман, Ткаченко Валентин. Вічна їм пам’ять…
Авторитет і виконавська майстерність хору викликали бажання районних і міських громадських організацій створити
свої співочі групи. Деякі колективи уже створені, у тому числі
й на базі хору «Ветеран».
Зараз у складі хору 30 осіб. Але з огляду на те, що багато учасників мають поважний вік і не співають через
хворобу, хор запрошує нових членів на заняття, що
проходять у центрі творчості «Джерело» щосереди з
10:00 до 12:00.
Вишгородська міська рада ветеранів гаряче вітає
художнього керівника Ганну Покровську, старосту
Маргариту Олабіну і весь колектив хору зі славним
ювілеєм! Від щирого серця бажаємо не здавати досягнутих позицій, а також — подальшого росту співочої майстерності, творчих успіхів, міцного здоров’я
та особистого щастя!
Концерт, присвячений ювілею хору «Ветеран»,
відбудеться у БК «Енергетик» 1 березня о 15:00.
У ньому візьмуть участь художні колективи Вишгорода.

Вишгород

Гайд-парк

Нові досягнення та досвід

Подорожуємо світом
Поч. у №№ 2’4’2018
Олександр ДРОБАХА
Ще перед 4 липня щодо плану мого
знайомства з Америкою серед рідні дещо
проговорюється. Звісно, я не міг у програмі
перебування тут щось пропонувати. Ясно
ж, на все потрібні додаткові кошти і час.
Знаючи про мою зацікавленість культурою
країни у всьому багатогранному обсязі,
04.07 після взаємопривітань Джерад запитує: — Куди берем курс? Напівжартую: —
До Пентагону! — Окей, беремо напрямок
Канзас-Вашінгтон, а там видно буде!
То ж зранку ми на колесах. Перша зупинка Канзас Сіті. Кілька сот тисяч мешканців.
Грандіозний, величезний Музей-вокзал, добре
збережена атмосфера ХІХ — початку ХХ віків. Сяють канделябри та інше, ніби застряглі
уламки непроминального минулого, гармонують — добре вмонтовані у мотиви сучасного
життя. Головне, відчувається нагромадження
енергії руху на «дикий» Захід промисловців,
траперів-здобичників, хліборобів і воїнів, авантюрників і добродійних проповідників і святих,
які прищеплюють цивілізаційні, християнські
установки аборигенам і своїм одновірникам,
які часом втрачають здоровий глузд.
Погода нам сприяє. Вранці після дощику сіра дорога блакитніє, на мить видається
летом-стрілою у майбутнє. Друга мить —
вертає в реалії — блискає дорожній показник — до центру штату Міссурі Джефферсон
Сіті скільки-то миль… Третя мить — пробуєш розгорнути руками вікові запони… 1820
рік — час утворення штату. Тут хазяйнують
і творять політичну погоду землевласники — плантатори. Вони ж — рабовласники.
Ставалося так, що південних штатів буде 14,
а північних 13. У північних штатах стривожились. Для рівноваги організовується 14-ий
північний штат Небраска. Нині ім’я великого
Президента — противника рабства — націлює громадян штату всіх рас на толерантне
ставлення один до другого.
«Поджигатели войны…»
і палії нашого дитинства
В липні 2017 року ми рухаємося до штатів
засновників федерації, цивілізованих, зі своїм істеблішментом. Нам легше даються, ніж
першопроходцям позаминулого віку сотні,
тисячі кілометрів. Цивілізація розкриває нам
приязно руки і навіть обійми незалежно від
кольору обличчя і т. п. Багато чого лишається
за бортом і кадром розповіді. З авто із шаленого калейдоскопу вражень, частіше похапцем, вдається виявити щось неординарне…
Блисне над шляхом, десь праворуч — Одеса!
(у Штатах десь є і Київ).
У кого це тут? Летять родові летючі корінці того краю, де народився, вперше побачив
чарівно-грандіозний схід сонця над морем…
Ось ще щось не менш важливе… Стоп-кадр!
— Фултон! — притишує курс Джерад. Це
слово кидає мене у затихлий нурт далеких
літ (1946-1947) мого життя… Саме в цьому
місті Вінстон Черчілль виголошує історичну
промову, головні тези якої: комуністи відгороджуються від усього світу залізною завісою і продовжують мріяти про захоплення
все більших теренів своїм віровченням та, що
нацизм і комунізм – з одного тіста… Тодішня
московська преса оголошує виступ Черчілля
(в залі був присутній тогочасний Президент

держави Гаррі Трумен та ін. діячі) початком
холодної війни і таврує (читач здогадується,
хто був палієм війни насправді) утаємничених
«поджигателей войны»…
Із уламків розмов дядьків тоді – зліплюю
свою версію залізної завіси… Із колючого
дроту по яких біжить струм, а поруч — автоматники із собаками… Ще пам’ятається…
Батько виписує кілька років «Известия»…
Читаю, ясно, тільки заголовки, дивлюся (це
трохи пізніше) карикатури на маршала Тіто…
із собачою головою, підгавкуючий американцям і т. п…

