Наші плавці — рекордсмени
Чемпіонат України з плавання
серед юніорів, який відбувся 21-23
листопада у Харкові, став результативним для двох юних спортсменів
— учнів Вишгородської ЗОШ № 1,
вихованців Вишгородської районної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ростислава Крижанівського і Данила Ткаченка.
Протягом двох днів змагань учень 10
класу Вишгородської ЗОШ l-III ступенів
№ 1 Ростислав Крижанівський, 2004 р.
н. (тренери Анна Бортнік, Геннадій Жданов) встановив нові рекорди: юнацький
рекорд України на дистанції 200 м бра-

сом — 2,13.66; юнацький рекорд України та юніорський рекорд України на дистанції 100 м брасом — 1,01.88. Третього
дня чемпіонату Ростислав встановив
юнацький рекорд України та юніорський
рекорд України на дистанції 50 м брасом
— 0:28.35, а Данило Ткаченко (учень 11
класу) 2002 р. н. — юніорський рекорд
України на дистанції 200 м на спині —
2:00.80.
У чемпіонаті взяли участь 326 спортсменів (125 жінок та 201 чоловік) із 21 області України та Києва, а також плавці з
Азербайджану.
Влас. інф.
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У минулих номерах газети ми обіцяли розповісти про екологічне лихо,
яке спіткало верхів’я Нишкового яру,
точніше — у районі ЖК «4 Карати».
Про це — наша наступна публікація.
Сумна картина відкривається з так
званого оглядового майданчика ЖК «4
Карати»: бетонні плити разом із насипним грунтом поїхали донизу в яр. Окрім
плит — ще й накопичення всілякого будівельного сміття. Вишенькою на цьому
«тортику» стали купки вже побутового
хламу. Верхів’я яру гине на очах.
Ми довго шукали серед цього сміття
дренажну трубу, через яку грунтові води
відводяться у яр від ГАЕС. Ще трохи — і
ця стратегічна труба зникне під завалами. Що це означає? Те, що підземні води
будуть накопичуватися у найнесподіваніших місцях, утворюючи заболочені ділянки із сюпризами.
Хто ж винуватець скоєного, хто саме
утворив сміттєві американські гірки? Судячи по матеріалах — будівельники, але

які? Крупні забудовники чи дрібні майстри? За руку поки що не вдалося нікого
вхопити, бо діють вночі і похапцем. Можна здогадуватися, але не пійманий — не
злодій?
— Проблема справді існує, — поділився враженнями заступник міського
голови Ігор Свистун. — Як витягнути з
яру бетонні плити, сказати важко, бо у
міській раді немає таких фахівців-експертів, які б могли дати заключення.
Можливо, найкращий вихід з цієї ситуації — це залишити все на місці, плити
поступово засипати листям, щоб утворювався гумус, який з часом все приховає. Головне — не допускати нових
сміттєутворень. Ще одне проблемне місце — схили за гаражами кооперативу
«Екран» по вул. Межигірського Спаса.
Люди розповідають, що до схилів уночі
під’їздять вантажні «Газелі» і таємно висипають сміття. Ні сорому, ні совісті.
На відміну від дипломатичного заступника, я міг би запропонувати ради-

кальні заходи проти тих, у кого екологічний розсинхрон. По-перше, встановити
бетонні протитанкові надовбні, таблички
з написом «Ахтунг! Мінен!», розтяжки.
Але ж це не наш метод.
Пам’ятаю, в армії наш батальйон
провчили лісники. Нахабний комбат відряджав бійців різати дерева у гущі лісу
— красиві корабельні сосни. Лісники
неодноразово попереджали його — реакції — нуль. Тоді вони розкидали по
лісних дорогах покручені скоби. Одного
дня на них нарвалося три «Урали» — і
все стало на свої місця.
Нещодавно мені пощастило поблукати по німецьких лісах, полях, виноградниках у федеральних землях Саар
і Пфальц-Рейнланд. Грибів — неміряно,
німці їх не збирають, хіба що наші емігранти. Сухостоїв — розплідників короїдів — немає. А головне — жодних
ознак кострищ, жодної консервної банки, пластикової пляшки чи іншого
побутового лайна, а тим більше

будівельного сміття. Там люди в адекваті. Це ми живемо по принципу: гуляти по
буфету з відтягою. Все наше життя — це
треш-шапіто. Знайомий ублюдок висипає сміття до яру — мені по барабану.
Мені можуть заперечити, он в Індії взагалі колапс із сміттям, не те, що в нас.
Дійсно, так, там навіть жмурики пливуть
по Гангу зі священного міста Варанасі.
Але це проблеми індусів. А я хочу, щоб у
нас якнайшвидше відбулося у мізках перезавантаження, минув пострадянський
синдром і ми почали цінувати одне одного і довколишнє середовище. Сьогодні у
нашого українського екологічного потягу зламаний перемикач, тумблер, і його
несе до упору. Скільки років ми ще зможемо витанцьовувати канкан на сміттєзвалищах? Десять, п’ятдесят? А що далі
— Апокаліпсис?
Володимир ТКАЧ

САМОЗНИЩЕННЯ

Cтихійні сміттєзвалища —
курс на знищення екосистеми

У ЦРЛ — платний
День донора
3 грудня 2019 року з 09:00 до 12:00 на
базі комунального некомерційного підприємства «Вишгородська центральна районна лікарня» пройде платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати
паспорт та ідентифікаційний код.
Контакти за телефоном:
097-392-59-32,
Мирослава Володимирівна.
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Безготівкова монетизація субсидій та пільг
Куди звернутись за призначенням
пільг/субсидій?
За отриманням інформації щодо
будь-яких питань, пов’язаних із призначенням житлової субсидії/пільги, звертайтесь до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Що робити субсидіанту/пільговику, якщо він не має мобільного телефона?
Інформація про номер мобільного телефона є обов’язковою при призначенні
пільги та субсидії у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення. Використання одного номера
кількома
субсидіантами/пільговиками
технічно не передбачено. Якщо ви вже
зареєструвались в особистому кабінеті
субсидіанта/пільговика як субсидіант, то
повторно реєструватись як пільговик не
потрібно.
Звертаємо увагу на те, що без номера мобільного телефона неможливо отримувати SMS-повідомлення від
Ощадбанку про стан розрахунків з комунальними підприємствами та використовувати особистий кабінет пільговика.
Як пільговику отримувати смс про
стан розрахунків про комунальні послуги та зареєструватися в особистому кабінеті пільговика?
Для цього необхідно звернутись до
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з проханням
доповнити свої персональні дані номером мобільного телефона. Якщо пільговик вже надавав свій номер мобільного
телефона, звертатись повторно не потрібно. Необхідно також зареєструватися в особистому кабінеті пільговика на
сайті Ощадбанку, ввівши свій номер мобільного телефона.
Що можна дізнатися у контактцентрі Ощадбанку (0-800-210-800) з
приводу субсидій/пільг?
Суму перерахованих Ощадбанком
коштів за субсидією/пільгою на рахунки
комунальних підприємств;

- суму, яку потрібно доплатити за комунальні послуги;
- перелік комунальних послуг, за
якими відсутня інформація і які потрібно
оплатити згідно з квитанціями;
- залишок субсидії/пільги на поточний день;
- інформацію щодо реєстрації та користування особистим кабінетом одержувача субсидії/пільговика.
Як відбуватиметься оплата комунальних послуг?
Щомісячно комунальні підприємства
надають Ощадбанку дані щодо обсягів
спожитих комунальних послуг кожним
одержувачем субсидії/пільговиком. На
підставі цієї інформації Ощадбанк перераховує кошти за субсидією/пільгою комунальним підприємствам. Якщо комунальне підприємство не уклало договір з
Ощадбанком або не надало Ощадбанку
інформацію щодо заборгованості, кошти за послуги підприємству перераховано не буде.
Коли відбуватиметься перерахування коштів Ощадбанком на рахунки
комунальних підприємств?
Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам до 18 числа
кожного місяця.
Яким чином субсидії/пільги розподіляються на використані комунальні
послуги?
Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим Постановою КМУ від 21.10.1995
№ 848 (зі змінами та доповненнями),
та Порядком надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг у грошовій
формі, затвердженим Постановою КМУ
від 17.04.2019 № 373 (зі змінами та доповненнями), встановлюється така послідовність перерахування коштів за комунальні послуги (витрати): тепло, газ,
гаряча вода, холодна вода, електрика,
сміття, житло (послуги з управління багатоквартирним будинком).
За які послуги потрібно доплатити?

