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Сьогодні вся Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — людей, які, вступивши
у нерівну боротьбу з «мирним» атомом,
втратили здоров’я, тих, хто віддав своє
життя, рятуючи інших.
Наслідки того страшного лиха торкнулися кожного з нас – хвороби, скалічені долі
майже трьох з половиною мільйонів постраждалих від катастрофи, майже 10 відсотків території, що зазнала прямого радіаційного ураження, 160 тисяч людей із 129
населених пунктів, яким довелося залишити
свої домівки і переїхати в інші місця.
Шановні ліквідатори! Ми у вічному боргу перед вами за те, що ціною свого здоров'я і життя
врятували нас, країну, людство від ядерного
лиха. Щиросердно дякуємо за ваш подвиг, зичимо здоров'я, благополуччя та довгих років!
Низько схиляємо голови перед тими, хто
свідомо й жертовно віддав своє життя, виконавши найвищий синівський обов`язок
перед рідною землею і народом…
Олексій МОМОТ

Хлібних справ майстер > 5

УВАГА! 19 грудня ЧАСТКОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ!
просп. І. Мазепи та просп. Шевченка (біля супермаркету Billa) з 19:00 до 20:30
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Шановні ліквідатори наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС!
14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Надання державного статусу Дню
ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів-чорнобильців, людей, які віддали свої
життя та здоров’я заради спасіння нашої землі від
страшної техногенної аварії, наслідки якої не дають і
не даватимуть спокою людству ще багато років.
Низько схиляю голову перед усіма, хто пішов тоді
в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Вклоняюся тим, хто
усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя, виконавши найвищий синівський обов`язок перед рідною землею і рідним народом, — зупинив ескалацію катастрофи, унеможливив її переростання у глобальний винищувальний смерч для
всієї України та інших держав.
Щиросердно дякую чорнобильцям за їхній подвиг, бажаю міцного здоров’я,
благополуччя та довгих років життя!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

День відкритих дверей
16 грудня 2019 року о 14:00 у пологовому відділенні КНП «Вишгородська
ЦРЛ» пройде День відкритих дверей.
Запрошуємо майбутніх батьків оглянути
відділення, умови, в яких проходять пологи, пологові зали, післяпологові палати.
Матимете можливість познайомитися з лікарями, акушерами, які люб’язно

дадуть відповіді на усі запитання, що зацікавлять майбутніх мам та родичів.
Такі акції планується проводити щопонеділка.
До зустрічі!
Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 1,
головний корпус лікарні.

ВІДПОЧИВАЄМО

ТРАНСПОРТ

Вихідні
у період
новорічних
та різдвяних
свят
Середа 25 грудня 2019 року
буде вихідним днем з нагоди
Різдва за григоріанським календарем. 24 грудня роботодавцям
рекомендують зробити скорочений робочий день.
Понеділок і вівторок 30 і 31
грудня також будуть неробочими. Їх українці відпрацьовуватимуть 21 та 28 грудня. Зате на Новий рік буде чотири вихідних дні з
29-го грудня 2019 року до 1 січня
2020 року включно.
З нагоди Різдва за юліанським
календарем також буде чотири
вихідних: з 4 до 7 січня включно.
Робочий день із понеділка 6 січня
перенесуть на суботу 11 січня.

Синій автобус, який їздить по маршруту
№ 2 і працює на пальному євро 5, тимчасово
вийшов з ладу.
Ремонт відбувається по договору лізингу
за рахунок постачальника.
Найближчим часом автобус буде працювати у звичайному режимі.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Вимагаємо від Президента референдуму!

16 днів проти насильства
АКЦІЯ
Завершилася Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» та
закінчується марафон, метою якого
було поповнення знань про всі види
насильства, привернення уваги громадськості до актуальних тем для
українського суспільства, проблем
подолання насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.
З 25 листопада по 10 грудня 2019
року спеціалісти служби у справах дітей
та сім’ї проводили інформаційні кампанії у закладах освіти Вишгородського
району (Старопетрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вишгородській спеціалізованій
школі «Сузір’я», Литвинівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів, опорному загальноосвітньому навчальному закладі «Катюжанська
ЗОШ І-ІІІ ступенів» і ДНЗ Катюжанське
вище професійне училище). Інші заклади освіти теж долучились до акції і провели профілактичні бесіди з учнями, відкриті уроки, малюнкові виставки у фойє
навчальних закладів на тему «Безпечна
школа».
Представники ювенальної превенції