24 лютого
Шахи

2018 року

9

Вікторія КУЛАКОВА,
помічник депутата Т. Бражнікової
Минулого тижня відбулася триденна першість Вишгорода з шахів серед
школярів. Дякуємо тренеру маленьких
гросмейстерів і організатору змагань
Денису Брязкало за популяризацію
шахів серед молоді та інтелектуальний
розвиток дітей, а також — директору
гімназії «Інтелект» Інні Шубко за надання можливості проведення змагань на
території школи.
Щиро вітаємо всіх учасників із новими
досягненнями та досвідом! Переможцями
турніру стали Максим Кондратенко — 1
місце, Данііл Кондратенко — 2-е та Всеволод Глущенко — 3-є. Кращий результат
серед дівчат показала Олена Бондарук.
Наприкінці змагань учасників та організатора привітала секретар міської ради,
депутат Тетяна Бражнікова, а найкращим
шахістам турніру вручила солодкі подарунки.
Бажаємо нових звершень та успіхів нашим шахістам!

раз піймаю — прожену селом без штанів!
Увечері розказую батькам пригоду. Сміху
було. А потім батько враз серйозно: — Повезло вам, "Москва" витрусила б оте зерно із
карманів і надавала б по одному місцю.
Те, що ганяють дітей за колоски, страшенно обурює батька. А мене — і досі…
Фронтир
Перед нами знакомите місто Сент-Луїс,
розташоване на злитті Міссісіпі і Міссурі —
до 1783 року кордон 13 штатів, які утворили
Північноамериканську федерацію… Хвиля
фронтиру масово урухомлюється, з багать-

утвердженню мілітарної потуги України, посилював би дух спротиву окупанту.
У Штатах є кілька Національних мілітарних парків (форма НП — найвищий рівень ієрархії установ захисту історії) в Америці. А де
наш Всеукраїнський Національний визвольний (мілітарний) музей? Був колись такий
музей у Празі… знищений «визволителями»
1945 року. Його можна відтворити і розташувати у Межигірському Спасі, перепрофілюючи паралельно Музей «Битва за Київ у 1943
році» (2-3 місяці боїв) у Музей 300-річних наших змагань за свободу.

Бліц-кріґ пізнання — темп навальний
Через багато років (десь 1991-1992) читаю переклад виступу Черчілля. Узнаю, як
тоді Президенту США Гаррі Трумену вдається уберегти від «обіймів» Москви Туреччину,
Грецію, Югославію… Чи не тому 1950 року
стався замах на його життя?!
Спогад на зударі епох
Москва 1946-1947 рр… степового розливу. Бачу її два-три рази у старій потертій
шкірянці з батогом у руці.
Живе край села у колись «куркульській»
хаті. Їздить на однокінній бідарці. Біля хати
серед старих порепаних акацій пораються
2-3 курки… Як зараз чую розмову батьків: —
"Москва" ходить від хати до хати, стукає пужалном у шибки: — На работу!
Раз чую супровід таких відвідин до дядька-сусіда… Матюки такі, що моя богомільна
бабуся: — Ой, свят, свят! Тікай дитино! Це ж
нечиста сила, а не жінка!..
На плиті смажаться кружальця буряків на
краплях олії… Напівголодному мені – запах
райський… А бабуся все своє: — Все літо на
городі все горить… Акації — і ті сохнуть!.. Буряки виміняні за дві (трофейні батькові з Австрії) патефонні голки…
Увечері тривожний гомін батька-матері: — На трудодень дають жменьку зерна!
Жменьку — вивертаю з кишені і я… з
нори ховраха… — Хлопці дали засмаженого
ховраха покуштувати… Нічого собі!
***
Снується дорога, і ніяк не відчеплюсь від
палючих згадок… Тоді літо було несамовите — тріскала земля. А ми з раннього ранку — за колосками. Ходимо, нишпоримо по
стернях та поглядаємо, чи не несе когось із
начальства — ганяють. Колосок знайдеш —
5-7 зернин на зуби, останні в таємну кишеню,
пришиту всередині колоші штанів від колін і
до п’ят…
Якось із Анатолієм Затуливітром після
кількох годин блукань знаходимо з кілограм
зерна під копицею соломи. Ділимось. Сонце
припікає, і спрага неймовірна. Анатолій: — За
якийсь кілометр-два баштан. Гайнем?! Кавуни зібрані, але ще є. Лахва.
Зриваємо кілька штук. Всідаємось під копицею. Розбиваємо кавун. Аж тут — курява
степом. Бригадир Павло? Добігти до ріллі не
встигаємо… Він повертає до нас і лається, на
чому світ стоїть… До Анатолія (старший за
мене років на 3): — Знімай, собако, штани! А
той: — Павлушо, більше не буду! — Собако,
штани знімай! — не вгавав Павло. — Павлушечко, більше не буду! – Штани, собако, знімай, а то впорю батурою!
Нічого робить… Знімає приятель мій
штанята, ідемо. Біля крайньої хати Павло: —
Стійте! Візьміть по одному кавуну… Другий