Протягом доби після перерахування
коштів Ощадбанком на рахунки комунальних підприємств клієнту надійде
смс, в якому буде вказано послуги, за
які потрібно доплатити власними коштами, та розмір доплати.
Якщо комунальне підприємство не
уклало договір з Ощадбанком або не
надало Ощадбанку інформацію щодо
заборгованості, кошти за послуги підприємству не перерахують. Їх буде використано на інші комунальні послуги в
наступні місяці. Оплачуйте послуги комунального підприємства згідно з квитанціями.
Якщо клієнт не отримав смс із переліком комунальних послуг для доплати?
Якщо клієнт надав номер мобільного телефона до структурних підрозділів
з питань соціального захисту населення
та з певних причин не отримав смс від
Ощадбанку, йому слід звернутись після
20-го числа до контакт-центру Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.
Крім того, для одержувачів житлової
субсидії/пільговиків створено персональний кабінет, який містить всю необхідну інформацію про рух коштів, а саме:
залишок субсидії/пільги, розмір нарахованої субсидії/пільги, перелік комунальних послуг, оплачених за рахунок субсидії/пільги (при надходженні інформації
від постачальників комунальних послуг).
Для доступу до персонального кабінету
необхідно мати особистий мобільний телефон, на який буде відправлено спеціальний одноразовий код доступу.
Як дізнатися про заборгованість
за використані послуги?
Щоб отримати інформацію щодо спожитих послуг, нарахованих сум за комунальні послуги, розміру заборгованості/
переплати, слід звертатись до надавачів
комунальних послуг.
Як перевірити, що борг за послуги
погашено?
Інформацію щодо наявності заборго-

ваності можна переглянути у квитанціях
надавачів комунальних послуг.
Як дізнатись суму залишку коштів?
Якщо клієнт споживав комунальні
послуги ОЩАДно (на суму, меншу за
розмір субсидії/пільги), то за поточний
місяць буде сформовано залишок коштів. Він зберігатиметься та переноситиметься на наступний місяць – і так
до завершення опалювального сезону.
Ця інформація доступна в контакт-центрі
Ощадбанку та персональному кабінеті.
Чи змінюється сума залишку протягом опалювального періоду?
Сума залишку може змінюватись щомісяця як у більший, так і в менший бік залежно від споживання послуг. Наприклад,
якщо в поточному місяці спожито менший
обсяг послуг ніж у попередньому, то розмір залишку збільшиться, і навпаки.
Як отримати кошти із залишку?
Кожного місяця, коли клієнт споживає
комунальні послуги на суму, меншу за
розмір субсидії/пільги, формується позитивний залишок. Невикористаний залишок за субсидією/пільгою зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих
комунальних послуг у наступному місяці.
Якщо клієнт споживав комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні
фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде перераховано на його
поточний рахунок в Ощадбанку після 1
червня. Рахунок для перерахування фінального залишку коштів за субсидією/
пільгою необхідно відкрити самостійно.
Протягом якого часу можна зняти
фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою?
Фінальний залишок коштів за субсидією/пільгою буде доступний для зняття
після того, як клієнт отримає смс у червні про надходження фінального залишку
коштів за субсидією/пільгою на свій поточний рахунок.
Вишгородське УСЗН

Національний банк завершує оновлення банкнотно-монетного ряду гривні
Національний банк України завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, який містить
надійніші та захищеніші від підробок
банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію
коштів для держави. Для цього в обіг
буде введено монети номіналом 5 та
10 гривень, які поступово замінять
паперові банкноти. Водночас буде
запроваджено оновлені банкноти
номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які
своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні — номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень.
Цими нововведеннями Національний
банк завершить оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка
тривала з 2014 року.
20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень
та оновлені банкноти номіналом 50
гривень; 25 лютого 2020 року в обігу
з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень; у середині 2020 року
в обіг буде введено монети номіналом
10 гривень.
В усьому світі центральні банки час
від часу змінюють дизайн та систему захисних елементів банкнот, щоб
вони залишалися надійними і захищеними. Адже періодичне оновлення
грошових знаків мінімізує ризик, що
шахраям вдасться їх підробити. Національний банк України — не виняток.
Сучасна система захисних елементів

наших банкнот перебуває на одному
рівні із системами захисту провідних
валют світу (наприклад, євро або доларів США). Завдяки цьому рівень підроблення українських грошей — стабільно низький. Саме для забезпечення
захищеності гривневих банкнот і надалі
Національний банк вирішив оновити і
дизайн банкноти номіналом 50 гривень,
який був незмінним із 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін із 2007 року. Дизайн
оновлених банкнот наслідує банкноти
нового покоління гривні номіналами 20,
100, 500 та 1000 гривень. Вони містять
основні зображення банкнот 50 та 200
гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову

гаму. Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист. Так, покращено рельєфність елементів друку,
зокрема елементу для людей з вадами
зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист,
серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою
знаків та розташований вертикально
вздовж правого краю зворотного боку
банкноти. Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на
банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000 гривень, використано
два інноваційні захисні елементи. Один
з них — це оптично-змінний елемент
SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення водяної лілії та

має поступово змінювати колір під час
зміни кута нахилу банкноти. Інший —
«віконна» захисна стрічка, яка містить
зображення номіналу та графічного
знаку гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект — змінюється напрям руху її
фонового зображення.
Заміна банкнот номіналами 5 та 10
гривень на монети пояснюється тим,
що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою,
ніж тривалість життя банкнот дрібних
номіналів. Монети перебувають в обігу
близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть
перебувати в обігу незначний проміжок часу — у середньому один-два роки,
тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас
обіг монет потребує від держави значно
менших зусиль та коштів.
Громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та
200 гривень попереднього зразка на
оновлені банкноти та обігові монети.
Вони зможуть необмежений період
часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.
Банкноти номіналами 5 та 10 гривень
попередніх років випуску поступово —
у результаті природнього зношення —
будуть замінюватися в обігу монетами
та оновленими банкнотами.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ
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СУМНА ДАТА

Об’єднані громади — шлях у нікуди

Вшанували жертв
голодоморів
Мітинг-реквієм на вшанування пам’яті жертв голодоморів відбувся минулої суботи біля Меморіалу жертвам
Голодомору 1932 - 1933 років у Вишгороді.
Колективи райдержадміністрації, районної та міської рад,
установ та організацій, депутати, учнівська молодь прийшли
до пам’ятного знаку зі свічками, лампадками, тематичними
квітковими композиціями та долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання і Всеукраїнської акції «Запали
свічку». Спільну молитву за невинно вбитими та померлими
від голоду прочитали священнослужителі Церкви святого
князя Володимира та Собору Вишгородської Богородиці.
Заступник голови Київської облдержадміністрації
В’ячеслав Кучер, в. о. голови Вишгородської РДА Олексій
Данчин, голова районної ради Ростислав Кириченко, міський голова Олексій Момот подякували учасникам заходу за
те, що дотримуються традиції вшановувати пам’ять безневинно загиблих від голоду та закликали завжди пам’ятати
цю жахливу сторінку історії, щоб унеможливити повторення
таких подій та усвідомлювати цінність людського життя.
Як символ пам’яті представники влади висадили біля меморіалу кущі калини.
Влас. інф.

СВЯТИНІ

Минулої середи у малій залі адмінбудинку відбулася нарада з питань децентралізації за участі
голови районної ради Ростислава Кириченка, групи депутатів та окремих громадських активістів.
Доповідав Дмитро Ликов, колишній головний архітектор району, пізніше — керівник підрозділу
Київської облдержадміністрації, образно кажучи,
батько проекту поділу району на об’єднані територіальні громади. Дмитро Ігорович довго і оптимістично розповідав, якими семимильними кроками просувається процес децентралізації в області,
які є перспективи утворення нових ОТГ, районів
тощо. Втім, у доповідача дещо не ладналося з
офіційною статистикою, бо Київська область пасе
задніх по Україні, але це дрібниці. Особливо гальмування децентралізації відчувається у так званому «золотому поясі» — районах навколо Києва.
Яка ж ситуація із децентралізацією склалася у
Вишгородському районі? Днями у соціальних мережах з’явилися документи з позитивними висновками
облдержадміністрації щодо намірів громад сіл Нові
Петрівці і Старі Петрівці об’єднатися в одну територіальну громаду. Тобто, область дала «добро». Але це
рішення порушило всі попередні плани розділу району. Тому і не дивно, що зараз розпочалося активне
педалювання лютізького питання керівними колами
району, які так чи інакше пов’язані з Лютежем — кузнею кадрів району. Є думка приєднати до Петрівської
ОТГ с. Лютіж з Гутою-Межигірською. Бо у складі Димерської ОТГ Лютіж буде рівним серед бідних, а в
елітній громаді хоч і на правах бідного родича, але ж
біля скрині з грошима. А от громаду с. Синяк є намір
відправити слідом за Гаврилівкою до Бучанської ОТГ.
Не все гаразд і з проектом утворення Димерської
ОТГ. Наприклад, с. Демидів не має бажання туди входити, бо була перспектива долучитися до Вишгородської ОТГ, доки Петрівська ОТГ не перекрила туди
дорогу. Не додає оптимізму і той факт, що Димерська
ОТГ ніколи не буде самодостатньою, а з року в рік
сидітиме на дотаційній голці.
З демаршем самостійників-петрівчан, які не побажали об’єднатися з районним центром, до Вишгородської ОТГ можуть увійти лише Хотянівка (з