СП Вишгородського відділу поліції у Київській області проводили бесіди на тему
«Закон для всіх один» щодо протидії булінгу, роз’яснювали про відповідальність
за жорстоке поводження з однолітками
та за вчинення кримінальних правопорушень проти особистості.
Щодня, починаючи з 25 листопада,
на нашій офіційній сторінці у соціальній
мережі Facebook з’являлась детальна
інформація: про домашнє насильство та
його форми, ознаки насильства у сім'ї,
яким чином визначити фізичне, сексуальне, психологічне, економічне насильство щодо дітей, розглядались питання
причин агресії в сім’ї, чому одні стають
кривдниками, інші — жертвами; чому
постраждалі не йдуть від кривдників.
Розглядався алгоритм допомоги постраждалим, механізми покарання кривдників.
Всі, хто у період з 25.11.2019 до
10.12.2019 року звертався до служби у
справах дітей та сім’ї, отримав рекламно-інформаційні матеріали «СТОП насильству».
Родзинкою марафону стало відкриття фотовиставки «Сім’я — фортеця. У
ній немає місця насильству», яку дуже

Понад 40 політичних та громадських організацій, які виступають проти розпродажу землі, об’єдналися в
Національний штаб захисту рідної землі. До його складу увійшли представники політичних партій та рухів, наукових
та професійних спілок, волонтерських
та ветеранських організацій.
«Батьківщина» долучилася до роботи Штабу. Лідер партії Юлія Тимошенко
взяла участь у його першому засіданні.
«Якщо ми не керуватимемо своїми
земельними ресурсами – наслідки будуть
трагічні. Ми залишимося сировинним
придатком назавжди. І ні через жодні міжнародні суди цього не змінимо. Я хочу,
щоб усі ми усвідомлювали, на якій межі
стоїмо. Це та межа, за якою України в повноцінному вимірі як незалежної суверенної держави вже не буде», — зазначила
Юлія Тимошенко у своєму виступі.
На першому засіданні Національного штабу було ухвалено рішення щодо

об’єднання в один спільний рух усіх штабів, створених різними організаціями.
Активісти звернулися до депутатів різних рівнів із закликом підтримати вимоги
Штабу. Окреме звернення щодо неприпустимості відкриття в Україні ринку землі
спрямували до міжнародних організацій.
Владу попередили, що в разі ігнорування вимог людей Національний штаб
залишає за собою конституційне право
на мирні протести.
«Зараз у нас залишилась остання
можливість на щось вплинути. Нам треба єднати зусилля та виходити на єдиний процес захисту України в умовах цієї
політичної кризи. Наша команда — за
безстрокові акції протесту, як у регіонах,
так і в центрі, з усіма зусиллями нашої
команди», — зазначила Юлія Тимошенко. (З газети «Вечірні вісті»).
ПОСИЛАННЯ НА ГАЗЕТУ «ВЕЧІРНІ ВІСТІ»
https://gazetavv.com
/static/files/4/5/45_vv19.pdf

активно підтримали сім'ї Вишгородського району. Переможцем фотовиставки
стала сім’я Кучерявих (с. Нові Петрівці),
2-е місце посіла сім’я Набок (с. Нові Петрівці), 3-є — сім’я Рулевських (м. Вишгород).
Дякуємо всім, хто долучився до Всеукраїнської акції «16 днів проти насиль-

ства», хто підтримав ініціативу служби у
проведенні марафону.
Пам’ятаймо: сім’я — це те місце, яке
має бути світлим затишком, острівцем
безпеки і комфорту у нашому досить
бурхливому сьогоденні.
Служба у справах
дітей та сім’ї Вишгородської РДА
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У ГРУДНІ

Пробний перепис
населення
З 1 грудня в Україні розпочався пробний перепис населення, який має на
меті підготовку до всеукраїнського перепису у 2020 році. Пробне анкетування
буде проведено у частині Оболонського
району Києва та Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.
Участь в анкетуванні зможуть взяти
усі охочі, але лише з числа тих, хто проживає на території, де проводиться пробний перепис. Для цього потрібно:
•
з 14 по 23 грудня — надати відповіді переписувачу, який завітає до вашого помешкання і заповнить анкету;
•
з 14 по 23 грудня — прийти до
переписного відділу або інструкторської
дільниці та надати відповіді на питання
анкети.

Електронні права
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше заявив, що українці зможуть «насолодитися» електронними правами вже у грудні 2019 року.
«Ми будемо чекати гарної нагоди
для того, щоб провести таку велику
презентацію, щоб багато людей про це
дізналися. Це можливо буде на презентації «100 днів роботи уряду», тобто, у
середині грудня», — уточнив міністр.