ма домінантами і константами, об’єднується
в одному пориві руху вперед до океану…
Музей-вокзал нагадує, як залізниця прискорює динаміку змін руху до нових земель і
можливостей. На жаль, за браком часу і фізичних сил не вдається відчути повнокровно
велич злиття двох річок і взагалі краєвиду
з висоти дугоподібної (до 300 метрів), арки,
зате більш-менш оглядаємо Художній музей,
особливо індіанський відділ: мистецтво, рукомесла, зброя… Прислухаєшся, придивляєшся, як відлунює у мистецтві героїчне і не
дуже, трагічне і комічне минулої доби. Перед
музеєм — маєстатна кінна статуя святого Луї
— одного з видатних місіонерів континенту.
Його ім’ям названа величезна країна Луїзіана, куплена Федерацією у Франції за президентства Томаса Джефферсона (зараз штат
у гирлі Міссісіпі).
Відповідно духові історії образ св. Луї —
символ національного здвигу спрямований
на Захід.
Ради дітей відвідуємо дуже прикладний
зоопарк, відомий далеко за межами штату.
Місто добре знане Джераду (працює тут певного часу, як і багато де). Він феномен свого
роду — побував у всіх штатах окрім Гаваїв…
На Лафаєт-авеню Джерад нагадує — у місті
колись працює ХІХ-початок ХХ віку відомий
Джозеф Пулітцер — журналіст, громадський
діяч, мультимільйонер і меценат, якими так
багата Америка. Саме йому громадяни Штатів зобов’язані тим, що відома багатотонна
статуя Свободи була поставлена в НьюЙоркській гавані. Та найбільш відомий у світі
Пулітцер премією його імені, однією із найпрестижніших на планеті. На школу журналістів і
цю відзнаку (має тепер 21 номінацію) він заповідає 11 мільйонів доларів, розпорядником
яких є Колумбійський університет. Газета, яку
він засновує, наклад якої (вперше у Штатах)
перевалює за мільйон примірників. Він не побоявся надрукувати щось викривальне про
тодішнього Президента Теодора Рузвельта.
Газета і досі виходить в Сент-Луїсі. А от придбати хоч один примірник її на Лафаєт авеню
нам не вистачає беручкості.
Пізнаємо, звісно, зовсім невеличку частку багатющих культурних скарбів країни. Деякі особливості поширення, пропаганди, форми їх організації тут навівають в тобі творчу
думку, щоб реалізувати з великою користю у
нас… Є музей «Злочин і кара» (штат Джорджія) і навіть музей Аль Капоне — штат Арканзас (The Gangster Museum Amerika) щось
подібне є і в Чікаго (штат Іллінойс). Проблеми
напрошуються самі собою… Де ж Музей гайдамаків в Умані чи Орлику (колишній Первомайськ). В Умані дехто мліє донині од Потоцької у «Софіївці». Музей гайдамаків сприяв би

***
Південний край штату Іллінойс. (13 млн).
Центр Спрінгфілд. Приємне враження: ранкова прохолода і повів неозорих ланів пшениці,
кукурудзи, синьої далечини. Найбільше відраду у мене викликає Людина, якою славен
той чи інший край. На цей раз згадую видатного Президента (1860-1865 рр.) Авраама Лінкольна. У цій стороні він розпочинає
самостійне життя. Мандри – завжди свято
пізнання, часом дуже нелегке, під пресом
років і моменту, які не дають можливості віддатися без застережень цій розкоші. Пам’ять
про видатну людину гріє, надає сил. Авраам
Лінкольн завжди відзначався великою правдивістю душі.
Якось, маючи тут невеличку крамничку,
він іде кілька миль пішки, щоб вернути якійсь
жінці кошти, переплачені нею. Вже як політик
виступає у місті Троя (ш. Канзас), захищає
повстанця Джона Брауна 1859 року в Іллінойсі. У штаті Кентуккі (4 млн мешканців) – центр
Франкфорт, він народився 1809 р.у сім’ї незаможного фермера. Більше про ПрезидентаВизволителя буде нижче, після наших відвідин його Меморіалу у Вашінгтоні.
Штат Кентуккі відомий своїми Всеамериканськими кінними змаганнями на іподромі —
дербі – за головний приз року. Наші короткі
зупинки переважно у придорожніх кемпінгах
штатів Кентуккі, Іллінойс, Індіана (6 млн 5
тис., центр Індіанаполіс) пам’ятатимуться
насиченістю краєзнавчою літературою, яку
пропонують і дарують туристам, чистотою —
екологічний план.
…Вдалині відніються обриси гірської
гряди. Апалаччі та їх відроги – Алеманські
гори. Це вже Західна Вірджинія (2 млн, центр
Чарльстон). Тут у нас ночівля. Готель середнього класу нас влаштовує повністю. Все є,
що треба. Деталі? Три види рушників, у душі,
три види миючих засобів, басейн для купань,
американський стіл «ранок-вечір» – на вибір
півтора-два десятки страв і напоїв. В номерах
готелів часто пропонується Святе письмо як
подарунок (англійською).
Чи забракне часу відвідати головне у Вашингтоні: Меморіали Джорджа Вашінгтона,
Томаса Джефферсона, Авраама Лінкольна,
Франкліна Рузвельта, Мартіна Лютера-Кінга,
пам’ятник Тарасові Шевченку, найвизначнішу
книгозбірню світу – бібліотеку Конгресу США
(до 30 млн книжок, є там із 1989 року відділ
україністики) та ще з десяток установ, хоч
один із 26 Національних парків... На все це у
нас – не більше двох діб. Голова йде обертом.
Ув’язуємося у дуже амбітну програму і водночас віддаємося волі стихії обставин. Боже
допоможи!
(Далі буде)
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 6 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОКУ
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»
12:35 «Мiняю жiнку»
14:00, 15:00 Т/с «Школа»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «За три днi до
кохання»
22:00 «Грошi 2018»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
08:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:05 Х/ф «Синдбад i
вiйна фурiй»
11:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
15:55 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:20, 20:15 Т/с