Місце біля пам’ятника
— не для розваг

Для м. Вишгорода
пам’ятник благовірним
князям Борису і Глібу
має особливе значення. І це повинен знати
кожен, хто живе у місті
постійно чи тимчасово.
Звернемось до історичних даних про святих князів Бориса і Гліба.
Вони були синами Володимира Великого,
який у 988 р. хрестив Київську Русь. Помер
Володимир 15 липня 1015 року. Похований у
Десятинній церкві м. Києва. За життя він найбільше любив свого сина Бориса. І сподівався,
що коли помре, то саме Борис стане князем у
Києві. Але в час смерті батька Бориса у Києві
не було.

Святополк — теж син Володимира — знав
про наміри батька, а також знав, що кияни
любили Бориса за його доброту і розум. А
тому складав плани, як позбутися брата. Він
задобрив бояр та дружину і сів на престолі київському. Але його не полишала думка, що, як
повернеться Борис, кияни оберуть його своїм князем. А тому Святополк вирішив брата
вбити.
Коли Борис повертався до Києва і став табором на р. Альті (біля м. Переяслава), Святополк
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найняв з м. Вишгорода декількох чоловіків, і ті
душогуби, підкравшись до намету, де молився
Борис, прокололи його списами…. Бориса поховали у м. Вишгороді.
Проте Святополк, боячись за свій князівський престол, задумав убити і рідного по матері
брата Борисового — Гліба.
Він послав гінців до Гліба, щоб той скоріше
їхав до Києва, бо батько помирає. Гліб вирушив
у дорогу. Прийшов до Дніпра (у м. Смоленськ),
сів у човен. І тут одержав звістку від сестри
Предслави, що батько вже помер, а Святополк
убив Бориса і став князем у Києві. Саме в цей
час прийшли наймити Святополка і вбили Гліба.
Тіло викинули на берег. І лишень, коли
Ярослав став Великим князем Київським, то
тіло Гліба перевезли до Вишгорода і поховали
поруч із Борисом.
Борис і Гліб — діти християнської царівни
(болгарині), за те, що своє життя закінчили такою лютою смертю, вважаються святими.
Громада Вишгорода в усі часи береже
пам’ять про них і вірить, що саме ці праведники є захисниками землі Вишгородської перед
Господом.
Цю коротку історичну довідку ми повинні
знати. Народ, який не знає і не хоче знати
власної історії, стає рабом чужої.
Звертаюсь, до юних вишгородчан і вишгородчанок. Запам’ятайте: місце біля пам’ятника
обране для вшанування пам’яті, для молитви. І
в жодному випадку не для розваг. Воно повинно бути настільки світлим і чистим, як життя
цих великомучеників.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації «Духовнопросвітницький
центр «Спадщина»

РЕФОРМИ
Осещиною) та Новосілки. Громади сіл від цього
союзу лише виграють, бо бюджет Вишгорода виглядає солідно. І остання лівобережна майбутня
Пірнівська ОТГ — теж об’єднання в нікуди, як і Димерська ОТГ. Про її самодостатність і мови не може бути.
Звідки з’являться надходження до бюджету ОТГ, коли
немає нових підприємств? Мало того, ще й акциз тепер частково забиратимуть звідти в центр.
У розрізі цих сумних подій і виникають слушні запитання. З якою метою Київська ОДА у турборежимі
приймає скороспілі рішення по створенню ОТГ? Для
чого «стратеги» з Мінрегіонбуду (а в народі — Мінрегіонрозгрому) тупо ламають райони України? Щоб
відзвітувати перед МВФ і за це виканючити чергові
кредити? Не так здійснюються реформи у цивілізованому світі. У Польщі, наприклад, адміністративнотериторіальні перетворення тривали більше десяти
років: зважено, з урахуванням найдрібніших нюансів.
Вірно сказав на нараді депутат районної ради Василь
Яковенко: «На Сході Україну не вдалося знищити, так
тепер розвалюють ізсередини!» У адекватних пересічних людей і виникає запитання: для чого ламати
Вишгородський район, якщо як мінімум дві з чотирьох
ОТГ будуть дотаційними? Де здоровий глузд?
Нарада завершилась тим, що вирішено було донести «свіжу» інформацію в ОДА, отримати паспорти
громад, побачити бюджетні калькуляції тощо. Хоча
треба чесно сказати — районна рада нічого не вирішує. Вона не є учасником децентралізації. Можна
надувати щоки, гнівно тупотіти ногами, але від цього
нічого не зміниться — все вирішено без нас і не на
нашу користь.
Володимир ТКАЧ

Триває онлайн-голосування
До Вишгородської міської ради надійшло
49 заявок на отримання стипендії (премії) Вишгородського міського голови.
Наразі триває онлайн-голосування до
05.12.2019 року включно.
Нагадаємо, що розмір стипендії (одноразової
щорічної виплати) — від 1 до 5 тис. грн.
Визначають переможців у два тури — спочатку
шляхом он-лайн голосування обирають одного переможця у кожній 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.
Про переможців онлайн-голосування та результати засідання експертної комісії будемо інформувати в наступних номерах газети.
Бажаємо всім успіхів!
Тетяна БРАЖНІКОВА

ПРОЕКТ

Банк одягу — для потребуючих
Підійшла до завершення одна з акБЛАГОДІЙНІСТЬ
цій, яку Благодійний фонд «Святої Ольги» проводив разом із районним Товариством Червоного Хреста
за підтримки міського голови Олексія Момота. Це програма «Банк
одягу» — на допомогу малозабезпеченим категоріям громадян.
Протягом 2019 року завдяки Місіонерському євангелізаційно-благодійному центру «Слово життя» та його керівнику — доктору богословія, пастору Володимиру Кунцю та його партнерам із Німеччини, США і Канади БФ
«Святої Ольги» отримував благодійну допомогу, яку кожен потребуючий міг
вибрати для себе у приміщенні міської організації ветеранів. Одяг для дітей
та підлітків надавав також БФ «Берегиня» з м. Києва.
Окрім малозабезпечених категорій містян, «Банком одягу» скористалися і сільські громади Абрамівки, Воропаєва, Глібівки, Катюжанки
(учні коледжу), Лебедівки, Пірново, Сувида, Толокуня, Хотянівки. Двічі
був сформований і відправлений гуманітарний вантаж для потребуючих
громадян Луганської області, в м. Сєвєродонецьк.
Щиро дякуємо всім, хто брав участь у цій добрій справі. Зичимо
здоров’я та благополуччя.
Володимир МАЛИШЕВ,
президент БФ «Святої Ольги»,
радник міського голови
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Щасливчиків чекають скарби
принцеси Оди
ЦІЛКОМ ЙМОВІРНО
Матінка-природа подбала про
ландшафт околиць Вишгорода таким
чином, що навколишні яри і балки,
пагорби і шпилі століттями слугували русичам ідеальними оборонними
редутами, майданчиками для зведення курганів, капищ першовірів
тощо. А ще ця сакральна територія
підходила для облаштування потаємних схованок для скарбів. Земля —
супернадійний сейф для зберігання
нетлінних коштовностей на кшталт
золота, срібла, смарагдів, сапфірів та
інших самоцвітів. За трьохсотлітню
історію розвитку Вишгорода у його
драматичні моменти неодноразово
вночі у місячному сяйві заможні містяни заступами копали схованки під
ковані скрині, шкіряні лантухи, глечики та шкатулки. У нашому випадку
мова піде про таємничий князівський
скарб, який вірогідно знаходиться у
нашій землі.
Після смерті Ярослава Мудрого між
його синами розпочалася боротьба за
київський престол. Спочатку його успадкував старший син — Ізяслав. Його дружина — німецька принцеса Гертруда доклала усіх зусиль, щоб влада чоловіка
була непохитною. Освічена і рішуча жінка залучила у союзники польського короля Болеслава ІІ. Але, як з’ясувалося,
цього було замало. У боротьбу за титул
Великого князя Київського вступив четвертий син Ярослава Мудрого — Святослав, на той час очільник Чернігівського князівства. І, що цікаво, у нього
другою дружиною була теж німецька
принцеса — Ода. Ось так і розпочався
герць двох німкень за владу у Києві.
Ода Штаденська була родом із Швабії — серця Німеччини і доводилася
племінницею тодішньому імператору
Генріху VI. Майбутня київська княгиня
виховувалася у знаменитому СанктГалленському монастирі у дусі скромності і високої моралі. Разом з тим вона
отримала блискучі знання з літератури
й історії, тому на Русі Ода прославиться як видавець збірок богослів’я, повчальних візантійських творів тощо. А
от її суперниця — Гертруда була повною
протилежністю: еліт-гламурна дама, вишукано одягнута по останній моді, теж
високоосвічена і з неабияким дипломатичним хистом. У вигнанні їй довелося
несолодко, бо германський імператор
був за Оду, поляки теж крутили носом,
папа римський теж за Оду, бо він — її
дядько, чехи — проти, бо королева —
донька Святослава. І все ж фортуна їй
посміхнулася: Святослав загинув, і ви-

