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Будівництво дитячого
садочка відновлено
Розпочате ще у 2017 році будівництво дитячого
садочка по вулиці Шкільній у Вишгороді планують
завершити до вересня 2020 року.
Місто пішло на умови підрядника і збільшило
фінансування на зведення цього об'єкта, навіть незважаючи на обурення у Київській облдержадміністрації. А нещодавно було укладено договір з ТОВ
«Кремінь-1», яке погодилося продовжити будівництво. Тепер за завершення будівництва дитсадка,
крім уже отриманих майже 23 млн гривень, підряднику збираються заплатити ще 50,3 млн гривень.
Про це розповів міський голова Олексій Момот.
Згідно з угодою, до кінця грудня 2020 року підрядник повинен виконати загальнобудівельні роботи, облаштувати в приміщенні системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання,
систем зв'язку і комунікацій. Крім цього, йому необхідно впорядкувати й озеленити прилеглу територію.
За умовами першої угоди, дитсадок мали добудувати до кінця 2019 року. До літа ц. р. підприємство виконало понад 48 % передбачених договором робіт. А
в червні ТОВ «Кремінь-1» повідомило замовнику, що
виникла необхідність у виконанні додаткових робіт,
не врахованих у проектно-кошторисній документації.
Крім цього, значне подорожчання матеріалів з початку 2019 року, підвищення мінімальної зарплати та інші

фактори привели до неможливості подальшого виконання робіт. У зв'язку з цим підрядник попросив замовника провести коригування проектно-кошторисної
документації.
У результаті, 11 жовтня 2019 року сторони розірвали договір. За роботи ТОВ «Кремінь-1» заплатили
22,9 млн гривень.
Цією ситуацією в липні 2019 року зацікавився і голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян. Він побував у Вишгороді і відвідав
дитсадок по вул. Шкільній, який будує мерія міста.
Вартість будівництва «під ключ» за кошторисом була
47 млн гривень. 4200 кв. м для 150 дітей. Будувати
почали ще два роки тому. Готовність об’єкта — 27 %.
«Сьогодні я дізнався, що запланованої суми підряднику не вистачає, щоб закінчити роботу. Хочуть
збільшити бюджет будівництва до 93-х млн гривень»,
— написав він на своїй сторінці у Фейсбук.
Коригування кошторису все ж провели. ТОВ «Центробудпроект» розрахувало вартість не виконаних будівельних робіт по даному об’єкту. У цінах на 4 липня
2019 року вона склала 54,75 млн гривень. Ця вартість
була підтверджена держекспертизою 5 липня 2019
року і експертизою Науково-технічного центру «Будівельна експертиза» 18 жовтня 2019 року.
Далі — на стор. 3

РЕЗОНАНС

«Сьоме небо»
потопає у смітті

!

На екологічній мапі України, де зафіксовані смітники
і звалища у містах і регіонах держави, зареєстровано
інформацію щодо екологічного неблагополуччя на околицях Вишгорода. Факти дійсно кричущі, тому редакція
газети вирішила провести журналістське розслідування
із залученням фахівців комунальних служб, екологів, посадових осіб місцевого самоврядування. Про результати
розслідування читайте у наступних номерах.

СОЦІУМ
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Щиро вітаю з професійним
святом працівників
сільського господарства!
День працівників сільського господарства – це свято людей, які чесно і
сумлінно роблять свою справу, для яких
хліборобська праця стала сенсом життя. Працівників сільського господарства
недаремно називають годувальниками
країни, адже аграрний сектор є базовим сектором країни, разом з іншими
складає основу
життєдіяльності
держави.
За вашу не-
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втомну працю, за те, що зберігаєте і примножуєте традиції українського сільськогосподарського виробництва, висловлюю
щиру вдячність хліборобам, тваринникам,
механізаторам, працівникам агропромислового виробництва, підприємцям, усім,
хто щодня долучається до важливих аграрних справ для покращення добробуту українського народу.
Хай щедрими врожаями рясно колосяться під мирним небом ваші ниви,
хай втілюються в життя плани, задуми
та сподівання, на все вистачає сил та
енергії! Будьте здорові, живіть у добрі та
достатку!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Шановні працівники радіо,
телебачення та зв’язку!
Щиро вітаю вас з професійним святом!
Сьогодні важко переоцінити роль
радіо та телебачення у формуванні громадської думки, висвітленні життєдіяльності району, інформуванні про новини
України та світу. Ви виконуєте свою роботу професійно і відповідально, забезпечуючи одне з основних прав громадян
— право на свободу слова.
Свій величезний внесок у забезпечення зростаючих потреб суспільства
для якісного зв’язку роблять і наші поштовики, ставши надійним засобом ко-

Вітаємо з переобранням!

мунікації. Дякую вам за наполегливість,
вірність традиціям і постійний пошук нових форм роботи.
З нагоди професійного свята бажаю працівникам радіо, телебачення та
зв’язку міцного здоров’я, невичерпної
енергії, творчих ідей та втілення їх у життя! Радуйте глядачів та слухачів своїми
цікавими проектами, не втрачайте своєї індивідуальності і тримайте руку на
пульсі подій!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Не так давно наша газета публікувала листи читачів про подальшу
долю земельної ділянки по пр-ту Шевченка біля магазину АТБ. Тема,
порушена в них, актуальна для жителів міста, тому продовжуємо знайомити вас з новими листами, пропозиціями громадян.

Колектив Вишгородської районної
партійної організації «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» вітає з
переобранням голову партійної організації Трохима Сергійовича Іванова.
Відбулася звітно-виборча конференція Вишгородської районної партійної організації «Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина». На ній були
присутні 30 делегатів з Вишгорода та
Вишгородського району. Також у конференції взяв участь член Київського
обласного бюро Олег Сотніков.

Під час заходу була проаналізована
робота партійної організації, підведені
підсумки та розроблений план дій на
майбутнє.
Учасники конференції одноголосно
переобрали Трохима Іванова головою
Вишгородської районної парторганізації «ВО «Батьківщина» ще на два роки.
Після конференції привітати новообраного голову приїхав діючий депутат
Верховної Ради, голова Київської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Костянтин Бондарєв.

НАМ ПИШУТЬ

Той мур — плювок у душу вишгородцям
Не так давно наша газета публікувала листи читачів про подальшу долю земельної ділянки по пр-ту
Шевченка біля магазину АТБ. На останній сесії Вишгородської міської ради актив міста також підіймав це
питання. Тема, порушена в них, актуальна для жителів
міста, тому продовжуємо знайомити вас з новими листами, пропозиціями громадян.
Так вже склалося в Україні, що в кожному місті є
негарний пам’ятник недолугого господарювання: довгобуд, руїни будівель. Ганебним місцем у Вишгороді я
вважаю бетонний мур навколо у центрі міста. Скільки
років ця сіра стіна муляє очі людям.
Якщо у нас, членів територіальної громади, є важелі впливу, то чому, скажімо, не провести соціальне
опитування, громадські слухання по цьому мерзенному факту? Наведу приклад, як розумно вчинив Президент Зеленський щодо питання продажу землі. Він
не став на той чи інший бік, а просто запропонував
провести всенародний референдум по землі. Мовляв,

нехай люди скажуть,
хочуть вони продажу
чи ні. І після референдуму це буде у
нього козирна карта
перед олігархами —
майбутніми поміщиками, перед МВФ та
іншими. Продовжити
мораторій — це не
моє рішення, а народу, проти якого не
попреш.
Як би там не
було, але цю болючу міську проблему
треба вирішувати.
Було б добре, аби там з’явився, для прикладу, розважальний центр для дітей. Адже питання дозвілля дітей

і молоді у місті досить гостре. Хочеться вірити, що нас
почують, і найближчим часом і міська влада, і власник
земельної ділянки цю проблему вирішать.