«Стоматолог»
21:10 Т/с «Кiстки 8»
22:55 Т/с «Кiстки 7»
23:50 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку 2: Кривавi грошi
Техасу»
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, 16:10 Д/ф «Крим.
Незламний»
10:00 Д/ф «Генiчеськ»
10:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи
13:55 Перша шпальта
16:55 Д/ф «Есе про Крим»
17:20 Д/ф «Крим.
Спротив»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 «До Дня спротиву
окупацiї Криму»
21:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Пiслямова
22:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. ЦЕРЕМОНIЯ
ЗАКРИТТЯ
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Нiч пiсля
випуску»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чужi рiднi»
23:30 Х/ф «Загублений
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 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна

територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:00 Байдикiвка
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Кришталик i
пiнгвiн»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 4 весiлля
14:00 Рятiвники
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:10, 08:15 «Все буде
смачно!»
09:15 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
11:10 «Хата на тата»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «Вiкна-

Новини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:40 «Один за всiх»
НТН
6:15 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
07:40 Х/ф «Знову
невловимi»
10:25 «Кримiнальнi
справи»
12:15, 16:55 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15, 02:10
«Свiдок»
15:05 Х/ф «Нестримнi»
19:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»
21:20 Т/с «Морський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Одного
разу в Ростовi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:49 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:50 М/ф «Ронал Варвар»
10:40 Х/ф «Угода з

дияволом»
12:40 Х/ф «Вовки»
14:10 Х/ф «Iнсургент»
16:40 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Вiддана»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:20 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Астрал»
МЕГА
07:40 Правда життя
09:40 У пошуках краси
11:30 Вiйна всерединi нас
12:30 Пiдроблена iсторiя
13:20 Прихована
реальнiсть
14:10 Паранормальний
свiт
15:00 Полювання на
рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Незвичайна
наука
19:50 Охоронцi Гiтлера
21:40 Рiчковi монстри
23:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
ТРК «КИїВ»
7:10, 19:25 «Квест»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 Х/ф «Слава»
13:10, 18:00 «Орел i
Решка»
19:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Цей
незручний момент»
ІНТЕР
06:10, 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»
10:00 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
11:50, 12:25 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Запитайте в
осенi»
00:25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
11:05 Секретний фронт.
Дайджест

12:35, 13:20, 16:15 Х/ф
«Чорний яструб»
12:45, 15:45 Факти. День
16:25 Х/ф «Книга Iлая»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:50 Клуб LIFE
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:15 Топ дня
23:35 Агрокраїна
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 2 7 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОКУ
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 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
14:00, 15:00 Т/с «Школа»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Iнспектор. Мiста»
23:35 Х/ф «Розумник Вiлл
Хантiнг»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Помста природи»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:30 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»

19:20, 20:15 Т/с
«Стоматолог»
21:10, 23:50 Т/с «Кiстки 8»
22:55 Т/с «Кiстки 7»
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 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11:00, 22:05 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Кращi виступи
12:00 Смачнi iсторiї
13:55 Складна розмова
15:15 Фольк-music
16:35 М/с «Чорний Джек»
17:30 Д/ф «Жива
природа»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Нашi грошi
21:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Пiслямова
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-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чужi рiднi»
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 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 4 весiлля
14:00 Рятiвники
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:30 «Все буде смачно!»
08:25 «МастерШеф - 5»
13:25 «Хата на тата»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 «Наречена для
тата»
22:40 «Давай поговоримо
про секс 4»
00:40 «Один за всiх»
НТН
6:55 Х/ф «Золота баба»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Слiдопит»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 17:05 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»
21:20 Т/с «Морський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Одного
разу в Ростовi»

10:00 Т/с «Друзi»
12:50 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Дешево i
сердито
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Х/ф «Шоу
починається»
23:50 Х/ф «Астрал:
Роздiл 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:09 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:10 Т/с «Мерлiн»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Правда життя
08:40, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:40 У пошуках краси
10:40 Iлюзiї сучасностi
11:30 Вiйна всерединi нас
12:30 Пiдроблена iсторiя
13:20 Прихована
реальнiсть
14:10 Паранормальний
свiт
15:00 Полювання на
рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Незвичайна
наука
18:50 Скептик

22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Х/ф «Невловимi»

22:15, 23:45 Т/с «Одного
разу в Ростовi»

СТБ
08:45 «МастерШеф - 5»
12:55 «Хата на тата»
15:25 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
00:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:20 Т/с «Мерлiн»
10:20 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус
вiдносин - все складно»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:10 Х/ф «Антиганг»
00:00 Х/ф «Астрал»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Акселератка»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:25, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»
21:20 Т/с «Морський
патруль»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Правда життя
09:40 У пошуках краси
10:40 Там, де нас нема
11:30 Вiйна всерединi нас
12:30 Пiдроблена iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:00, 21:40 Полювання
на рибу-монстра
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Незвичайна

19:50, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
21:40 Рiчковi монстри
ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10 «Найбiльшi танковi
битви»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Таємнича свiтова
вiйна»
22:15 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10, 18:00 «Орел i
Решка»
19:00 «Орел i Решка.