Зміна графіка роботи
на КПВВ на Донбасі
Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду у
районі ООС переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб через КПВВ з
1 грудня буде здійснюватися щоденно з
8:00 до 17:00.

5G-інтернет
У грудні в Україні розпочнеться
тестування мережі мобільного зв'язку
5G. Тестові роботи проведе шведська
телекомунікаційна компанія Ericsson,
спільно із українським мобільним оператором lifecell.
Тестування п'ятого покоління мережі
відбудеться у шести українських містах:
Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах,
Львові.

Святкові знижки
на польоти
У грудні лоукостери запускають акційні ціни на польоти напередодні свят.
Зокрема, зі святковими пропозиціями
виступила компанія Wizz Air, яка регулярно пропонує знижки на популярні
рейси.
Так наразі діють знижки у європейські міста напередодні католицького
Різдва:
Київ — Берлін (24 грудня) — 971 грн;
16 і 18 грудня — усього за 670 грн;
Київ — Відень (14 грудня) — 768 грн;
Київ — Будапешт (16, 18 і 19 грудня)
— 768 грн; (11-13 грудня) — 874 грн.
Львів — Берлін (18 грудня) — 768
грн; (20 грудня) — 873 грн;
Львів — Копенгаген (15 і 18 грудня)
— 475 грн.

МІСТО

Неймовірні, талановиті й успішні
Шановна громадо! Завершено онлайн
голосування в конкурсі на Cтипендію
(премію) для обдарованих і талановитих
дітей, успішної молоді міста.
13 грудня о 10:00 в кабінеті 65 адмінбудинку відбудеться засідання
експертної комісії, після чого будуть
оголошені результати та стипендіати.
Нагадуємо! Мета проекту (Стипендія
(премія) для обдарованих та талановитих дітей, успішної молоді міста) — це
інформаційна підтримка талановитих
та обдарованих дітей нашого міста,
успішної молоді, їх мотивація. Проект
пілотний, і ми готові до конструктивної
критики, пропозицій та зауважень, щоб
найближчим часом на сесії вдосконалити Положення на наступний рік. Закликаю всіх, хто підтримує мету Проекту,
розповідати про номінантів, їх досягнення, мотивувати та підтримувати добрим
словом!
Звертаюсь до великих підприємств

3
ПРОЕКТ

міста, підприємців, громадських
організацій — долучайтесь до проекту,
можливо,
серед номінантів
є ті, кого б Ви хотіли підтримати
та
мотивувати
поза конкурсом!
Кожен може зробити внесок у цю,
як на мене, добру та необхідну справу!
Закликаю всіх познайомитися з номінантами, інформацію про яких розміщено на офіційному сайті Вишгородської
міської ради. Ми в свою чергу будемо
розповідати про них протягом 2020 року
в засобах масової інформації, зокрема
на сторінках газет. Всі вони неймовірні,
талановиті та успішні, гордість міста і заслуговують на нашу підтримку!
Тетяна БРАЖНІКОВА

ФОТОФАКТ
Учениця 5-в класу НВК «ВРГ
«Інтелект» — ЗОШ І ступеня»
Влада-Вероніка Мазурець здобула перемогу у ІІІ (обласному)
етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса
Шевченка, який відбувся 7 грудня 2019 року. До участі у конкурсі
талановиту дівчинку підготувала вчитель-методист української
мови та літератури, заступник директора з НВР Валентина Вікторівна Оверченко.

Про скликання чергової LІХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 148
від 10 грудня 2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LІХ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
24 грудня 2019 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з
наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.12.2018 р.
№ 48/2 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2019 рік».
2. Про затвердження міських програм розвитку на 2020 рік.
3. Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік.
4. Про присвоєння рангу Вишгородському міському голові.
5. Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському
голові та заступникам міського голови
на 2020 рік.
6. Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури.
7. Про визнання рішення від
23.12.2016 року № 19/11 «Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури» таким, що втратило чинність як нереалізоване.
8. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
9. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 56/16 від
27.09.2019 року (гр. Шевченку В.І.).
10. Про продовження (поновлення)

дії договору оренди ОК «Масив забудовників «Лісовий».
11. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Голтман К.С., гр. Стерляніковій
Т.В., гр. Стерлянікову С.С., гр. Костючок
Д.В.).
12. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Єрмакову С.Г., гр. Могильній
О.В., гр. Пархоменку М.А., гр. Савченко
О.В., гр. Сайчук О.В.).
13. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Діденко О.М.
14. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дубровець М.П.
15. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Кравченку С.В.
16. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Крушановському С.І.
17. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лебеді Н.М.
18. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Лещинському А.В., гр. Лещинському О.А.).
19. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Михайловському Г.Г.
20. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пухо-

вій Г.В.
21. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сергієнко Ж.М.
22. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сіренку М.В.
23. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Скляренко В.І.
24. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Стогулу Є.В.
25. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шемені Л.П.
26. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Школьному М.М.
27. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шоці Д.А.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування ЖБК «МОЛОДІЖНИЙ».
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ».
30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Волошину М.О.
31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Галактіонову В.Г.
32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коваленку Є.В.