Про скликання чергової LVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 135
від 11 листопада 2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LVІІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 28
листопада 2019 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 9 місяців 2019 року.
2. Про затвердження плану діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2020-й рік.
3. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
4. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соці-

ально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
5. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 33/14 від
22.12.2017 року (гр. Козаку О.В.).
6. Про внесення змін до договору
оренди зі Степановою Л.Ф.
7. Про внесення змін до договору
оренди з ТОВ «Саватекс Декор».
8. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (МКП
«ЕКСПРЕС-СЕРВІС»).
9. Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки, укладеного з
ТОВ «ЄВРОБУД».
10. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Алєксєєнко Г.Г.
11. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Баланчук В.Г.

12. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Вакулку Д.С., гр. Гренчуку К.В.,
гр. Гурєєву В.В.).
13. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гренчуку Д.В.
14. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Давидок О.С.
15. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Кульці
О.П.
16. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність (гр. Мазій
Ю.М., гр. Мілевській В.К.)
17. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Мельнику Д.В.

18. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Марченко Н.М.
19. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пуховій Г.В.
20. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Підгірній Л.П.
21. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сичовій С.О.
22. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Стогулу Є.В.
23. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Черемсі Н.І.
Далі — на стор. 3
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Будівництво дитячого садочка відновлено
(Початок на стор. 1)
Потім КП «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» прийняло рішення
укласти новий договір із ТОВ «Кремінь-1»
для добудови дитсадка на вулиці Шкільній.
Підрядника вирішили не міняти, оскільки
компанія протягом майже трьох років виконувала роботи по даному об'єкту.
Олексій Момот:
«Радий констатувати, що будівництво
відновлено.
Неодноразово повідомлялося у засобах
масової інформації, що довгий час
будівництво
простоювало, тому що
коригувався проект,

ЮВІЛЕЙ

кошторис проекту, бо ціни на матеріали
значно зросли (мінімальна заробітна плата, електроенерія тощо). Тому були змушені робити експертизу нову. Нарешті вийшли на ціну 73 мільйони гривень. Хтось
надав тогочасному очільнику КОДА недостовірну інформацію, що площа будівлі
1300 квадратних метрів і у нього виникли
сумніви щодо зазначеної суми, адже з розрахунку на таку квадратуру – сума дійсно
захмарна, хоча я пояснював, що площа будівлі 4 300 квадратних метрів. За результатами експертизи, ми вийшли на суму
навіть нижчу, аніж рекомендована Мінрегіонбудом.
Основною стратегічною задачею до
кінця цього року є завершення кладки будівлі, встановлення вікон, дверей і зведення даху. Для того, щоб у зимовий період
можна було проводити внутрішні роботи.

По добудові двох великих корпусів до
садочків «Ластівка» і «Чебурашка», на
жаль, ситуація не настільки перспективна.
Міська влада не контролює будівництво,
адже замовником є Київська обласна державна адміністрація, це була її умова, коли
я попросив про співфінансування 50 на 50.
Свої 50 відсотків місто повністю до копійки вже виплатило облдержадміністрації. З
невідомих для мене причин, область свої
зобов’язання не виконала. І на сьогодні
будівництво у садочку «Ластівка» призупинилося. Я практично кожного дня буваю
на цих об’єктах. Через відсутність фінансування підрядник, зрештою, буде змушений
припинити роботи. У «Чебурашці» схожа
ситуація. Ці корпуси мали бути здані в минулому році. Через незрозумілі постійні
конфлікти між облдержадміністрацією і обласною радою програми приймаються не

на початку року, а лише у другій половині
року, і використати ці кошти область просто не встигає. Тому, вочевидь, у цьому
році буде та сама ситуація.
Скажу відверто, я вже жалкую, що маю
справу з обласною державною адміністрацією щодо фінансування цього проекту 50
на 50. Розумію, що краще було робити це
самим. Ми у минулому році мали б уже повноцінний додатковий корпус. Але не було
тоді ще того досвіду, це був перший об’єкт,
який ми разом із обласною адміністрацією
почали робити. Тепер знатиму, що потрібно розраховувати на свої сили, на свої ресурси. Сподіваюся, що з приходом нового
очільника області ситуація зміниться на
краще. З відгуків знайомих, він людина
досить ерудована, серйозна, налаштована
на роботу. Сподіваюся, що нас почують».
Вікторія ШМИГОРА

ПРОЕКТ

З гірницьким гартом крізь життя

Олександр Якович Сорокін, заступник директора ВМКП
«Водоканал» з виробництва, належить до тих людей, які
досягли успіхів у житті завдяки добросовісній праці і особистій порядності. Йому ніхто не створював преференцій,
він не мав протеже, не був мажором: батьки — звичайні
роботяги. Ціну хліба пізнав після школи за токарним верстатом. Як і більшість юнаків 1960-х років Саша Сорокін не
«косив» від армії і віддав їй три роки. Але, мабуть, віховою
подією у його житті стало закінчення Донецького гірничого технікуму. Фах гірничого електромеханіка на довгі роки
поєднав його з шахтами Донеччини, а пізніше і Воркути.

Хто хоч раз у житті спускався у шахту, той не забуде враження від неї до кінця життя: безкінечні штреки на десятки кілометрів, конвейєрні лінії, видобувні лави, а ще — пил і метан.
І коли кліть з гірниками зникає у стволі шахти, немає ніякої
гарантії, що все буде гаразд…
Підземний механік Сорокін свого часу працював на шахті
«Прогрес» комбінату «Торезантрацит». У 1970-х роках вона
була найглибшою у Європі — 1213 метрів, а по насиченості

метаном вважалася понадкатегорійною. На цій глибині, на видобувній дільниці, і забезпечував роботу механізмів Сорокін.
Страху не було, він минає у перші дні. Але за рік до працевлаштування Сорокіна все ж на «Прогресі» трапилася біда. При
спуску в шахту кліть застрягла, але канат продовжував вимотуватися на неї. Під його вагою кліть зірвалася з місця і впала
у ствол. Загинуло 23 гірники…
Доля виявилася милостивою до Олександра Сорокіна
і відводила небезпеку. Хто зна, а, може, це добрий Шубін
так розпорядився? Є серед шахтарів тверда переконаність,
що міфічний персонаж Шубін існує. Владика підземних багатств обходить шахту і попереджає людей про небезпеку.
Задобрюючи Шубіна, шахтарі навіть залишають йому їжу
зі своїх «тормозків». Вочевидь, що цього хранителя задобрював і наш молодий механік.
Був час, коли гірничий майстер Сорокін працював у
комбінаті «Воркутавугілля». Це не Донбас, холодно. Але не
було жодної зміни, схожої на попередню. Працювати доводилося у грязюці, воді, в обмеженому просторі пилу — все
це зобов’язувало Олександра Яковича думати постійно,
щоб не погубити себе і товаришів. Але все робив із жартами-примовками. Такі вони — шахтарі.
Гірнича професія вигартувала у Сорокіна характер прямої,
чесної людини без жодних ознак лукавства, хитринки. Тому
вже у Вишгороді Олександр Якович легко сходився з людьми
у трудових колективах комунальної сфери.
У Вишгородському МКП «Водоканал» Олександр Сорокін
працює з 1982 року. На підприємстві він визнаний авторитетний керівник. Технічний стан водопровідної і каналізаційної
мереж знає як свої п’ять пальців. Тому на будь-який збій у системі реагує швидко і безпомилково.
11 листопада Олександру Сорокіну виповнилося 75 років. Дивлячись на цього енергійного, бадьорого чоловіка,
ніколи не скажеш, що у двері до нього стукає осінь віку. З
гірницьким гартом Олександр Якович крокує крізь життя —
впевнено і чітко.
Влас. інф.