Ювiлейний 2»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:00 «Новини»
12:45 Х/ф «Будинок, в
якому я живу»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда

11:05 Антизомбi
12:10, 13:15 Х/ф
«Iнтимний словник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 22:35 «На трьох»
15:05, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:35 Х/ф «Мiй хлопець
- псих»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
07:40 Агрокраїна
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 2 8 Л Ю Т ОГО 2 018 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 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
14:00, 15:00 Т/с «Школа»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Одруження
наослiп»
23:35 Х/ф «Найкращий
екзотичний готель
«Мерiголд»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»

12:55 «Облом.UA.»
15:30 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»
19:20 Т/с «Стоматолог»
21:10, 22:55 Т/с «Кiстки 8»
00:40 Т/с «Вуличне
правосуддя 1»
UA:ПЕРШИЙ
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!
09:40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11:00, 22:05 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Кращi виступи
12:00 Смачнi iсторiї
13:10 :РадiоДень
14:30 52 вiкенди
15:45 Д/ф «Христина.
Кримське соло»
17:30 Д/ф «Жива
природа»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Проводи

паралiмпiйцiв
20:25 Складна розмова
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-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чужi рiднi»
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 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
09:45 Х/ф «Король
Дроздобород»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 4 весiлля
14:00 Рятiвники
16:00 Країна У
17:00, 22:00 Танька i
Володька
18:00, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою

наука
19:50, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
ТРК «КИїВ»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10, 18:00 «Орел i
Решка»
19:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Х/ф «Один день»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:00 Х/ф «Мачуха»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона

12:05, 13:15 Х/ф «Мiй
хлопець - псих»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 «На трьох»
23:45 Х/ф «Бердмен»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 Б Е Р Е З 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, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:45, 21:00 Т/с «За три
днi до кохання»
14:45, 15:45 Т/с «Школа»
17:10 Т/с «Мама»
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:55 «Помста
природи»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
14:40 Х/ф «Днiпровський
рубiж»
19:20 Т/с «Гвардiя 2»
21:10, 22:55 Т/с «Кiстки 8»
00:40 Т/с «Вуличне

правосуддя 1»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 11:05, 15:15
Розсекречена iсторiя
06:30 «Мисливцi на
нацистiв»
09:40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
12:00, 16:15 Д/ф
«Сплюндрована пам’ять»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
13:55 Д/ф «Нiчого,
окрiм брехнi: боротьба з
фейками»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:35 Д/с «Спiльноти
тварин»
20:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
21:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Пiслямова
22:05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи
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-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чужi рiднi»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
2Новий 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» з Т.
Березовцем
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Столику,
накрийся»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:00 Т/с «Зачароване
королiвство»
19:00 М/ф «Нарештi
вдома»
20:30 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
22:30 Щоденники
Темного
00:00 Теорiя зради

СТБ
7:00 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00, 22:40, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:20 Х/ф «Любов на
асфальтi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
10:55 «Кримiнальнi
справи»
12:40, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»
21:20 Т/с «Морський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Одного
разу в Ростовi»

рибу-монстра
НОВИЙ КАНАЛ
9:10 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Цунамi. Удар з
глибини»
14:45, 23:50 Х/ф «На
гребенi хвилi»
17:10 Х/ф «Антиганг»
19:00 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
21:10 Х/ф «Служителi
закону»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Правда життя
08:40, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:40 У пошуках краси
11:30 Вiйна всерединi нас
12:30 Пiдроблена iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:00 Рiчковi монстри
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Незвичайна
наука
19:50, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
21:40 Полювання на

ТРК «КИїВ»
7:10, 19:25 «Квест»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради
лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День
у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:15, 15:50 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 17:35 «Орел i

Решка»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
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»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:00 Х/ф «Єдина»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:10, 13:15 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»

12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:35 Х/ф «12 рокiв
рабства»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00, 02:15 Час
новин. Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 БЕ Р Е З НЯ 2 018 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 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:00 Т/с «За три днi до
кохання»
14:00, 15:00 Т/с «Школа»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Мама»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:20 «Iгри приколiв
2018»
23:20 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:55 «Вiдеобiмба»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:45 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
14:50 Х/ф «Бандити»
19:20 Т/с «Перевiзник 2»
23:00 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 16:35 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!
09:40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11:00, 22:05 Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Кращi виступи
13:10 :РадiоДень
13:55 «Схеми» з Н.
Седлецькою
14:30 :Радiо. День
17:30 Д/ф «Жива
природа»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:30 Д/с «Спiльноти
тварин»
20:25 Перша шпальта
21:50 Зимовi Олiмпiйськi
iгри. Пiслямова
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-2
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Бiлi
троянд надiї»
23:20 Слiдами
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» з Т.
Березовцем