гнанець Ізяслав рушив з ляхами на Київ.
Овдовіла Ода зрозуміла, що пощади не
буде, і прийняла рішення повернутися з
маленьким сином Ярославом на Батьківщину.
Від’їзд княгині залишився б в історії
непомітним, якби не одне «але». Справа в тому, що від загиблого чоловіка
їй залишилася величезна княжа казна. Його брати-претенденти у Києві не
проживали, а Ізяславу з Гертрудою залишати цінності якось негоже. Вивезти
все багатство жінці-іноземці було не під
силу, тому більша частина казни щезла
у таємній схованці і вірогідно — у районі
Вишгорода.
Чому саме тут? Ода не могла рухатися на захід по звичній прямій дорозі,
інакше нарвалася б на Ізяслава з Гертрудою. Обминати південним краєм теж
було небезпечно через ватаги кочівників. Єдиний безпечний шлях — через
Полоцьке князівство, прикриваючись
прип’ятськими болотами. Дорога на північ розпочиналася з Вишгорода. Цілком
ймовірно, що на його околицях і було
розділено казну: габаритні коштовності

як посуд, зброя, злитки золота-срібла —
у тайник, а монети, прикраси — у подорожні сумки…
Сьогодні скарбами принцеси Оди
розпоряжається земельний дух, хранитель всього, що приховано чи загублено, — Дід Хабар. Про цей таємничий і
загадковий образ добре знають професійні шукачі скарбів та артефактів війни.
І який би у вас суперметалошукач не
був, ви нічого не знайдете без благословіння Хабара. Щоб призвати удачу, шукачі
у ямці дарують діду цукерки, монетки, сигарети і навіть сто грамів. Але тут треба
пам’ятати — Хабар любить випити першим.
Скарби Оди чекають на щасливчиків. А такі шукачі є. Дух пригод і азарту
завжди жив у людині, а значить, і тема
пошуку скарбів — вічна. Дивись, у кого
світла душа, і привидніється загадковий
вогник вночі, димний шлейф або блукаючі світлячки. Значить, скарб поряд.
Володимир ТКАЧ

Майже сорок членів міської організації ветеранів погожого осіннього дня
відчули дитяче сприйняття світу тварин і
краси рідної природи. Адже, справді, всі
ми родом із дитинства.
Ми — із того покоління, котре в малому
віці було обділене радощами. А про близьке спілкування із звірами та представниками фауни із різних континентів і мріяти не
могли. Тож захоплююча змістовна екскурсія у зоопарк «12 місяців», що в с. Демидові, наповнила наші серця незабутніми враженнями. Про таке дозвілля подбав голова
міської організації ветеранів Віктор Бабич.
Він домовився і про транспорт, і про суттєву знижку на квитки.
Екскурсовод так цікаво розповідала
про мешканців зоопарку, що на тлі картин
Діснеївської казки дитячих фантазій час
сплинув швидко і непомітно. Тут на 16-ти
гектарах колишнього поля розмістилося

Журналіст
за покликом
і фахом
За роки роботи журналістом вона
написала сотні заміток, репортажів,
інтерв’ю. Розповіла про безліч подій,
явищ, людей. А про себе — нічого.
Хоча, насправді, у всьому проглядається особистість автора — адже
кожен бачить світ через призму своїх поглядів, уподобань, ставлення до
того, що відбувається.
Ім’я Валентини Головань у 70-90 роках минулого століття та й на початку
2000-х було добре відоме у районі – у
кожному номері газети «Світло Ілліча»,
а потім «Слово», де працювала всі ці
роки, були її розповіді про роботу сільгосппідприємств Вишгородщини, про
кращих працівників, адже до певного
часу в редакції завідувала відділом сільського господарства. Із задоволенням
готувала і матеріали рубрик «Дім, сад,
город», «На життєвих перехрестях»,
охоче допомагала читачам, які приходили до редакції, професійно оформити
їхні листи: у кого — крик душі, у кого —
радість, тривога чи надзвичайна подія.
Вона вже давно на заслуженому відпочинку, але й дотепер залишається
журналістом. Не може не помітити, що
сусідка врятувала від посухи дерево чи
десь поруч рідні ображають матір. Впевнена: про це слід обов’язково розповісти.
Хороше — буде за приклад, зле — теж за
приклад, але який повторювати не слід.
Тому те, що її чіпляє, швиденько занотовує й поспішає до редакції «Вишгорода».
Вона все звикла робити швидко.
Коли ще про комп’ютери ми й не чули,
звук її друкарської машинки розносився далеко по коридору адмінбудинку.
І кожен із нас знав: це шпарить Головань! Тим часом багато уваги віддавала
й власній родині — чоловік працював
на відповідальній роботі, як ліквідатор
аварії на Чорнобильській АЕС втратив
здоров’я, доньку і сина треба було ставити на ноги.
…Небайдужість, цікавість до життя
— то найголовніші її риси. І, переконана Валентина Костянтинівна, без них у
професії журналіста робити нічого. Новачкам, які вважали, що це просто, вона
завжди розповідала, як із редакції однієї
зі столичних газет звільнили журналіста.
Звільнили за те, що, побачивши незвичний для міста кінний хід, не вистрибнув
із вікна тролейбуса, не натиснув кнопку
стоп-крана чи не придумав ще чогось,
аби дізнатись, що то відбувалось! Той
урок вона добре засвоїла ще з юних літ,
тому нічого не пропускала повз увагу.
Цьому навчала й молодь.

містечко незвичайних мешканців із багатьох континентів. Для них створені умови,
максимально наближені до тих, у яких вони
мешкали.
Організатори унікального зоопарку подбали і про оформлення території, і про
зони відпочинку для дітей та дорослих. Тут з
любов’ю, по-господарськи висаджені квіти,
кущі, піднімаються деревця різних порід, які
з роками тінистими кронами приваблять і
птахів.
Осінні барви світлим смутком огортали душу та вселяли надію, що наша щедра природа ще цвістиме багато-багато
літ. Вдячні ветерани залишали зоопарк зі
щирим бажанням побувати в ньому ще й
влітку.
Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови Вишгородської міської організації ветеранів
ФОТО — автор

РОКИ І ЛЮДИ

Ніколи не втрачала і пристрасті до
сільського господарства, до землі. І тепер майже щодня, за будь-якої погоди,
на дачній ділянці плекає сад, городину
і квіти. Розкішним трояндам, строкатим
хризантемам раділа до самісіньких морозів. А щойно весна — прокинуться
крокуси, проліски, підсніжники, згодом
голландські тюльпани найрізноманітніших кольорів, сортові нарциси, висаджені дбайливими руками господині. Влітку
вся ділянка буятиме квітами! Цими скарбами вона охоче ділиться з друзями та
знайомими — нехай милують око, чим
більше краси, тим більше радості.
Гарні жіночі риси передала й доньці Катерині, яку безмежно любить і яка
подарувала їй онуку. Діти вже давно
самостійні, а мати все одно піклується про них, хоча сама була позбавлена
батьківської підтримки і любові. З трьох
років виховувалась у дитячому будинку,
де, як кажуть, виживає сильніший. Краплинки людяності й доброти дарувала їй
улюблена вихователька-вчитель — вона
захищала Валю від старших розбишак й
іноді навіть під час своїх уроків, зігріваючи малесеньке дитяче тільце, носила її
на руках… Це були тяжкі, суворі 1940-і
роки… Чого тільки не довелося пережити… Хоча й гарт отримала неабиякий.
Тож до своєї мрії йшла вперто. Закінчила університет за улюбленим фахом і
наполегливо доводила редакторам, що
не лише хоче, а й може працювати. І це
в неї вийшло.
29 листопада у Валентини Головань
день народження. Вона не любить цього
афішувати. Але редакція газети «Вишгород» щиро вітає її. Нехай здоровиться! Нехай буде натхнення до улюблених
справ! Нехай радують рідні і близькі!
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО

ДОЗВІЛЛЯ

Екскурсія у дитячу мрію

Вишгород
Субота, 30 листопада 2019 року

Турнір пам’яті Небесної Сотні
21 листопада Україна відзначає
День Гідності та Свободи, який увібрав у себе доленосні події новітньої
історії України 2004 та 2013 років —
Помаранчевої революції та Революції
Гідності. Цій знаменній даті і був присвячений турнір із настільного тенісу
серед юнаків 2005 р. н.
Змагання проходили у школі № 18
м. Києва. Кожна зустріч складалася з
трьох сетів до двох перемог одного із
суперників. Після чотирьох годин напруженої безкомпромісної боротьби золоті

ДРАЙВ
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«Вишгород — європейське місто»

нагороди виборов вишгородчанин Владислав Железнев, срібні медалі дісталися киянину Максиму В’ялому, бронзові
— киянину Олексію Гончарову.
Призери змагань відзначені дипломами, медалями, тенісними м’ячами, а
всі учасники отримали солодкі призи, за
що вдячні заступнику Вишгородського
міського голови Трохиму Іванову та голові селянського фермерського господарства «Лан» Валентину Титаренку.
Валерій СИДОРЧУК,
тренер

ТЕНІС

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

До олімпійських результатів!

16 листопада у Київському літературно-меморіальному музеї Максима
Рильського за сприяння засновників
Благодійного фонду «Гіппократ» Ольги Решетняк та Максима Кацуби відбулась презентація книги-фотоальбому
«Вишгород — європейське місто» . Метровий макет книги, презентація якої
напередодні відбулася у Вишгороді та
німецькому місті Айхенау, встановлено біля поетової садиби.
Презентацію відкрив вишгородський
танцювальний колектив «Клерико». З вітальним словом виступила Любов Боса,
к. і. н., старший науковий співробітник
Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського.
А потім всі охочі могли доторкнутися до
живої історії прадавнього міста на Дніпрі, що представлена в експонатах приватної колекції: унікальні середньовічні
монети, наконечники стріл часів Золотої
Орди, фрагменти кераміки (починаючи
від часів Трипільської культури) і посуду
Бронзового віку, уламки візантійських
амфор та прикрас часів Володимира
Великого та Ярослава Мудрого, козацькі люльки тощо. Особливо вражала

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
ШКОЛА БОКСУ
«Коли мрія дитинства стає реальністю і ти розумієш, що в тебе все
вийде» — цей вислів чудово характеризує прагнення та посил молодих
спортсменів, яких виховує у школі
боксу Тарас Мазурик.
Школу боксу він заснував у Вишгороді для дітей та дорослих, новачків
та професіоналів. У ній є всі умови для
майбутніх чемпіонів: комфортна зала та
висококваліфіковані тренери.

Мета школи – дати можливість дітям та підліткам обрати шлях спорту,
навчити їх не опускати руки, допомогти
логічно мислити і приймати рішення у
будь-яких екстремальних ситуаціях, чи
то град ударів, натиск суперника в бою,
неприємності у школі чи у подальшій роботі, нестабільність у світі. Дитина, яка
пройшла школу боксу, не піддається
паніці та відчаю, завжди діятиме максимально ефективно!
Вже зараз тут займається
19 діток до 10 років та 20 дорослих майбутніх олімпійських
чемпіонів, з яких п’ять — чудові дівчата.
Ще одна надважлива мета,
що ставлять перед собою у
школі боксу, – популяризація
спорту серед молоді та пропаганда здорового способу
життя.
Тоді, коли шкідливі звички
тихо вбивають нашу молодь,
зусилля школи спрямовані на
залучення до спорту та проведення часу в дружному спортивному колективі.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Золото,
срібло і
бронза —
наші!
На престижному всеукраїнському турнірі в м. Рівне, який
відбувся в 19-20 листопада, наші
юні спортсменки вибороли призові місця: Анна Іванишина, Марія Баранова — перше, Варвара
Задорожна, Вероніка Бондарук,
Анастасія Бондарєва — друге,
Ярослава Цеханова, Влада Концева, Кіра Задорожна — третє
місце.
Дякуємо молодому талановитому тренеру Людмилі Вологдіній!
Ми впевнені, що великі перемоги наших чарівних гімнасток —
не за горами!
Іван КАРПИНА,
заступник директора
з НТР Вишгородської
РКДЮСШ

палеонтологічна підбірка із найдавніших часів: викопні рештки акул, коралі,
скам’янілі морські губки тощо.
Вперше було представлено два відеоролики виробництва компанії «ТелеВишгород» з оригінальним аранжуванням пісень про Вишгород, одна з яких
є офіційним гімном міста. Звукозапис
здійснено за сприяння благодійника Володимира Литвиненка на музичній студії
міста Макарова. Автори слів — Анатолій
Кульчицький і Вадим Перегуда.
«Ідея книги про місто належить моєму батькові, — розповідає Ольга Решетняк. — Звісно, я не могла не втілити її
в життя і пишаюся тим, що БФ «Гіппократ» під моїм керівництвом зробив це.
І сьогодні маємо якісну візитівку нашого міста. Я вдячна людям та організаціям, які придбали та замовляють книгу
«Вишгород — європейське місто». БФ
«Гіппократ» використає ці кошти для ремонту шкільних і танцювальних класів.
Вдячна колективу «Клерико» та особисто Ользі Пінчук за підтримку проектів
нашого фонду. За те, що славлять Вишгород. Вдячна всім, хто підтримує нас та
продовжує родинні традиції».
Влас. інф.

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 30 листопада 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ 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»
13:10, 14:25 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:20 Т/с «Папiк»
23:00 «Грошi 2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Помста природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 Т/с «Брати по кровi»
14:50 Х/ф «Ворота
пiтьми»
16:40 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»

12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:55 Плiч-о-плiч
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:40 Український бал
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Х/ф «Хепi-енд»
00:00 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 Зоряний шлях.
Новий сезон

11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 16:30, 00:00
Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля

12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 М/ф «Дикi предки»
15:30, 20:00 Вечiрка 3
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
07:05 Т/с «Коли ми
вдома»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50 МастерШеф
14:55, 19:05, 23:45 Хата
на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21:00 Т/с Кохання.
Побiчний ефект
НОВИЙ КАНАЛ
06:20, 08:20 Kids Time
06:25 М/ф «Дозор
джунглiв»
08:25 Х/ф «Джек i бобове
дерево»
12:00 Х/ф «Iсторiя одного
вампiра»
14:15 Х/ф «Страшилки»
16:10 Х/ф «Страшилки 2:
Привиди Хеловiна»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
Ревiзором
00:00 Таємний агент
ІНТЕР
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 «Три
мушкетери. Пiдвiски
королеви»
13:50 Х/ф «Три
мушкетери. Помста
міледi»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
23:50 Х/ф «Тегеран-43»
ICTV

06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Нiконов i Ко»
11:55, 13:15 Х/ф
«Легiонер»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф
«Самоволка»
16:45 Х/ф «Мумiя:
Гробниця iмператора
драконiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
21:25 Т/с «Пес»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «Прем’єрмiнiстр»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:20, 15:30 Невигаданi
iсторiї
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
22:10 Спостерiгач
23:15 Є сенс

ВIВТОРОК, 3 ГРУДНЯ 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 11»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папiк»
23:00 «Мiняю жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Шпигунка»
15:45 Х/ф «211»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»

11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ф «Патагонiя»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:55 Д/ф «Погляд з
iнвалiдного вiзка»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/с «Акулячий маг»
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 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
18:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 16:30, 00:00
Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 03:15 Панянкаселянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 М/ф «Пiдводна ера»
15:30, 20:00 Вечiрка 3
22:00 Т/с «Королi палат»
СТБ
07:30 Т/с «Коли ми
вдома»
10:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:15 МастерШеф