Стипендії
Вишгородського міського
голови для талановитої
і успішної молоді
Чекаємо заявки на
отримання стипендії
(премії)
Вишгородського міського голови. На сьогодні більшість заявок подано
в номінації «спорт» та
жодної — в номінаціях «соціальна сфера
та громадська діяльність», а також у номінації «освіта і наука».
Кандидатами на нагородження стипендією (премією) можуть бути
особи віком до 35 років, які постійно проживають
у м. Вишгороді, мають високий або достатній рівень навчальних та творчих досягнень і виявили
протягом року, в якому призначається стипендія,
особливі успіхи, зокрема: у спорті; у культурномистецькій діяльності; в освіті та науці; у соціальній сфері та громадській діяльності; у підприємництві.
Розмір стипендії — від 1 до 5 тис. грн.
Визначають переможців у два тури — спочатку шляхом он-лайн голосування обирають
одного переможця з кожної номінації із розміром
стипендії 5 тис. грн, потім експертна комісія обирає серед інших претендентів переможців та визначає для них премію від 1 до 5 тис. грн.
Для подання заявки необхідно до 25 листопада 2019 року заповнити форму, яку розміщено на офіційному сайті, або подати документи
через канцелярію Вишгородської міської ради.
Бажаємо всім успіхів!
Тетяна БРАЖНІКОВА

Про скликання чергової LVІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
(Початок на стор. 2)
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ПрАТ «Київобленерго».
26. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «ТСК –
ЦЕНТР».
27. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
28. Про затвердження документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
29. Про затвердження проекту зон
санітарної охорони Вишгородського-1

родовища питних підземних вод, розкритого свердловинами №1 (768) та №
2 (416/07) ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік
(Україна)» в м. Вишгороді.
30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам Анохіній
А.В., Школьній М.В.
31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) в спільну
сумісну власність відповідно до часток
гр. Боршняніну В.А. та гр. Школьній Р.О.
32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Давиденко І.С.
33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коваль А.І.
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Медуниці Г. І.
35. Про затвердження проєкту зем-

леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Панову В.К.
36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Підлісній О.О.
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Поломошнову В.Г.
38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Понько В.І.
39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рожковському Г.В.
40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Рябченку І.В.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Смирновій Г.В.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Сущенко Т.М.
43. Про затвердження проекту зем-

леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Тимку О.О.
44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) гр. Тимченко Л.І.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Турлакової В.В.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шарай С.М.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

СЮЖЕТ
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Вишгород
Субота, 16 листопада 2019 року

Говорить Вишгород: вчора, сьогодні, завтра
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
За радянських часів професійне свято
працівників радіомовлення та телебачення відзначалося 7 травня. Цю дату було
встановлено у 1945 році, під час святкування 50-річчя винаходу радіо Олександром Поповим.
У 1994 році Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави встановити 16 листопада як професійне свято
для радіо і телепрацівників. Саме цього
дня 1924 року в Харкові, тодішній столиці
України, вийшла перша передача Українського радіо.
Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України…»
згідно з Указом Президента України «Про
День працівників радіо, телебачення та
зв’язку» від 11 листопада 1994 року №
667/94.
Нині до журналістів та працівників
сфери радіо долучилися телевізійники,
представники інтернет-ЗМІ.
Цей день відзначають і фахівці зв’язку,
які забезпечують роботу телефонних мереж і таких важливих на сьогодні мереж
Інтернет-зв’язку.
Оскільки виникненню свята завдячують радіопрацівникам, то я вирішила взяти інтерв’ю у керівника цього ЗМІ в районі,
який веде початок із часу створення Вишгородського району і не здає своїх позицій і
сьогодні. Представляю читачам відому багатьом журналістку Катерину Олексій, яка погодилася відповісти на кілька запитань.
— Катерино Володимирівно, 1 вересня цього року Вас втретє призначили ди-

УРОКИ МОВИ
9 листопада в Україні відзначають державне свято — День української писемності
та мови. Його встановлено 9 листопада 1997
року Указом Президента України № 124197. Традиційно цього дня покладають квіти
до пам'ятника Нестерові Літописцю. Шанобливе ставлення до його постаті невипадкове. У сімнадцятирічному віці, прийнявши
чернецтво в Києво-Печерському монастирі,
він, мислитель, дослідник, присвятив усе

ректором Вишгородської редакції районного радіомовлення, яке Ви і створили
багато років тому. Як це сталося, адже,
кажуть, неможливо зайти двічі в одну і ту
ж річку?
— Все можливо, і в річку, образно кажучи, можна вступити не тільки двічі, особливо тій людині, яка не пливе за течією, а йде
проти неї. А якщо без приказок, то проведу
невеличкий екскурс своєї радіодіяльності.
На радіо я розпочала роботу по закінченні факультету журналістики КДУ
ім. Т. Шевченка у 1985 році кореспондентом (районне радіо працювало у складі
Вишгородської районної газети «Світло
Ілліча» (нині «Слово»). Це була єдина посада на радіо, то ж я була сама собі керівником і виконавцем, писала і озвучувала
матеріали, тобто готувала передачі, а записували їх і транслювали працівники радіовузла районного центру електрозв’язку. Це
тривало до 1991 року.
Разом із незалежністю України я вирішила створити і незалежну від газети редакцію
радіомовлення. Ще тоді не було Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ще не вживався термін «ліцензія на
право мовлення». Тож я звернулася до Укртелерадіокомпанії, де президентом був М.
Ф. Охмакевич, колишній викладач університету, і попросила, як виняток, зареєструвати
Редакцію Вишгородського районного радіомовлення як окремий ЗМІ.
Ми були першою редакцією серед районних радіо в Україні, які стали працювати
самостійно. Моя посада називалася «редактор», і я вже у штат редакції змогла взяти
кореспондента.
У 1998 році ми одержали першу ліцензію
на право мовлення, і я стала директором. У
2003 році була друга ліцензія, у 2013 — третя
аж до 2023 року.
Перший раз із посади директора я була
звільнена у 2003 році, як кажу жартома, із
політичних мотивів, бо мене звільнила районна влада через те, що я не виконувала
її прямі вказівки, які йшли всупереч журналістському законодавству. Тоді райдержадміністрація «воювала» із міською радою, а я
надавала ефір в однаковій мірі і голові ВРДА,
і міському голові, де вони поливали брудом
один одного. Міський голова виявився активніший і інтелектуальніший у «полеміці» із
головою ВРДА, який всю свою злість вилив
на мене, тим паче, що я на той час була депутатом міської ради.
Мені вдалося довести в суді неправочинність мого звільнення, і через рік, у 2004-му,
я була поновлена на посаді директора.