18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
20:20 «Ехо України»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Нарештi
вдома»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 20:00 Панянкаселянка
13:00, 19:00 4 весiлля
14:00 Рятiвники
16:00 Країна У
17:00 Танька i Володька
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Х/ф «Люди - Iкс»
23:00 Х/ф «Бабiй
одружується»
СТБ
6:15 Х/ф «Подвiйне
життя»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00, 00:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Х/ф «Два
полюси любовi»
НТН
6:35 Х/ф «Повернення
немає»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Єдина дорога»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:35, 17:00 «Легенди
карного розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 20:10 Т/с «CSI:
кiберпростiр - 2»
19:30 «Свiдок. Агенти»
22:00, 23:45 Т/с «Одного
разу в Ростовi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:20 Т/с «Мерлiн»
10:20 Т/с «Друзi»
12:30 Т/с «Статус

вiдносин - все складно»
17:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Х/ф «Погана
компанiя»
00:10 Х/ф «Шоу
починається»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Правда життя
09:40 У пошуках краси
10:40 Там, де нас нема
11:30 Вiйна всерединi нас
12:30 Скарб.UA
14:10 Мiстична Україна
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Незвичайна
наука
18:50 Скептик
19:50, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
21:40 Полювання на
рибу-монстра
00:30 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
7:10 «Квест»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Африка:
небезпечна реальнiсть»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Красунi»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Запитайте в осенi»
12:50 Х/ф «День весiлля
доведеться уточнити»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Мiсто з ранку
до опiвночi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 20:20 Антизомбi
12:00, 13:15 Х/ф «12 рокiв
рабства»

12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:50 Комiк на мiльйон.
Найкраще
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:50, 18:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:15, 08:15, 23:15 Топ
дня
09:15, 17:45 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:10,
15:25, 16:10, 17:10, 18:10
Iнформацiйний день
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 3 Б Е Р Е З НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45 «Життя без обману»
11:15 «Iнспектор. Мiста»
12:55, 23:15 «Свiтське
життя»
13:55 «Голос країни 8»
16:25, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Зловмисники»
11:00 Т/с «Перевiзник 2»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
16:25 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
18:50 Х/ф «Чемпион»
20:45 Т/с «Гвардiя 2»

22:35 Х/ф «Щоденники
месника»
00:35 Х/ф «Iгри на
виживання» Черв. круг

рiднi»
17:45, 19:40 Т/с «Долю не
обдуриш»
22:00 Т/с «Нахаба»

UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 М/с «Гон»
10:20 Хто в домi хазяїн?
12:00 Бiблейська
колекцiя. «Книга буття.
Створення свiту»
15:45 Д/с «Весняний
фестиваль»
16:40 Х/ф «Дивна
подорож Мерi Брайант»
20:00 «Гордiсть свiту»
21:30 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи

ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:15, 15:00 Концерт
11:15, 12:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:00 Споживач
17:15 «Ехо України»
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Добро i зло»
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:50, 15:20 Т/с «Чужi

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Дельго»

11:20 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:30, 02:30 Панянкаселянка
14:30 Казки У
16:00 Танька i Володька
17:00 Х/ф «Персi
Джексон: Море
чудовиськ»
19:00 Х/ф «Бабiй
одружується»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05, 22:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10 Х/ф «Два полюси
любовi»
15:25 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
19:00 «Свiтами за
скарбами»
21:30 «Вечiр з Наталею

Гарiповою»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
6:25 Х/ф «Вiчний поклик»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:05 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
21:10 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
23:05 Х/ф «Небезпечний
квартал»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Ревiзор. Крамницi
08:50 Таємний агент
10:00 Таємний агент.
Пост-шоу
11:50 Х/ф «Копальнi царя
Соломона»
15:20 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»

17:10 Х/ф «13 район»
19:00 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
21:00 Х/ф «13-й район:
Цеглянi особняки»
22:50 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Брама часу
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
11:50, 21:00 Завоювати
небо
13:40 Земля: код
знищення
14:30 Фабрика погоди
16:30 Африка: стихiя води
22:50 Грами та карати
23:50 Паранормальний
свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»

09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська пiсня
року»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Замах на
Рiчарда Нiксона»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Красунi»
10:00 «Ух ти show»
11:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
12:25 Х/ф «16 бажань»
14:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «Їже, я люблю

тебе!»
00:00 Х/ф «Бiлявка в
ефiрi»
ІНТЕР
6:50 «Чекай мене»
08:15 «Подорожi в часi»
08:45 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
10:15 Х/ф «На вас чекає
громадянка Никанорова»
12:00 Х/ф «Афоня»
14:00 Х/ф «Гараж»
16:00 Концерт «Злата
Огнєвiч. Моя iсторiя»
18:00, 20:30 Т/с «Тiльки
не вiдпускай мене»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
ICTV
7:40 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу
10:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:20 Х/ф «Ворог бiля

ворiт»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Спадок
Борна»
22:45 Х/ф «Форрест
Гамп»
5 КАНАЛ
07:15, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:55, 08:55, 22:00 Час
бiзнесу
08:15, 22:10 Новi Герої
Донбасу
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00 Час
новин
11:10 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:40 Кордон
держави

НЕДIЛЯ , 4 БЕ Р Е З НЯ 2 018 Р ОК У
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»
10:05 «Громада на
мiльйон»
11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:10 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
17:10 «Лiга смiху 2018»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
23:10 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00, 23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
222: титульний бiй Cris Cyborg vs. Yana
Kunitskaya. Трансляцiя з
Лас-Вегаса, США
09:00 Д/п «Герої
українського спорту:
регбi»