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Палій В.П.
34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Походощук Т.М.
35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Приймаку В.А.
36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Тельновій С.І.
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Трубіну О.О.
38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Чумаченку О.А.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування військовій частині 3027 Національної гвардії
України.
40. Про затвердження проекту із
землеустрою товариству з обмеженою
відповідальністю «ДАМІНА».
41. Про затвердження нової редакції
статуту Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал».
42. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок, що підлягають продажу.
43. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 57/11 від
31.10.2019 року.
44. Про укладення договору оренди
земельної ділянки з ТОВ «Евро-Порт».
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

РАКУРС
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Вишгород
Субота, 14 грудня 2019 року

Якби ж ми вчились так, як треба…
ДУХОВНІСТЬ
Випадково почула телефонну
розмову молодої
жінки, яка, очевидно,
недавно оселилася у
Вишгороді. Вона
із зневагою зауважила, що нині
мешкає на вулиці
Мазепи. Їй нібито
навіть немає бажання повторювати
ім’я цього зрадника. Я мимоволі уважно подивилася на мешканку мого міста. Хто кого зрадив? Чи не переплуталися історичні паралелі у свідомості
новоявленої вишгородчанки?
Що, власне, вона знає про легендарну постать захисника Вітчизни — Івана
Мазепу? Із яких джерел почерпнула
очорнену сусідніми літописцями біографію одного з видатних творців української державності?
На жаль, і доморощені історики під
диктовку кремлівських провидців протягом кількох століть паплюжили Івана Мазепу, а московські попи оголосили анафему за непослух варварському царю.
А наш Іван Мазепа був високоосвіченою людиною, знав шість мов, мав
неабиякі літературні здібності, на його
слова пісня «Ой, горе тій чайці» стала
народною, як і багато інших. Звучать

МОЯ ДУМКА

вони в репертуарах тих, хто досі черпає
із духовного джерела рідного народу.
За сприяння Мазепи і за його кошти
зведено було в Україні багато церков.
Він був справжнім сином своєї Вітчизни.
А забур’янена українська історія якраз і
озвалася у коментарях моєї випадкової
«просвітительки».
Уперте небажання деяких агресивно
налаштованих українців об’єктивно аналізувати історичні процеси і роль поводирів та їхню поведінку у тих чи інших
обставинах залишаються каменем спотикання у державотворенні.
Наше молоде місто у перспективі
має стати привабливою туристичною
Меккою. Тож варто було б у переліку
знакових пам’яток історичного Вишгорода подати короткі біографічні дані тих
особистостей, які увіковічені у назвах
площ та вулиць. Та й у школах на уроках
краєзнавства розповідати майбутнім будівничим нової історії рідної країни про
кожний куточок історичного міста. Щоб
цінували, знали і дорожили набутком
старших поколінь, примножували славні
сторінки літопису древнього і молодого
Вишгорода.
Може б, соромно було влаштовувати
скейтові змагання перед ликами святих
Бориса і Гліба у центрі міста, якби була
повага до історичного минулого, а не
безкультур’я та невігластво асфальтових вихованців.
Ольга ДЯЧЕНКО

І ЖАРТОМА, І ВСЕРЙОЗ

Хочу бути
арабським
біженцем

У Кельні я нарешті второпав, чого
хочу від Німеччини. Статусу біженця!
Погожий ранок, німці діловито поспішають на роботу. Фройлян, ще
трішки заспані, але зі свіжими обличчями, поспіхом допивають каву,
гасять цигарки і прямують до метро.
На набережній Рейну лише бігуни,
пенсіонери із собачками і я — безтурботний гуляка. Ні, збрехав, бо було ще
п’ять арабів. Вони сиділи колом навпочіпки і щось гелготіли, перетираючи свої справи. Молодикам був по барабану ранковий кельнський час пік.
Здорові бугаї нікуди не квапилися. У
мене промайнула думка: ось кому у
Німеції жити хороше: арабським біженцям.
Для мільйонів емігрантів саме Німеччина стала землею обітованною. Не
Франція, не Англія, а саме Дойчланд з
його захмарними соціальними стандартами, терпимістю і толерантністю. Війни
у Сирії, Іраку, Афганістані, Лівії, Сомалі
різко збільшили потік біженців до Європи.
Але жоден араб не побажав знайти притулок у Росії, бо начулися, у якому лайні там
живуть місцеві. А от гуманна канцлерка
Ангела Меркель зробила реверанс «бітте шьон» — і два мільйони арабів тут же
з’явилися на берегах Рейну і Ельби.