Протягом року, коли позивалася із районною владою, не полишала журналістики, за трудовою угодою працювала у газеті
«Вишгород», навіть деякий час виконувала
обов’язки редактора.
Другий мій відхід від директорства радіо був добровільний, але також з причини
дій влади, проте вже центральної. Справа
в тім, що за оплатою праці журналісти прирівняні до держслужбовців або працівників
органів місцевого самоврядування. А в 2015
році тодішній Прем’єр-міністр А. Яценюк постановою заборонив працюючим пенсіонерам-держслужбовцям одержувати разом і
зарплату, і пенсію. Під цю норму потрапили
і журналісти, які почали масово звільнятись,
в основному із регіональних ЗМІ. Уряд схаменувся і у травні 2015 року відмінив це обмеження для журналістів.
У 2016 році я знову повернулася на радіомовлення, бо не могла перебувати хоч і на
заслуженому відпочинку, але без улюбленої
справи. З 2017-го виконувала обов’язки директора. Жартома кажу, що ВРДА влаштувала мені дворічний випробувальний термін,
порушуючи КЗпПУ, і вже в цьому році районні депутати обрали мене директором. Але ці
перипетії із моїм керівництвом для мене не
стільки важливі, як те, що понищено проводове радіомовлення, і не тільки в нашому
районі, а й в усій Україні.
— Які ж причини того, що раніше масовий і найдешевший засіб інформування
— проводове радіо — занепадає?
— Тут є дві причини, і важко навіть визначити, яка об’єктивна, а яка суб’єктивна. Поперше — недолуга державна політика, яка
продала у приватні руки стратегічний об’єкт,
— зв’язок. Приватнику невигідно розвивати
збиткову галузь — радіомовлення. У той час
також приватник — Обленерго масово міняло електроопори і познімало радіодроти, які
в свою чергу Укртелеком назад не понавішував, бо треба було платити за оренду опор.
Думаю, що Обленерго не платить місцевим
радам за оренду землі під опорами, адже
кожен рахує лише свій прибуток, а соціальні
проблеми приватника не цікавлять. Прикро
констатувати, що мережа радіоточок у районі за 35 років із 70 тисяч скоротилася орієнтовно до п’яти тисяч.
— А чи не пробували зробити ефірне
мовлення в районі?
— Був такий намір. Але все впирається у
кошти. Сигнал ефірного мовлення із Києва
покриває лише територію Вишгорода, Хотянівки, Нових Петрівець і Старих Петрівець.
Для ефірного мовлення на весь район потрібно встановити відповідну радіовишку у
Димері, а це затратна справа. Надія — на
створення Вишгородської ОТГ.

— Катерино Володимирівно, Ви є депутатом районної ради і працюєте в комісії з питань культури, духовності, свободи
слова, ЗМІ. Яка Ваша думка щодо інформаційного простору у районі?
— Мене тривожить, що інформаційний
простір начебто і представлений різними
ЗМІ, але не є потужним і затребуваним,
можна сказати, що не розширюється. Мала
тиражність газет: «Слово» — 1 тисяча передплатників у багатотисячному районі,
«Вишгород» — 10 тисяч у місті (розповсюджуються безкоштовно), приватні газети
«На самом деле» і «Моя Вишгородщина»,
ТОВ «Погляд» виходять не періодично, не
мають передплатників. Кабельне телебачення «Вишгород» — приблизно 5 тисяч абонентів, виходить не періодично, це, швидше,
відео, а не телебачення, бо там немає інформаційних новин.
— Виходить, інформаційний простір
місцевих ЗМІ поступається Інтернету?
— На жаль, так. Ми також, щоб розширити радіопростір, розміщуємо свої передачі на сайтах районної і міської рад, ВРДА, у
Міксклауді і на персональній сторінці у Фейсбук. Інтернет теж не задовольняє інформаційні потреби всіх верств населення. У селах
не всюди є Інтернет, і не в кожного жителя
є комп’ютер чи смартфон, особливо у старшого покоління, пенсіонерів, які хочуть мати
місцеву інформацію.
Місцеві ЗМІ мають розвиватися, і друковані, і електронні, вони повинні мати міцну
підтримку від влади. Доречно нагадати вислів, хто володіє інформацією, той володіє
світом.
— Повернімося до Вашого професійного свята. Що б хотіли побажати своєму
колективу?
— Наш колектив невеличкий, професійний і дружний. Це завідувач творчим відділом Анастасія Корзаченко, кореспондент
Світлана Богдан, відповідальний випусковий
Денис Тимошенков, бухгалтер Надія Овчарова. Побажання колективу — бути завжди
у творчому пошуку, адже наш оперативний
засіб інформації (виходимо тричі на тиждень
— щопонеділка, щосереди і щоп’ятниці)
може говорити що було вчора, що є сьогодні
і що буде завтра, адже новини — та ложка,
що потрібна лише до обіду, — вчасно. Принагідно із професійним святом вітаю наших
колег із телебачення «Вишгород», суміжників — зв’язківців, зокрема тих, хто транслює
наші передачі.
Дякую радіослухачам за розуміння, за
те, що ви з нами попри всі новітні технології.
Будемо працювати до останньої радіолінії
і паралельно старатимемося зустрітися зі
своїми радіослухачами на ефірній хвилі.

Хто ми на світі без рідного слова?
життя служінню Богові й науці. Вважають,
що саме з преподобного Нестора Літописця
починається писемна українська мова.
Саме в цей день, на запрошення мецената, депутата Вишгородської міської ради Валерія Павловича Виговського, на урок української мови (уроки вже четвертий рік поспіль у
приміщенні районної бібліотеки для всіх охочих проводить вчителька української мови із
40-річним стажем Дора Григорівна Тимошев-

ська) завітав український поет, народний артист України, заслужений діяч України Вадим
Дмитрович Крищенко.
У Вадима Дмитровича — рідкісний поетичний талант, мудра простота, непоказна
щирість, дивовижна мелодійність і природна
доброта — це той магніт, який притягує до
творчості поета не одне покоління прихильників.
Пісня на слова Вадима Крищенка і музику Віктора Лісовола (який останні роки свого
життя мешкав у м. Вишгороді) «Наливайте,
браття» пролунала у фільмі Єжи Гоффмана
«Вогнем і мечем», тож про українського поета
знає світ.
Під час зустрічі він читав вірші на різні
теми, зокрема про любов:
...Знову слова просить вічна тема,
Все дрібне від серця проганя....
Ні, любов моя — це теорема,
Котра прагне доказів щодня.
Про матір:
...Зійшлися діти всі до хати,
Де хліб, як доля, на столі....
Усі мовчіть: говорить мати
Вустами неба і землі.
Про війну:
Іде війна... Ми ріднокрай боронимо,
Красу землі снаряди рвуть щомить,
А ворог суне чорними колонами,
Щоб долю українську затемнить.
Хрипить Донбас,
брехливістю загоцаний,
Обману того чути дим гіркий.....

Стають у стрій,
щоб стати оборонцями,
Сини найкращі — хлопці-юнаки.
Про мову:
Щоб мова звучала, розлунював сміх,
Й ганьба не дивилася скоса —
Вкраїнцями будьмо —
прошу вас усіх,
Убиймо в душі малороса!
Вадим Крищенко прочитав ще багато
власних віршованих творів, які багаточисельна аудиторія на знак подяки переривала
бурхливими оплесками.
Дві години зустрічі пробігли як коротка
мить. На завершення Вадим Дмитрович підписав присутнім свої книги, які на спомин про
незабутню зустріч придбав Валерій Павлович Виговський.
Спілкування з вишгородчанами український поет Вадим Крищенко закінчив словами:
— Хто ми на світі без рідного слова?
— Запитаю, щоб чулось навкруж.
Ой, болить і пече мене знову
Глухота перекошених душ.
Рідне слово... Ні, вітер огуди
Не затулить нам злякано рот.
Ми без нього такі собі — люди.
А із ним — український народ!
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації «Духовнопросвітницький центр «Спадщина»
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Осінні смаколики для батьків
У «СОНЕЧКУ» — СВЯТО
Старша група дітлахів дитячого дошкільного закладу «Сонечко» разом із вихователем Ольгою Черевик запросила батьків до
кав’ярні «Осінні смаколики» і виконала всі
їхні незвичайні замовлення. Саме за таким
сценарієм діти під керівництвом дорослих
влаштували в дитсадочку справжнє осіннє
свято.
Задавав тон дійству веселий, невгамовний
заводила, улюбленець дітей Карлсон (керівник
студії пластичної імпровізації і пантоміми міського
Центру творчості «Джерело» Любов Савочкіна).
Це він запросив «на роботу» у кафе «офіціантів»
(дітей старшої групи). А вже вони виконували всі
забаганки відвідувачів. І не подумайте, що то було
приготування якихось звичних смаколиків — замовлення були ще ті! Відвідувачі (матусі) просили фруктово-ягідного салату… з додаванням
спритності, розуму, знань; чогось солоденького…
з цікавою естафетою; фірмового салату… з хмаринкою, громом, осіннім дощиком і парасольками.
І діти старанно виконували всі замовлення, демонструючи вміння в таночках, віршиках, хороводах, іграх, естафеті, пантомімі.
Матусям
належало
розплатится
з