09:30 «Помста природи»
10:05 «Загублений свiт»
13:10 Т/с «Перевiзник 2»
15:00 Х/ф «В iм’я БенГура»
16:50 22 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Зоря»
19:15 22 тур ЧУ з футболу
«Карпати»- «Шахтар»
21:20 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Бiблейська
колекцiя. Худ. фiльм
«Якiв»
11:20 Д/с «Щоденники
комах»
12:10 Перший на селi
14:30 Фольк-music
15:55 Д/с «Дива Китаю»
16:30 Х/ф «Червоний
колiр Бразилiї»
20:00 «Гордiсть свiту»
21:35 Розважальна
програма з М. Щуром
22:15 Д/с «Весняний

фестиваль»
23:10 Д/с «Дика планета»
00:15 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Долю не
обдуриш»
12:50 Т/с «Бiлi троянд
надiї»
16:30, 21:00 Т/с «Пташка
спiвоча»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
22:40 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 18:15,
19:15, 22:00 «Територiя
позитиву»
12:15 Споживач

13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»
20:00, 23:00 «Кисельов.
Авторське»
21:00 «Дорослi iгри»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Принци
повiтря»
11:20 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:30 Панянка-селянка
14:30 Казки У
16:00 Танька i Володька
17:00 Х/ф «Люди - Iкс»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 ЛавЛавCar 2
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:55 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на
Майданi»
11:25 «Свiтами за
скарбами»
13:55 Т/с «Коли ми

TOB «МТМ» повідомляє про збільшення з 01.03.2018 р. абонентської плати за послуги доступу до Інтернет. Збільшення вартості обумовлене зростанням вартості електроенергії,
матеріалів, комплектуючих, розміру оплати за використання
міжнародної смуги, за використання електричних опор, слаботочних каналів, зростанням рівня інфляції та ін. Детальну
інформацію можна отримати на офіційному сайті mtm.kiev.ua.
Просимо Вас звернутись для оформлення документів до
офісу ТОВ «МТМ» за адресою: м. Вишгород, пр. 1. Мазепи, б. 5, пр. 56.
Висловлюємо абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю з ТОВ «МТМ» та користування нашими послугами.
Адміністрація ТОВ «МТМ»

Виробничому підприємству в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
МАШИНІСТИ ЕКСТРУДЕРА,
ДРУКАРІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ,
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ — чоловіки до 50 років –
з/п – від 12 000 грн та УЧНІ (без досвіду роботи) —
з/п від 8 000 грн. Тел: (067) 450-39-25

вдома. Нова iсторiя»
15:00 «Наречена для
тата»
16:55, 23:15, 23:25 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00, 20:00, 22:10
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
НТН
6:30 Х/ф «Будинок на
дюнах»
07:45 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
11:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
13:05 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
14:50 Х/ф «Дике кохання»
17:05 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
19:00 Х/ф «Iнтердiвчинка»
22:00 Х/ф «Зникнення»
23:50 Х/ф «Небезпечний
квартал»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Том i Джеррi в

дитинствi»
09:40 М/ф «Ронал Варвар»
11:10 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»
13:10 Х/ф «13 район»
15:00 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
17:00 Х/ф «13-й район:
Цеглянi особняки»
18:45 Х/ф «На драйвi»
21:00 Х/ф «Овердрайв»
23:00 Х/ф «Твердолобий»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Брама часу
08:10, 18:10 У пошуках
iстини
10:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
11:50, 21:00 Завоювати
небо
14:30 Фабрика погоди
16:30 У пошуках краси
17:30 Африка: стихiя води
22:50 Земля: код
знищення
23:50 Паранормальний
свiт

Вважати недійсним втрачений диплом, серія ТВ № 638275, виданий
Київським військовим інститутом
управління і зв’язку (спеціальність
«Радіозв’язок») 16 червня 1993 р. на
ім’я Віктора Миколайовича БОЖЕНКА

Запрошуємо на постійну
роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П договірна.
Тел. (073) 505-80-80
Робота! Менеджер з роботи
із персоналом у Нових Петрівцях
— активний пошук кандидатів на відкриті
вакансії;
— розміщення об’яв на відкриті вакансії;
— збір та аналіз резюме кандидатів;
— формування бази резерву кандидатів.
Умови роботи:
— офіційне працевлаштування;
— робота в команді професіоналів.
Подробиці за тел: (067) 242-05-90, Юлія

ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:45 «Служба порятунку»
16:20 Х/ф «Казино
«Рояль»
18:45 Х/ф «Червона
скрипка»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Потаємне
життя слiв»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Красунi»
10:00 «Ух ти show»
11:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Малiса в країнi
чудес»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Афоня»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:00 Х/ф «Бiнго Бонго»
14:10 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
18:10, 20:30 Т/с
«Сiльський романс»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
ICTV
7:25 Т/с «Код
Костянтина»
09:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:10 «На трьох»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Форрест