15:45, 18:00 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:20 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:10 Таємницi ДНК
21:00 Т/с Кохання.
Побiчний ефект
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05, 22:00 Т/с
«Новенька»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
12:50, 16:55, 19:00, 23:00
Хто проти блондинок?
14:50 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 20:55 Вар’яти

01:00 Х/ф «Акули в
Мiссiсiпi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:30 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
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 «Не стрiляйте в

бiлих лебедiв»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач - бiдняк
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:50, 13:20 Х/ф
«Двiйник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Легiонер»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Скетч-шоу «На
трьох»

5 КАНАЛ
07:45 Будiвельний
стандарт
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна
23:15 Невигаданi
iсторiї

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ 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»
13:10, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папiк»
23:00 «Свiт навиворiт»
2+2

06:00 Мультфiльми
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
15:15 Х/ф «Люди Iкс»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 19:15,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
13:10 #ВУКРАЇНI

13:45, 16:15, 20:10 Плiчо-плiч
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Д/ф «Погляд з
iнвалiдного вiзка»
16:30 Нашi грошi
17:05 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка 20
км. Чоловiки
19:45 Перший на селi
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Д/с «Акулячий маг»
00:00 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 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00

Танька i Володька
09:30, 16:30, 00:00
Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Прекрасний
принц i фея Люпина»
15:00, 20:00 Вечiрка 3
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
07:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:50 МастерШеф
15:20 Хата на тата

17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
20:55 Т/с «Тiльки скажи»
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:40, 22:00 Т/с
«Новенька»
08:40 Т/с «Цiлком
таємно»
14:05 Суперiнтуїцiя
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок

22:55 Х/ф «Живий товар»
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»
11:05, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:00 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
23:50 Х/ф «Гу-га»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:55, 13:20 Х/ф
«Вуличний боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Самоволка»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:35 Полiгон
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 23:15 Машина часу
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних проектiв

ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ 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»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:15, 20:50 Т/с «Кухня»
21:30, 22:00 Т/с «Папiк»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Шангрi-ла: На
межi зникнення»
14:50 Х/ф «День патрiота»
19:25 Т/с «Одинак»
21:40, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 16:40,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
17:10 Бiатлон.
Кубок свiту. I етап.
Iндивiдуальна гонка 15
км. Жiнки
19:20 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 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 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:20 Слiдами
енергетичної капiтуляцiї
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30,
18:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 16:30, 00:00
Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Красуня»
15:00, 20:00 Вечiрка 3
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Казки У
СТБ
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
08:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:25 МастерШеф

14:35 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
20:55 Т/с «Тiльки скажи»
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10, 22:00 Т/с
«Новенька»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
11:00 Ревiзор
13:55 Страстi за
Ревiзором
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:05, 19:00 Хто зверху?

22:55 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв сiрого»

Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Iнтердiвчинка»

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»
11:05, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:30 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:25, 13:20 Х/ф
«Прем’єр-мiнiстр»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Двiйник»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Скетч-шоу «На
трьох»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi
iсторiї
22:10 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 6 ГРУДНЯ 2 019 Р ОК У
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»
13:35, 14:35 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:35, 23:15 «Лiга смiху»
22:50 «# ГуднайтШоу
Валерiя Жидкова 2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Бойовi родини»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Катаклiзми»
14:55 Х/ф «Залiзничнi
тигри»
19:25 Х/ф «Бойовi свинi»
21:10 Х/ф «Незнайомець»
23:00 Х/ф «Висота»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 «Мирний птах»
16:15 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Наслiдки
кохання»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:30, 15:30 Т/с «Ти
тiльки вiр»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова
Савіка Шустера
00:00 Т/с «Одна на двох»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00 Одного разу
пiд Полтавою
08:30 Танька i Володька
09:30, 16:30 Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
15:30, 20:00 Вечiрка 3
17:00 Х/ф «Перевiзник»
21:00 Х/ф «Перевiзник 2»
22:45 Х/ф «Хорошi дiти»
СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
08:05 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
10:05, 19:00, 22:45
МастерШеф
14:30 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:50 Х-Фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:55, 08:10 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:15, 13:30, 21:40 Т/с
«Новенька»
09:15 Х/ф «Шопоголiк»
11:30 Дiти проти зiрок
16:30, 19:00 Топ-модель

по-українському
22:40 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв темряви»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:30 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25, 23:50
«Речдок»
18:00, 01:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 22:50 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
16:50 Х/ф «Дияволиця»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25, 14:10, 23:15
Машина часу

07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 08:15
Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:10 Лiнiйка
документальних проектiв

СУБОТ А , 7 ГРУДНЯ 2 019 Р ОК У
1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
10:20 Х/ф «Роман з
каменем»
12:20 Х/ф «Перлина Нiлу»
14:35 Х/ф «Я ти вiн вона»
16:35, 21:30 «Вечiрнiй
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:30 «Свiтське життя:
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50 «Загублений свiт»
14:50 Х/ф «Шпигунка»
17:05 Х/ф «Люди Iкс»
19:00 Х/ф «Люди Iкс-2»
21:40 Х/ф «Вцiлiла»
23:25 Х/ф «Вуличний
воїн»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 22:00,
23:25 Новини
09:30 Енеїда
10:30 Хто в домi хазяїн

11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
13:00 Х/ф «Чарiвний
гаманець»
14:55 Д/ц «Тайська кухня»
15:55 Плiч-о-плiч
16:15 #ВУКРАЇНI
17:15 Український бал
18:20 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
20:00 Церемонiя
вручення премiй
Європейської
кiноакадемiї
22:30 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Спадкоємцi»
17:00, 21:00 Т/с
«Таксистка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Одеса-мама»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:05 М/ф «Маленький
великий герой»
13:30 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
14:40 Х/ф «П’ятий

елемент»
17:00 Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
19:00, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:25 Прокинься з
Ектором!
08:15 Зваженi та щасливi
10:10 Ток-шоу «Зважся!»
11:10 Т/с «Тiльки скажи»
15:05 Т/с Кохання.
Побiчний ефект
19:00 Х-Фактор

22:10 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування
22:50 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Lе Маршрутка
08:10 Дiти проти зiрок
12:05 Хто проти
блондинок?
14:05 Хто зверху?
16:00 М/ф «Коко»
18:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi: Частина 1»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi: Частина 2»
23:55 Х/ф «Абсолютна
влада»

ІНТЕР
06:15 Х/ф «Господар
тайги»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Розмах крил»
12:50 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
14:50 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
16:30, 20:30 Т/с
«Пристрастi по Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
21:30 «Великий бокс. Ендi
Руiс - Ентонi Джошуа»
ICTV

06:20 Особливостi
нацiональної роботи
08:05 Я зняв!
09:50 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:45 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
20:50 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
22:50 Х/ф «Легiон» 18 +
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, 00:00 Час
новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:40 Зi ЗЛАГОДОЮ в
серцi
17:15 Стоп корупцiї!
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 30 листопада 2019 року
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Що приховують у собі аномальні маткові кровотечі
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Офіційні дані про поширеність аномальних маткових кровотеч (АМК) в Україні
відсутні. Всесвітньою організацією охорони здоров’я визначено, що частота такого
стану коливається в межах
від 8 до 27 % у популяції жінок репродуктивного віку.
Персональне сприйняття норми при менструації розрізняється через соціально-культурні та етнічні особливості. Тому пацієнтки не завжди об’єктивно оцінюють обсяг кровотечі та вплив менструації на якість
життя, що створює певні труднощі у виявленні АМК.
АМК — це узагальнююче поняття для будь-якого відхилення менструального циклу від норми, що включає
зміни регулярності, частоти менструацій, тривалості
кровотечі або кількості крові, що втрачається. Термін
був запропонований у 2010 році Міжнародною федерацією гінекології та акушерства (FIGO). Також Федерація
наполягає на уникненні під час встановлення діагнозу
таких застарілих назв, як дисфункціональні маткові кровотечі, метрорагія, менорагія, поліменорея.
Не дивлячись на об’єктивний зв’язок між анемією і
крововтратами при менструації, жінки рідко помічають
зв’язок між розвитком анемії і об’ємом менструальної
кровотечі.
Таблиця 1. Межі норми для менструального циклу. FIGO
Нормальний цикл
Інтервал
Тривалість кровотечі
Кількість крові