«офіціантами». Але гаманці для цього не знадобились — знадобились лише їхні уміння виконувати веселі танці і гарний настрій. Було надзвичайно весело: позитив зашкалював, усмішки
квітли на обличчях дітей і дорослих, телефони
не встигали фільмувати перебіг подій, а Карлсон похапцем витирав піт із чола!
Тож, власниця кафе (Ольга Черевик), яка
хотіла, було, насварити Карлсона за такий
гамір, зрозуміла, що навпаки — має дякувати
йому!
Аби підготувати свято, довелося добре
потрудитися і діткам, і дорослим – чудовій
виховательці Ользі Черевик, яка отримала безліч
«дякую» від батьків, музичному керівнику Олені
Михайловій, керівнику вокального колективу
«Співаночка» міського Центру творчості «Джерело» Аліні Савчук, яка вчить діток співу і була
надзвичайно органічною у ролі адміністратора
кафе, її колезі Любові Савочкіній, котра не лише
підготувала з дітьми пантоміми «Біля кав’ярні»,
«На дах», диригувала оркестром води, а й була
неперевершеним Карлсоном!
Тож солодощі, якими всі пригостилися на завершення свята, були цілком заслуженими!
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор

Тут власноруч створили усі багатства
осені — овочі і фрукти, гриби, яскраво
оформлені баночки з варенням, вироби
у техніці валяння – барви і різноманіття
таке, що аж розбігаються очі. Це старалися вихованці студії «Золоті ручки» та гуртка валяння міського Центру творчості «Джерело». Минулого тижня
їхні керівники Олена Кольвах і Тетяна Швидка запросили усіх охочих на День відкритих дверей.
«Це як виставка у новому форматі, що дає змогу
батькам, дідусям, бабусям та всім цікавим не лише побачити роботи джерелят, які працюють у напрямку де-

Барвисті кольори осені
коративно-ужиткового мистецтва, а й відвідати заняття», — розповіла заступник директора закладу Оксана
Миненко.
Звісно, цікаво спостерігати за дітлахами, які маленькими рученятами ретельно і з любов’ю під керівництвом наставників працюють над своїми виробами.
Того дня, наприклад, виготовляли для тат, дідусів і
бабусь чудові чашки із сюрпризом — пакетиком чаю.
«Мамам теж будуть такі подарунки, але ще й у рамочці

та з квітами, — каже Олена Ростиславівна. — Адже незабаром холоди, тож маємо подбати про всіх».
Дівчатка з гуртка валяння саме закінчили свої роботи, елементи яких готували протягом кількох занять:
на м’якеньких осінніх листочках повмощували хто їжачка, хто зайчатко чи ведмедика, оздобивши композиції
жолудями та плодами каштанів.
Гості приходили поодинці, сім’ями й не приховували
захоплення. Найактивніші гуртківці відразу ж проводили для них екскурсії, як, наприклад, для Кіри й Кирюші,
які прийшли з мамою, і для директора Центру творчості Наталії Кисіль, котра зазначила: «Дітей навчають
дуже хороші фахівці. Це бачимо і сьогодні, споглядаючи безліч яскравих робіт, у цьому пересвідчується і
кожен, хто буває у нашому закладі. У процесі тонкої
роботи діти набувають необхідних для життя навичок,
самостійності, у них виховуються товариські відносини,
почуття власної значимості. І, що важливо, працюють
в атмосфері творчості, позитиву, естетики та з гарним
настроєм і власноруч виготовленими маленькими шедеврами повертаються у свої домівки».
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Озвалися герої крізь роки

Зустріч з науковцем
У Вишгородській центральній районній бібліотеці відбулася зустріч працівників бібліотечних закладів району
з видатним українським вченим, доктором історичних
наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиром Сергійчуком.
Відомий дослідник «білих плям» є автором багатьох
книг, в яких на основі архівних документів проілюстровані
трагічні сторінки нашої історії щодо Голодомору, визвольних змагань. Його перу належать також твори про видатних українців, українську державну символіку, визначні історичні події.
У ході зустрічі Володимир Сергійчук розповів бібліотечним працівникам про свою пошукову і дослідницьку діяльність, поділився творчими планами на найближчий період,
відповів на запитання присутніх.
Влас. інф.

Людям поважного віку важливо організовувати цікаве змістовне дозвілля, адже це — спілкування з однодумцями, долучення до культурних надбань рідного народу, продовження
кращих його звичаїв і традицій. Саме так працює
Вишгородська міська ветеранська організація,
об’єднуючи ветеранів для відвідування різних
заходів.
Нещодавно тридцять членів організації, які вже
в ній зареєструвалися, побували у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Про безкоштовні квитки подбав президент
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир
Малишев. За його ініціативи письмово звернулися
у міську раду, щоб нам допомогли з транспортом.
І там, як зазвичай, пішли назустріч. Тож, ветерани щиро вдячні міському голові Олексію Момоту,
який уважно ставиться до проблем людей поважного віку.
В театрі ми подивилися
музично-драматичну виставу «Розстріляне відродження»
— це вияв пам’яті та
шани людям, які свого
часу, як і наші сучасники, боролися за зміни
в країні, за рідну мову
і поплатилися життям.
Адже радянський репресивний режим знищив сотні видатних
українських діячів —
цвіт нації.

Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) за рішенням «особливої трійки» було
розстріляно більше тисячі осіб. У списку «українських буржуазних націоналістів» — Лесь Курбас,
Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний, Михайло
Яловий та багато інших…
Ми маємо знати історію, шанувати полеглих за
волю і незалежність України, щоб уникати помилок,
щоб виховувати підростаюче покоління на прикладах героїчних постатей борців за краще майбуття
рідної країни.
Трагічні епізоди минулого, відтворені у виставі, не
залишили нікого байдужим. Ми щиро вдячні міському голові Олексію Момоту та Володимиру Малишеву
за незабутні враження від патріотичної вистави.
Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови Вишгородської міської
організації ветеранів за дорученням колективу

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 16 листопада 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 18 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 10»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт»
15:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 «Дубiнiзми» -

«:полiтичнi, суб’єктивнi
пiдсумки тижня вiд
Олександра Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 19:25, 20:30 Т/с
«Брати по кровi»
14:50 Х/ф «Посилка»
16:45 Х/ф «Снайпер»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15, 12:05 Д/ц «Кухня
По»
12:40, 17:10 Плiч-о-плiч
13:10, 21:45 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15, 16:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:05 Про що спiває
Європа. Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 «Я - Бот»
22:15 Д/ц «Акулячий маг»
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»

00:05 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Суддя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Везунчик»

11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
21:00 Танька i Володька
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми
вдома»
10:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:55 МастерШеф
16:35, 18:00 Таємницi

ДНК
17:25 Вiдлiу часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
19:00, 23:45 Хата на тата
21:00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22:55 Вiдлiк часу
НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 08:00 Kids Time
06:40 М/ф «Як спiймати
перо Жар-Птицi»
08:05 Х/ф «Амулет
Земномор’я»
11:20 Х/ф «Дракон Пiта»
13:20 Х/ф «Людинамураха»
15:30 Х/ф «Доктор
Стрендж»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 Ревiзор

22:00 Страстi за
Ревiзором
23:50 Таємний агент

21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
23:50 Х/ф «Агата Крiстi.
Кривий будиночок»

ІНТЕР
06:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Оксамитовi ручки»
13:45 Х/ф «Шалено
закоханий»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»

ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Не дай себе
обдурити
11:10, 13:25 Т/с «Нiконов
i Ко»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20 Х/ф «Маска
Зорро»
16:50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
21:20 Т/с «Пес»