Гамп»
16:05 Х/ф «Спадок
Борна»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Безславнi
виродки»
23:45 Х/ф «Мерзенна
вiсiмка»
5 КАНАЛ
6:00, 07:00, 08:00, 23:00,
00:00 Час: Важливо
07:15 Феєрiя мандрiв
07:55, 22:00 Час бiзнесу
08:15, 22:10 Новi Герої
Донбасу
08:40, 13:10 Натхнення
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00 Час
Продам поруч 2
новин
гаражі,
180держави
м2 та 41
11:10
Кордон
м2Прес-конференцiя
КГГ «Лісний»,
12:40
можливо
промвиробщодо
ситуацiї
у зонi АТО
1418:00
Час.Тел:
Пiдсумки
ництво.
(067)
тижня 186-58-65
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:40 Про вiйсько

Загублений технічний талон на причіп ГПТС-4, серія ЕА № 080049,
виданий Вишгородською інспекцією Держтехнагляду 25.03.2014 р.
на ім’я Олександра Миколайовича ТИМЧЕНКА, вважати недійсним

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород) потрібні:
— маляр порошкового фарбування
(чоловік, з/п — від 10 000 грн, навчаємо);
— помічник маляра порошкового фарбування
(чоловік, з/п — від 8 000 грн, навчаємо);
офіційне працевлаштування, соцпакет, дружний колектив;
— маляр із фарбування ПВХ поверхонь
(з/п – за домовленістю, навчаємо);
— менеджер з продажу послуг
(з/п – за домовленістю, навчаємо),
офіційне працевлаштування, соцпакет, дружний колектив.
Тел: (067) 659-54-57,
Віталій Миколайович Ущапівський — директор

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку).
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

12

24 лютого

Мозаїка

2018 року

Хору «Ветеран Вишгорода» – 10 років
1 березня о 15:00 у РБК «Енергетик» – концерт за участі художніх колективів міста з нагоди 10-річчя хору «Ветеран Вишгорода».
Запрошуються всі охочі. Вхід вільний

60 років разом
23 лютого – діамантове весілля у щасливого подружжя — наших батьків, дідуся і бабусі – полковника у відставці
В’ячеслава Сергійовича та заслуженого вчителя України,
почесного громадянина Вишгорода Людмили Кузьмівни
КУТАФ’ЄВИХ.
Швидко пролетіли 60 літ сімейного життя. Літа довели, що
вам притаманні мудрість, почуття відповідальності, відданість
сім’ї, а ще – безмежна доброта, щедрість душі, висока людська
порядність.
Дорогі наші ювіляри! У цей прекрасний день з почуттям
глибокої вдячності за Вашу любов і допомогу прийміть наші
найщиріші вітання та побажання довгих років життя, міцного
здоров’я, багато радості і щастя.
Сини, невістки, онуки
Вітаємо!
З днем народження щиро вітаємо сердечну, добру, небайдужу людину, активного дописувача газети «Вишгород»
Ольгу Андріївну ДЯЧЕНКО.
Зі щемливими спогадами про свою
малу батьківщину, але закохана у давно
вже рідний Вишгород, своїми справами і
словом вона пробуджує національну свідомість, доносить до людей важливість
моральних цінностей, несе світло і добро,
зігріваючи тих, хто поруч.
Зичимо Вам, шановна Ольго Андріївно, завжди залишатися такою ж невтомною, усміхненою і молодою душею. Нехай завжди буде натхнення і бажання творити!
Колектив редакції газети «Вишгород»

Найкращу матусю, найкращу бабусю,
турботливу доню, чарівну дружину, надійну подругу і справжню Жінку, навколо
якої обертається Всесвіт,
Ольгу Володимирівну ІВАЩЕНКО
вітаємо З ЮВІЛЕЄМ!
Сім’я Малаєвих

Вишгород

Ліра
Віктор КУЧЕРУК·
Хоч натомлене серце збивається з ритму,
І невпинно холоне,
спустошена часом, душа, –
Я вдивляюся в світ
до цих пір ненаситно,
Як у небо високе
з гніздечка невміле пташа.
Сотні раз намагався безсило присісти,
Дати спокій собі і не бути комусь тягарем,
Але далеч ясніла привабливо й чисто,
І п’янила зухвало то м’ятою, то чебрецем.
Тож, збентежений змалечку
світу привітом,
Уповільненим кроком
продовжую власний маршрут, –
І радію життю так, як вміють лиш діти,
Коли їм цю можливість
дорослі в дитинстві дають.
19.02.18
Загублений технічний талон на трактор Т-40 М,
серія АБ № 503051, виданий Вишгородською
інспекцією Держтехнагляду 28.03.1997 р. на ім’я
Олександра Миколайовича ТИМЧЕНКА, вважати
недійсним

28 лютого з 09:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
від 1 500 до 55 000 грн/кг.
Стрижка – безкоштовно.
Купуємо ордени, медалі, фотоапарати, годинники
у жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

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.

Працюємо з 9:00 до 20:00 з понеділка до суботи включно.
Тел.: (063) 198-47-71. Сайт магазину: royalbeauty.kiev.ua

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників косметики Вишгородського
р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової
кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі
витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі
відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Купуй органічне
Органічні засоби для прання та
миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Робота! У приватний садочок Вишгорода
запрошуємо помічника вихователя (няню).
Висока заробітна плата. Тел: 067-527-22-07

P.S.

Проблем — по горло?
Встань — буде по коліна

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