Відсоток 5 — 95
24 — 38 днів
4,5 — 8 днів
5 — 80 мл/цикл

Фактори ризику виникнення АМК
Згідно з наявними доказами, наявність лейоміоми
матки та старший вік пов’язані з імовірністю розвитку
АМК у жінок (хоча не виключений зв’язок цих факторів
між собою). Вплив на збільшення обсягу менструальної
кровотечі мають спадкові захворювання крові, такі як
хвороба Віллебранда, наявність ендометріозу, ожиріння, велика кількість пологів та шкідливі звички, зокрема
тютюнопаління. Докази також свідчать про те, що фактори психологічного благополуччя можуть пом’якшувати
реакцію жінки на менструальну кровотечу.
Діагностика АМК
За наявності гострої кровотечі додаткові методи
виявлення АМК не потрібні, оскільки жінка переважно
сама змушена звернутися до лікаря по допомогу. Однак
у разі хронічного перебігу АМК пацієнтки рідко звертають увагу на характер менструальних кровотеч і не завжди вважають за необхідне обговорювати це питання
з лікарем, часто звертаючись за медичною допомогою
через інші проблеми (анемію або інші захворювання).
Ці обставини потребують впровадження чітких нормативно детермінованих рекомендацій щодо опитування
пацієнтки з метою виявлення АМК.
У ході збору анамнезу перед жінкою можуть поставити наступні запитання:
Чи впливає менструація на Вашу щоденну активність (роботу, заняття спортом, спілкування з родиною)?
Чи доводиться Вам міняти засоби гігієни вночі?
Чи спостерігаються у виділеннях великі згустки крові

(> 1 см)?
Чи відчуваєте Ви слабкість, задишку, підвищену стомлюваність або Вам ставили коли-небудь діагноз «анемія»?
При позитивній відповіді на одне і більше запитань
є підстави припускати у пацієнтки наявність АМК.
Після збору анамнезу лікар акушер-гінеколог запропонує провести фізикальне обстеження (огляд на
кріслі), у ході якого зверне увагу на прояви системних
захворювань, які можуть викликати АМК, а також проведе оцінку статевих шляхів та органів малого таза,
щоб виявити джерело кровотечі і виключити її анатомічні причини, такі як лейоміома, поліпи матки/штйки та
ін. Важливе значення має рутинне визначення індексу
маси тіла (ІМТ), оскільки ожиріння є фактором ризику
багатьох захворювань, у т.ч. асоційованих із порушеннями менструального циклу.
Наступний крок, це лабораторна діагностика, яка
включає в себе:
— загальний аналіз крові (скринінг анемії), при нормальному вмісті гемоглобіну — визначення рівня феритину (стан депо заліза);
— хоріонічний гонадотропін людини (β-субодиниця)
в сироватці або сечі (експрес-тест на вагітність);
— тиреотропний гормон і вільний тироксин (Т4 вільний), пролактин (виявлення субклінічного гіпотиреозу та
гіперпролактинемії);
— за наявності в анамнезі тяжких кровотеч, починаючи з менархе, післяпологових кровотеч або кровотеч після видалення зубів, інших видів кровотеч або ознак порушення коагуляції в сімейному анамнезі — визначення
протромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, феритину, а також тесту на наявність
хвороби Віллебранда; консультація гематолога.
Золотим стандартом діагностики, що дає можливість детально оцінити анатомічні особливості матки та ендометрія, а також виявити структурну патологію міометрія, шийки матки, маткових труб і яєчників є
трансвагінальне УЗД. Цей метод дослідження може
допомогти в діагностиці поліпів ендометрія, аденоміозу,
лейоміоми матки, потовщення ендометрія, пов’язаного
з гіперплазією і злоякісними новоутвореннями.
При непереконливих результатах УЗД, а також за наявності ризику злоякісного процесу необхідне проведення гістероскопії з гістологічним дослідженням ендометрія.
Сліпа аспіраційна біопсія може бути методом вибору.
Стани у пацієнток з АМК, при яких слід віддавати перевагу гістероскопії з біопсією ендометрія перед сліпою
біопсією:
— вік > 40 років;
— фактори ризику розвитку раку ендометрія (ожиріння, відсутність пологів в анамнезі, цукровий діабет,
синдром полікістозу яєчників, колоректальний рак у сімейному анамнезі);
— попереднє неефективне лікування АМК;
— міжменструальні кровотечі.
Сучасна класифікація причин АМК
У зв’язку з необґрунтованістю і суперечливістю багатьох причин виникнення АМК, FIGO прийняла нову
систему класифікації (PALM-COEIN) для визначення
причин АМК, не пов’язаних з вагітністю (табл. 3).
Таблиця 3 Класифікація причин АМК (PALM\
COEIN)
Структурні причини

Неструктурні причини

P — поліпи

С — коагулопатія

НЕДIЛЯ, 8 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт»
10:50 Т/с «Кухня»
14:00 Т/с «Папiк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «DZIDZIO.
Перший раз»
23:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
10:00 «ДжеДАI 2019»
10:30 Т/с «Опер за
викликом»
13:35 Х/ф «Бойовi свинi»
15:05 Х/ф «Незнайомець»
16:55 17 тур ЧУ з футболу
«Динамо»-«Зоря»
19:00 Х/ф «Блекджек»
21:00 Х/ф «Люди Iкс-3»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 11:50 М/с «Марин

та його друзi. Пiдводнi
iсторiї»
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини
13:10 Х/ф «Шестеро
мандрують свiтом»
15:20 Перший на селi
16:20 Бiатлон. Кубок свiту.
I етап. Естафета 4х6 км.
Жiнки
18:05 UA:Бiатлон. Студiя
18:30 Скелетон. Кубок
свiту. Етап 1
20:30 Д/ц «Акулячий маг»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:25 «Я - Бот»
23:55 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
08:55 Т/с «Таксистка»
13:00 Т/с «Одна на двох»
17:00, 21:00 Т/с «Я заплачу
завтра»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Одеса-мама»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 М/ф «Ретчет i Кланк.
Галактичнi рейнджери»
13:15 Х/ф «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
14:25 Сiмейка У
16:25, 22:00 Iгри Приколiв
17:25 Х/ф «Перевiзник 2»
19:00, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Х/ф «Хорошi дiти»
СТБ
06:05, 09:55 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
18:00 Битва екстрасенсiв
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 08:25 Kids Time
06:40 М/ф «Анастасiя»
08:30 М/ф «Коко»
10:30 Х/ф «Джим Гудзик i
Машинiст Лукас»
12:40 Х/ф «Гаррi Поттер i

A — аденоміоз

О — порушення овуляції

L — лейоміома

Е — патологія ендометрію

M — злоякісні пухлини, гіперплазія

І — ятрогенні
N — некласифіковані

Причиною АМК може бути одна з цих причин або їх
комбінація у однієї жінки, тому процес діагностики та лікування у кожному випадку індивідуальний.
Лікування АМК
Медикаментозне лікування є терапією вибору у більшості пацієнток. Метод лікування обирається з урахуванням тяжкості стану, анамнезу, супутньої патології і
наявності протипоказань. Для лікування гострих АМК
може використовуватися транексамова кислота, комбіновані оральні контрацептиви (КОК), пероральні прогестагени, утеротоніки.
Вибір на користь хірургічного лікування розглядається у разі:
— нестабільності клінічного стану жінки;
— наявності протипоказань до медикаментозного
лікування;
— відсутності ефекту від медикаментозної терапії.
Серед хірургічних методів при лікуванні гострої АМК
залежно від клінічної ситуації та технічних можливостей
медичного закладу застосовуються: гістероскопія абляція/резекція ендометрія, емболізація маткових артерій
(ЕМА), лапароскопічна/лапаротомічна гістеректомія.
Дилатація та кюретаж не є методом вибору, за винятком випадків відсутності можливості проведення інших методів хірургічного втручання.
Дмитро КУЛЬЧИЦЬКИЙ, лікар акушер-гінеколог

Вишгородська міська рада оголошує
конкурс на право укладання
договору оренди нерухомого майна
Нежитлове приміщення (підвальний поверх), що знаходиться по вул. Богдана Хмельницького в буд. 2 у м. Вишгороді, загальною площею 62,90 кв. м;
- функціональне використання об’єкта – розміщення офісу;
- початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає 6216,38 (Шість тисяч двісті
шістнадцять) грн 38 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць – жовтень.
Вимоги щодо умов конкурсу:
Учасники конкурсу – юридичні та фізичні особи.
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної
плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в
залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу
компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Проведення поточного та капітального ремонту та благоустрій прилеглої території об’єкту — за рахунок орендаря; дотримання санітарно-екологічних норм; протипожежних норм
експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення
здаються в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного
поліпшення орендованого майна; забезпечення страхування
об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі
об’єкта оренди у суборенду; термін оренди — до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів
до його початку.
Конкурс відбудеться 30 грудня 2019 року о 10:00 за
адресою: Київська область, місто Вишгород, проспект Шевченка, буд. 1, кімната № 62.
Телефон для довідок: (045-96) 26-589.
Пропозиції надавати до 23 грудня 2019 року (включно).