щастя»
16:00, 21:00 Варьяти
22:00 Т/с «Першi
ластiвки»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Афера поанглiйськи»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Багач - бiдняк
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:25, 13:25 Х/ф
«Швидкий вогонь»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:35 Х/ф «Крутi чуваки»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона

Show
17:10, 19:00 Дiти проти
зiрок
22:00 Т/с «Першi
ластiвки»
23:50 Т/с «Сирена»

21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

22:25 Свобода слова
23:50 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
22:00 Спостерiгач
23:15 Машина часу

ВIВТОРОК, 19 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 10»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45, 00:55 «Мiняю
жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Гра Ендера»
15:00 Х/ф «Планета мавп»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»

11:15, 12:05 Д/ц «
Тайська кухня»
12:35, 16:05 Про що
спiває Європа. Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:40, 15:45 Плiч-о-плiч
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
16:15 Д/ф «Дика Африка.
Слiдами бiлих акул»
17:15 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 #ВУКРАЇНI
20:30 Д/с «Щоденники
комах»
20:45 Щоденник
Дитячого

пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21:45 Нашi грошi
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Суддя»
23:20 Контролер

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Крутий пес»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:25 Т/с «Коли ми
вдома»

08:25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:20 МастерШеф
15:45, 18:00 Хата на тата
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:10 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:10 Таємницi ДНК
21:00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22:55 Вiдлiк часу
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
12:50, 17:00, 19:00, 00:10
Хто проти блондинок?
14:50 Т/с «Будиночок на

22:40 Х/ф «Мiст шпигунiв»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
22:00 Група
продовженого дна
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45, 00:05 «Свiт
навиворiт 10: Бразилiя»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
15:10 Х/ф «Збиток»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 00:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
23:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»

11:15, 12:05 Д/ц «Тайська
кухня»
12:35, 16:15 Про що
спiває Європа. Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45, 20:45
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
13:45 Плiч-о-плiч
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:25 Д/ф «Дика Африка»
17:30 Нашi грошi
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Розважальна
програма з Майклом

Щуром
22:15 Д/ц «Акулячий маг»
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Суддя»
23:20 Гучна справа
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф
«Суперкоманда»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»

08:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:55 МастерШеф
15:35 Хата на тата
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Битва екстрасенсiв
21:00 Т/с «Два полюси
любовi»
22:55 Вiдлiк часу
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Т/с «Бiблiотекарi»
08:30 Т/с «Цiлком
таємно»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:10, 21:00 Improv Live

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 13:20 Х/ф «Крутi
чуваки»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:35 Х/ф «Ромео
повинен померти»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:35 Х/ф «Смерть

Сталiна»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50,
00:25 Iнформацiйний
день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Лiнiйка
документальних
проектiв
23:15 Машина часу

ЧЕТВЕР, 21 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 6»
21:40 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Вiддалений
схил»
15:15 Х/ф «Повстання
планети мавп»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 13:10, 15:10
Спецпроєкт до Дня
Гiдностi та Свободи

10:05 Тема дня
11:00 Д/ф «Одесити на
Донбасi»
12:05 «Дивись
українською»
12:35, 16:10 Про що
спiває Європа. Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45, 20:45
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
13:55 «Герої не
вмирають»
16:20 «Луганський
Форпост»
17:30, 22:15 «Майдан
Незалежностi - як
символ»
18:25 Суспiльно-

полiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Суддя»
23:20 Слiдами мiського

голови. Днiпро
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Щасливий
Ганс»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»

СТБ
07:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:25 МастерШеф
15:30 Хата на тата
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Два полюси
любовi»
22:55 Вiдлiк часу
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
10:00 Ревiзор

13:00 Страстi за
Ревiзором
14:50 Т/с «Будиночок на
щастя»
15:50, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Першi
ластiвки»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.

Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «У лiжку з
Вiкторiєю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:50 Спецпроєкт «Острiв
небайдужих»
12:35, 13:20, 16:20, 21:25
Т/с «Пес»
12:45, 15:45 Факти. День

16:55 Х/ф «6 днiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:35 Х/ф «Червоний»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 2 ЛИСТОПАДА 2019 РО КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25 «Лiга смiху 2019»
22:25 Х/ф «Еверест»
2+2
06:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Ефект
близнят: Вампiри»
15:40 Х/ф «Ефект
близнят: Меч iмператора»
19:25 Х/ф «Подвiйний
удар»
21:30 Х/ф «Проти кровi»
23:15 Х/ф «Смертельна
хватка»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
10:25 Д/ц «Браво, шеф!»

11:20, 12:10 Д/ц «Тайська
кухня»
12:35 Про що спiває
Європа. Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45, 20:45
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
15:20 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
20:30 Д/с «Щоденники
комах»
22:00 Перша шпальта
22:35 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Рiвень
чорного»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с «Нiма»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Бiжи не

оглядаючись»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Спiвоче
деревце»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Одного разу
пiд Полтавою
12:30, 13:30 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00 Сiмейка У
16:00 Х/ф «Персi
Джексон. Море
чудовиськ»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»

23:00 Х/ф «Подалi вiд
шаленої юрми»
СТБ
06:20 Т/с «Коли ми
вдома»
08:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10, 18:55, 22:45
МастерШеф
15:35 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:10 Х-Фактор
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Лев, Чаклунка та
Чарiвна шафа»

10:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
13:00 Lе Маршрутка
14:00 Екси
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:40 Т/с «Першi
ластiвки»
23:40 Х/ф «Керрi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.

Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:00 Х/ф «Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Юрчишини»
14:15, 22:50 Скетч-шоу
«На трьох»
16:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр

20:05 Дизель шоу
23:50 Х/ф «Нещасний
випадок»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00,
14:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:50, 00:25, 01:15
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:00 Лiнiйка
документальних проєктiв

СУБОТ А , 23 ЛИСТОПАДА 2019 Р ОКУ
1+1
06:35 Драма «Гiркi жнива»
08:30 Х/ф «Вулкан»
10:40 Х/ф «Еверест»
13:00 Т/с «Чорнобиль»
19:30 ТСН
20:15 Мелодрама «Укус
вовчицi»
00:10 Драма «Щоденник
Симона Петлюри»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00, 04:20 «Цiлком
таємно-2017»

09:30 «Загублений свiт»
14:30 Х/ф «Планета мавп»
16:50 Х/ф «Повстання
планети мавп»
18:50 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
21:10 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
23:55 Х/ф «11 кварталiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 11:35, 23:00
«Голодомор. Свiт знав,
але мовчав»
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,

23:25 Новини
09:30, 16:00 «Траєкторiя
долi. Джеймс Мейс»
10:30, 19:55 Д/ф «Iспит
на людянiсть»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
12:01, 14:55
Розсекречена iсторiя
12:55, 18:00
Документальна програма
13:25, 21:25 «Будинок
«СЛОВО»
17:00 #ВУКРАЇНI
19:00 Тема дня
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Суддя»
17:00, 21:00 Т/с «Любов iз
заплющеними очима»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Якби да каби»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:50 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
10:30 Х/ф «За
блакитними дверима»

12:00 Х/ф «Холодне
серце»
13:40 Х/ф «Виннi зiрки»
16:00, 00:30 Панянкаселянка
18:00 Х/ф «Подалi вiд
шаленої юрми»
20:00 Х/ф «Вихiд. Боги
та царi»
22:50 Х/ф «Загублене та
знайдене»
СТБ
07:15 Прокинься з
Ектором!
08:15 Зваженi та щасливi
10:10 Ток-шоу «Зважся!»