СУМУЄМО
Дари смертi: Частина 1»
15:40 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi: Частина 2»
18:35 Х/ф «Реальна сталь»
21:00 Х/ф «Люсi»
22:50 Х/ф «Анонiм»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Без сина не
приходь!»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Дива
свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Т/с «Дамське щастя»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Граф МонтеКрiсто»
23:10 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
ICTV
07:25 Антизомбi.
Дайджест
08:20 Секретний фронт.
Дайджест
09:10 Т/с «Нiконов i Ко»
11:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Еволюцiя»

15:00 Х/ф «Цар скорпiонiв»
16:40 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
22:40 Х/ф «Цар
скорпiонiв-4: У пошуках
влади»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
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
11:15 Vоїн - це я!
15:10 Про вiйсько
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time

Рік тому, 29 листопада, після важкої хвороби на 83-му році пішов з життя дорогий
чоловік, турботливий батько, дідусь, полковник у відставці
КУТАФ’ЄВ В’ячеслав Сергійович.
Скільки б часу не минуло, нам завжди
не вистачатиме його поруч. Не вистачатиме
його мудрості, доброти, підтримки.
Пам’ятаємо, сумуємо…
Всі, хто знав В’ячеслава Сергійовича,
згадайте його добрим словом.
Дружина, діти, онуки
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку, серія ЯЖ № 235246, виданий 17 липня 2008 р.
на підставі розпорядження Вишгородської райдержадміністрації від
12.03.2008 р. № 154 на ім’я Юрія Ілліча ЧЕРЕВКА
Вважати недійсним додаток до Диплома, серія НТ № 964890, виданий Ірпінським сільськогосподарським технікумом бухгалтерського
обліку 30.06.1990 р. на ім’я Тетяни Вячеславівни ПІЛАТІВСЬКОЇ
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 30 листопада 2019 року

Маловідомі сторінки
історії України

День відкритих
дверей

ЛЕКЦІЇ

ШКОЛА «НАДІЯ» ЗАПРОШУЄ

Вишгородський клуб інтелігенції спільно з
Національним музеєм історії України запрошують Вас прослухати цикл лекцій «Маловідомі
сторінки історії України».
Якщо кожен із нас зможе подолати власну
байдужість, тоді у нас буде можливість почути і
побачити, як століттями знищували українську
землю, Українську Державу, український народ
на власній землі, тоді ми зрозуміємо, чому і сьогодні кров’ю стікає УКРАЇНА.
Першу лекцію прочитає екс-голова інституту
національної пам’яті, народний депутат України
Володимир Михайлович В’ятрович.
Попередній запис за тел: (067) 459-31-56,
(066) 994-09-16.
Лекція буде прочитана при умові реєстрації —
100 чол.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА з питань
духовності і просвітництва, голова громадської організації «Духовно-просвітницький
центр «Спадщина»

3 грудня в усьому світі відзначається Міжнародний день осіб з інвалідністю. У Вишгородській
районній спеціальній загальноосвітній школі «Надія» вже стало доброю традицією 3 грудня проводити День відкритих дверей.
Діти з інвалідністю — це Ангели, які спустилися
з небес з метою показати нам цінність Життя з тієї
сторони, яка для нас закрита. Якщо Ви бачите, що
чиясь дитина поводиться не так, як усі — голосно говорить, кричить, плаче тощо — вона така, яка є, все
— прийміть її такою. Такі діти — щирі, незважаючи
на свій вік, прагнуть любові і ласки. Завжди відкриті
для світу, який, на жаль, закритий для них.
Наші вихованці та педагогічний колектив гостинно чекатимуть всіх небайдужих до проблем дітей з
інвалідністю, батьків дітей з особливими освітніми
потребами, педагогів району, які матимуть можливість ознайомитися з особливостями навчання та
надання корекційних послуг у школі та отримають
необхідні консультації.
Володимир ДУКА,
директор ВРСЗОШ «Надія»

АКТУАЛЬНО

Хочу сказати те, що я скажу

Українську мову за мелодійністю вважають другою після італійської. Тисячі разів повторювана теза про негативний вплив
на неї і переслідування нашої материнської
войовничим сусідом. Проте й деякі українці часто-густо послуговуються іноземною
мовою чи навмисне перекручують слова та
видають суржикові шедеври.
Прикро, що таке мовне сміття поширюється і в телевізійному та радіопросторі. Майже
за три десятиліття незалежної України мовне
питання не стало об’єднуючим для розбудови
вільної країни. Тож і маємо те, що маємо, повторюємо афоризми одного із керманичів молодої держави.

А скарбничка мовних покручів щодень поповнюється «народною» мудрістю.
Ми поставили за мету максимально наблизитися
до цієї мети.
Вона стоїть на інтересах своїх виборців.
Його треба вигнати і цих депутатів за парад дебілів.
Усі місцеві керівники стоять на вухах.
Верховна Рада без Ляшка, як село без церкви.
Я не буду залазити в історію давню і нинішню.
Його мета — просунутись до цієї мети.
Людина несе відповідальність за свої ініціативи, і
вони в неї на плечах.
Ця система керівництва пливе в трубу.
Підготувала Ольга ДЯЧЕНКО

Гідність — відчуття
власної необхідності
183-ю маскувальну сітку відправила відома у Вишгороді і далеко
за його межами група «СІТКА-БЕРЕГИНЯ» (командир Олександр Пишний, Марія Остапчук, Віра Гончаренко, Олена Роговенко, Марина Комашкова, Зінаїда Жимейцева, Ірина Новаковська, Людмила Тімірова,
Людмила Добровольська, Людмила Андрійчук, Марія Лясота, Світлана
Сан, Олена Басенко, Галина Заблоцька, Марія Кравченко).
Берегині дякують усім добрим людям за допомогу коштами для
закупівлі тканини і нагадують, що потреби в маскувальних сітках не
зменшуються, тому допомога буде потрібна й надалі.
У День Свободи та Гідності невеличкий колектив групи вирушив
на віче на Майдан Незалежності. Жінки вшанували пам’ять Героїв
Небесної Сотні, поставили свічки біля пам'ятної дошки Герою України, вишгородцю Ігорю Пехеньку, помолились.
Влас. інф.
Не покидає присмак огидності...
Всі надбання Революції Гідності,
Втоптують, знищують,
Вщент перебріхують,
Скалячи зуби з гієнною втіхою...
Власна Історія — перемонтована,
«братскім народом» перешматована,
Ллється у вуха втомленим... лінню,
Сонце Свободи затьмарює тінню....
Болем від втрат перехоплює подих...
Зради манкуртів... Обурення... Подив...
Як же вам спиться? Чим надихаєтесь?
Де ж від сумління, бідосі, сховаєтесь?
Я пам'ятаю... Собою лишаюся...
Подвигом власних Героїв пишаюся...
Для себе щодня — відчуття необхідності —
Моя революція власної гідності...
Олена РОГОВЕНКО

Шановні мешканці!
Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» розпочала наймасштабніший конкурс «Яскравість бухгалтера-2020» для бухгалтерів
України та людей, робота яких пов’язана з бухгалтерським обліком.
У конкурсі-афіші ви матимете можливість розкрити свою яскраву
особистість, приховану за мудрим та розважливим професіоналізмом,
а також продемонструвати свої здібності, яскравості, мрії серед колег
вашого району, міста та всієї України.
Ми мріємо, щоб ваше життя змінилося на краще.
Ви особливі та унікальні! Ви варті того, аби про вас дізналася вся
країна!
Умови прості — зареєструватися й завантажити найкращі свої фото.
Беріть участь та вигравайте незабутні призи.
Наші контакти: (044) 365-02-82, (067) 325-60-58, e-mail: info@vobu.
com.ua, сайт vobu.ua, yaskravistbuh-2020.vobu.ua.
З повагою,
колектив газети «Все про бухгалтерський облік»

Мешканці міста, району, області,
м. Києва, підприємства та організації можуть
передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

УВ
Вишгородіі відділ
і і передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років)
(093) 981-52-64,
(04596) 33-333,
(096) 462-03-20

Київський м’ясокомбінат
закуповує ВРХ,
коней та дорізи.
Тел: (068) 867-24-91
Продам перфоратор BOSCH GBH-2-26, шуруповерт Makita DF 330D, набір електроінструментів Makita, зварювальний інвертор
Reon MMA-250. Все нове.
Тел: (067) 890-33-44

П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

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