11:05 Т/с «Два полюси
любовi»
15:05 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
19:00 Х-Фактор
22:00 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 Таємний агент.
Пост-шоу
08:10 Т/с «Аванпост»
18:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабану»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
00:05 Х/ф «Спадковiсть»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Калина
червона»
13:15 Х/ф «Мачуха»
15:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
17:00, 20:30 Т/с
«Пристрастi по Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Однолюби»
ICTV
06:45 Секретний фронт

08:30 Т/с
«Володимирська, 15»
10:20 Х/ф «6 днiв»
12:00, 13:00 Х/ф
«Операцiя Ентеббе»
12:45 Факти. День
14:30 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Праведник»
21:35 Х/ф «Праведник-2»
23:50 Х/ф «Червоний»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00

Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:50 Навчайся з нами
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 16 листопада 2019 року
Якщо я заплющу очі,
Занурюся в сон міцний,
У теплих обіймах ночі
Чи стишиться плач сумний,
Чи висохнуть сльози болю
Усіх, хто зазнав тортур,
Чи зможуть здобути волю,
Кому замість волі — мур?
Якщо буду міцно спати,
Не згадуючи про них,
Хто небо пішов тримати
Для мене, для нас, для всіх...
У снах моїх тихо-тихо
Гойдатимусь у човні...
І поруч не буде лиха,
Чи буде ... спокій мені?
Чи буде мені щасливо,
Як спатиму, мов дитя?
І буду в думках зрадливо
Триматися за життя?
А може страхУ липкОго
Обійми заб'ють мій дих,
Сховаюсь у снах... від кого?
Від себе, від погляду тих,
Хто сон мій тримав в долонях,
Хто спокій мій боронив...
Юнак з сивиною на скронях,
Не зрадив, не відступив...
Якщо я заплющу очі,
І спатиму решту життя,
В холодному мороці ночі
Потоне моє буття....
Олена РОГОВЕНКО, 2019 рік

ПАТРІОТИЧНА ЛІРА
Любий Воїне, дякую щиро,
Що війна не прийшла в мої сни,
Перемоги бажаю і миру,
Щоб живим повернувся з війни!
Олена РОГОВЕНКО, 2014 рік

НАША ПОШТА

Травми
під колесами
Перейти до супермаркету «Сільпо», що на вулиці Набережній, — дуже
небезпечно, хоча напроти магазину
встановлено світлофор.
На відрізку вулиці до світлофора лю-

майна та підписання звіту, інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
— копію ліцензії та сертифікату на
право здійснення оціночної діяльності;
— копію кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок;
— конкурсні пропозиції (подаються у
запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також
строк виконання робіт (у календарних
днях).
Заяви з документами на участь у
конкурсі подаються у строк до 16:00
20.11.2019 року (кожного робочого дня
з 08:00 до 16:00 години, з врахуванням
обідньої перерви —13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого
комітету Вишгородської міської ради в
загальному порядку.
Конкурсна документація подається
у запечатаному конверті. На конверті
необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта
оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської
ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69 (тел: (04596) 22-957).

бителі швидкої їзди буквально літають,
збиваючи людей, які тиснуться до парканів. Адже тут розташовані й житлові
будинки, й магазини. Невже нікому не
прийде до голови встановити тут і обмежуючі швидкість знаки. Знаю вже чотирьох пішоходів, які отримали травми
під колесами саме на цій вулиці.
Володимир НАГОРНЮК,
житель Вишгорода

Старі та інваліди — в полі зору депутата
Ще кілька років тому ми не знали,
хто наш депутат, чим він взагалі займається, окрім того, що бере участь
у сесіях, голосує за те чи інше рішення. Сьогодні для нас, старих та інвалідів, депутат — небайдужа до наших
проблем людина.
Ми навіть не сподівались, що наш депутат Артем Володимирович Тютюнник
ввічливо запропонує нам подивитись
місто, адже далі свого будинку ми нічого не бачимо. А він своєю автівкою повіз
нас на Співоче поле, на набережну, де
відбуваються концерти та урочистості.
Ми побачили Вишгород, який так змінився завдяки старанням мера та депутатського корпусу.
З набережної поїхали до відділу со-

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської
міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-а о 10:00
25.11.2019 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки:
земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
що підлягає продажу (кадастровий номер 3221810100:01:099:6000), площею
0,5801 га, знаходиться за адресою:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19-г та
перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТЕНЕРГО» (код 19413319), на підставі
договору оренди земельної ділянки від
16.01.2019 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії такі
документи:
— заяву на участь у конкурсі (згідно
з додатком № 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету №
352 від 16.11.2017 р.);
— інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6
Закону України «Про оцінку земель»,
наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть
залучені до виконання робіт з оцінки
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ціального захисту, де приймають документи на оформлення субсидії. Там завжди черги, а наш депутат постарався
зробити так, щоб ми довго не чекали.
Звичайно, він не пошкодував для нас
свого часу, відклав свої справи. А ми ще
раз переконалися в тому, що зробили
правильний вибір, проголосувавши за
нього. Велике йому спасибі.
Раніше казали: депутат — слуга народу. Але для нас це були лише слова. А
сьогодні бачимо, що наш депутат — надійний помічник, чуйний, небайдужий до
наших проблем.
Надія КРАВЦОВА,
Надія ТЕПЛОВА,
Олена ПУЗЬКО,
пенсіонери, інваліди

СТОЛИЧНЕ МЕТРО

Відтепер — нові правила
12 листопада Київська міська рада
підтримала нові правила допустимої
поведінки у столичному метрополітені.
На думку депутатів, стара версія
правил, яка не змінювалася з 1995 року,
морально застаріла і не відповідає вимогам сьогодення. Тому перелік вимог
до пасажирів було вирішено переглянути. «За» відповідне рішення проголосували 62 депутати.
Відтепер у Київському метрополітені заборонено просити подаяння, самовільно розміщувати рекламу чи політичну агітацію, займатися підприємницькою
діяльністю, голосно програвати музику
чи виконувати її за допомогою музичних
інструментів. Ніяких масових заходів, як
то флешмоби чи агітація, також проводити не можна.

Брати із собою собаку у метро дозволено лише людям, які мають вади зору.
Пес-поводир повинен бути із ошийником, у наморднику, зі спеціальним посвідченням, а також пройти попередній
тренінг у метрополітені.
Для перевезення спортивного спорядження: лиж, санчат, ковзанів, велосипедів та ін. мають бути спеціальні чохли. Так
само треба перевозити садовий інвентар,
саджанці, риболовне приладдя. Кататися
на роликових ковзанах, скейтбордах чи
самокатах у метро також не можна.
Що стосується пасажирів, то вони
мають виглядати охайно, бути в чистому
одязі. Людям, які одягнені лише частково,
босі або ж у самій спідній білизні, користуватися метрополітеном не дозволять.
Інтернет-ЗМІ

СУМУЄМО
Рік тому, 20 листопада,
відійшла у Вічність моя добра і щира матуся
ЛИНОВИЦЬКА Валентина Миколаївна.
У ці дні особливо гостро відчувається, як не вистачає її мудрості, щирої поради, турботи.
Світла пам’ять про маму завжди житиме в моєму
серці. Нехай Всевишній охороняє її світлу душу в Царстві Небеснім…
Все життя вона працювала головним бухгалтером у
кількох українських банках. З 1984 по 1988 рік — головним бухгалтером Вишгородського районного банку.
Усі, хто знав Линовицьку Валентину Миколаївну, згадайте її добрим словом, пом’яніть щирою молитвою... Спи спокійно, рідненька.
Син

НЕДIЛЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2019 Р ОКУ
1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
10:50 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
15:10 Т/с «Свати - 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
00:20 «Лiга смiху 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:55 «ДжеДАI 2019»
10:20 Т/с «Опер за
викликом»
13:10 Х/ф «Проти кровi»
14:55 Х/ф «Закон
доблестi»
16:55 15 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Марiуполь»
19:00 Х/ф «Озеро акул»
20:45 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:30 Енеїда
12:45 Про що спiває
Європа. Клiпи

учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:50, 16:45
Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
13:00 Х/ф «Чарiвна
бекеша»
15:05 Д/ц «Тайська кухня»
15:30, 21:55 Бюджетники
16:05 UA:Фольк
16:15 Перший на селi
17:00 Дитячий
пiсенний конкурс
«Євробачення-2019».
Фiнал
19:25 #ВУКРАЇНI
19:55 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
21:25 Розважальна

програма з Майклом
Щуром
22:30 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:55 Т/с «Любов iз
заплющеними очима»
12:50 Т/с «Бiжи не
оглядаючись»
17:00, 21:00 Т/с «Мама
моєї доньки»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Я люблю свого
чоловiка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

11:05 М/ф «Спарк. Герой
Всесвiту»
12:50 Х/ф «Щасливий
Ганс»
14:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Iгри Приколiв
17:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
19:00, 20:30, 22:00 Танька
i Володька
20:00, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
СТБ
07:10, 09:55 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
18:00 Битва екстрасенсiв
19:55 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Kids Time
07:50 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
10:50 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
13:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабану»
15:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
18:50 Х/ф «Учень
Чаклуна»
21:00 Х/ф «Примарний
вершник»
23:10 Х/ф «Тiло
Дженiфер»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
13:10 Х/ф «Чорний
тюльпан»
15:30 Х/ф «Ательє
Фонтана - сестри моди»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв»
23:00 Х/ф «Генiй»
ICTV
06:35 Громадянська
оборона
07:30 Антизомбi.
Дайджест

08:25 Т/с «Вiддiл 44»
12:00, 13:00 Х/ф «Нема
куди тiкати»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Праведник»
16:25 Х/ф «Праведник-2»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «22 милi»
22:15 Х/ф «Полювання на
злодiїв»
00:55 Х/ф «Швидше кулi»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
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, 00:00 Час

новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
13:10 Медекспертиза
15:10 Про вiйсько
15:30 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 16 листопада 2019 року

13 листопада відзначає свій
75-річний ЮВІЛЕЙ
Олександр Якович СОРОКІН
– заступник директора з виробничих
питань Вишгородського МКП «Водоканал».
Щиро вітаємо іменинника!
75 років — це не лише досвід і роки,
а ще й повага від людей, здобутки і мудрість. Бажаємо Вам доброго здоров’я,
гармонії, благополуччя, щастя, миру,
достатку, надії та любові. Нехай у Вашому домі буде лад, затишок, завжди вистачає радості й утіхи
для душі, близькі люди будуть поруч і в усьому супроводжує
успіх.
Впевнені, що людська шана є і буде подякою Вам за плідну
працю, чуйність, людяність, бажання та уміння творити добро!
Нехай усе хороше, зроблене з натхненням, повертається до
Вас сторицею.
Божої благодаті та всіляких гараздів Вам і Вашій родині на
многії літа!
Колектив Вишгородського МКП «Водоканал»
Микола Олександрович і Надія Йосипівна НЕВІДОМСЬКІ
відзначають 50-річчя спільного життя!
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За Ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.
Ну, а сьогодні хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!
Син Ігор, невістка Ольга, онуки Вадим і Дмитро

ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ

Сердечно вітаємо з днем народження ветерана праці
Ганну Антонівну ВОЛОХАТЮК.
Роки, як птиці, відлітають,
Не повернути їх назад.
В цей день Вам щиро побажаєм
Щасливих років зорепад.
Щоб гарні люди йшли до хати
Із побажаннями добра.
Здоров’я, радості багато
Нехай осіння шле пора.
З повагою, Вишгородська міська організація ветеранів

ПРИЄМНА ДАТА

На початку листопада Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» відсвяткував
своє повноліття! Нині це майже 200 вихованців, у арсеналі яких безліч яскравих танцювальних композицій і два повноцінних мюзикли! Без їхньої участі не обходиться жодне
міське свято. Вони лауреати та переможці
багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
За словами натхненниці та керівника Ольги
Пінчук, вони мріють відвідати багато міжнародних конкурсів у багатьох країнах та знову потрапити на чемпіонат Європи. «Нині триває робота
над масштабною постановкою, що потребує багато часу та зусиль. Це черговий танцювальний
мюзикл. Це нові костюми, танцювальні композиції, реквізит. Прем’єра відбудеться на нашому

Пропонуємо роботу
ОХОРОНЦЯ (+помічника
по господарству) на базі
відпочинку у Ясногородці.
Тел: (067) 798-43-43

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років)

Київський м’ясокомбінат
закуповує ВРХ, коней та
дорізи. Тел: (068) 867-24-91

(093) 981-52-64,
(04596) 33-333,
(096) 462-03-20

ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1» оголошує проведення конкурсу
із обрання управляючої компанії для управління багатоквартирним житловим будинком за поштовою адресою: Київська область, м. Вишгород, вул.
Набережна, 8-д, корп. 3.
Для отримання повної інформації щодо об’єкту управління та прийняття участі в конкурсі просимо звертатися за телефонами: 0502490055,
0632490055, 0982490055 та на електронну адресу sale@vcp.kiev.ua
Вважати недійсним втрачене посвідчення
учасника бойових дій, серія МВ № 056220,
видане ГУ НГУ України 20 квітня 2017 року
на ім’я Сергія Володимировича КОРМИ

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä

ювілейному концерті, — привідкрила завісу Ольга. — Ми завжди раді усім, чиє серце б’ється у
ритмі запальних мелодій. Люблю вас! І пишаюсь
вами!».
«Для людини 18 — це лише початок життєвого шляху... Тоді ще зовсім не ясно, що чекає
попереду... Для колективу це вже дуже великий
відрізок життя: становлення, досягнення, феноменальна праця, терпіння, перемоги...
З днем народження, «Клерико»! Дуже приємно бути частинкою іменинника! Хотілось би, щоб
усе вдавалося легко! Нові перемоги та досягнення не закінчувались! Щоб ідеї били фонтаном для
створення нових шедеврів! Люблю «Клерико».
Воно в моєму серці!» ,— поділилась емоціями хореограф Аліна Кульбаба.
Влас. інф.

Підприємство запрошує
на роботу у м. Вишгороді СОРТУВАЛЬНИЦЬ,
ПРЕСУВАЛЬНИКІВ МАКУЛАТУРИ ТА ПЛІВКИ.
З/п 9000-15000, аванс. Тел: (097) 607-66-14

Із ювілейним 60-річчям щиро вітаємо ветерана праці,
активного волонтера,
Михайла Володимировича ПЕТРОВА.
В ювілей Ваші друзі, знайомі
Побажають Вам щастя, добра.
Щоб було зажди сонячно в домі,
За столом — щира дружба збира.
Кожен день у душі було свято.
Тихо річка життєва пливла.
Ювілеїв було ще багато!
Вам здоров’я і щастя, й тепла.
З повагою, Вишгородська міська організація ветеранів
80-річний ювілей відзначає
учасник хору «Ветеран» м. Вишгорода
Володимир Григорович ДЕМЧУКОВ.
Його «стаж» на сцені — досить тривалий. З 1987 року співав у народному хорі
«Либідь» столичного палацу культури заводу «Більшовик» під керівництвом професора хорового диригування Олега Долгого. Тоді колектив чотири рази побував
з концертами у Франції. Останнім часом
Володимир Григорович мешкає у Вишгороді і співає в нашому хорі.
Щиро вітаємо, ювіляре! Міцного Вам здоров’я, щастя, радості від життя! Залишайтесь завжди молодим!
Колектив хору «Ветеран»

18 — у ритмі танцю

Вважати недійсним втрачений диплом про вищу
освіту СМ 16177162 з присвоєнням кваліфікації
лікаря ветеринарної медицини, виданий 06 липня
2001 р. Сумським державним аграрним університетом на ім’я Руслана Володимировича КОНОНЕНКА

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