Одні шпичаками виколупують сало, а
інші гидливо викидають продукти. Взагалі, на продукти харчування кожному
біженцю виділяється по пару сот євро,
але їх можна заощадити, забивши холодильник доверху дармовими харчами.
Найголовніше те, що цих людей не
примушують працювати. А для чого карлувати, якщо тебе одягають, годують, а
на цигарки і шнапс є кишенькові євро?
На безкоштовні курси німецької мови,
які є повсюди, ніхто з них не ходить, і
це ще раз свідчить, що працювати вони
не збираються. Ось і вештаються ватаги нероб у пошуках пригод. Не дивно,
що вечорами німкені побоюються перебувати у парках або зонах компактного проживання біженців — згвалтують
стопроцентово. Взагалі я не бачив, щоб
фройлян і фрау попід ручку прогулювалися з арабами, індусами чи африканцями. Арійки нехтують такими кавалерами,

І, як виявляється, прилаштувалися
зовсім непогано. Німці виділили кожній
сім’ї соціальні квартири. Я на власні очі
бачив, як біля цих будинків дефілюють
окремі араби з двома своїми дружинами. Радіти б і дякувати, а вони ще й
губу копилять. Уявіть собі: бедуїну, який
у лівійській пустелі тулився у глинобитній хатинці без елементарних зручностей — до вітру ходив у піски, — надали
квартиру з меблями, теплом, гарячою
водою, туалетом, ванною і кухнею, а він
з претензіями, що хата тісна, далеко від
центру і т. д. А скільком українцям німці надали подібне житло? Жодному! Не
дали і не дадуть.
Другий момент: одягає біженців уся
Німеччина. Численні гуманітарні організації фурами пруть їм одяг, взуття. І не
якийсь там заношений секонд-хенд, а
якісний товар. Якась Лейла чи Фатіма
у Сирії носила безформений балахон, а
тут може бути у блузці від Версачі і не в
капцях, а в туфлях від Лабутена.
Третій аргумент на користь статусу
біженця — харчування. Везуть сердобольні німці усілякі смаколики: від мюнхенських сосисок — до шинки, рульок і
рулетів, ковбасних паштетів тощо. Наприклад, у гіпермаркеті у якоїсь ковбаси через тиждень закінчується строк
придатності. Хазяї завантажують всю
партію у фури і відвозять емігрантам. Це
може бути й курятина, напівфабрикати,
макаронні вироби тощо.
Але не кожна Гульчатай з Махмудом
їстиме ковбасу із вкрапленням свинини.

тому ті й хапають їх по парках. Спробуй
щось зауважити — як у них одна відповідь: «А ти хто такий? Нас Меркель сюди
запросила». Якщо я трісну знахабнілого
біженця по фейсу — у мене будуть ой,
які проблеми. Він вмаже — все нормально, а я ще буду й расистом, нацистом та
іншою нехорошою людиною.
Два мільйони азіатсько-африканських «гостей» Німеччини — далеко не
біженці від війни. Таких менше 30 відсотків. Інші під виглядом постраждалих у
війні просто тікають від злиднів у ситу
Європу, яка зобов’язана їх годувати. І
покидати Німеччину ніхто з них не збирається навіть тоді, як у рідній країні запанує мир. Повертатися на прісні коржі з
м’ясоковбасної Європи — немає дурних.
Ось чому у Кельні мені захотілося
стати арабським біженцем. Хоч на три
місяці. Відпочити від роботи, відчути,
як тебе плекають і сунуть євро у кишені. Лякає лише туманна перспектива. Є
там права партія «Альтернатива для Німеччини». Вона не нацистська, більше
націоналістична, але один із ключових
пунктів програми — видворення цих біженців додому. І ця партія набирає все
більшої популярності, особливо у Східній Німеччині, де колишні радянські
німці не вельми церемоняться зі знахабнілими емігрантами. То ж, якщо вони
прийдуть до влади, то і мене, новоспеченого «арабського» біженця, витурять
у шию на Вкраїну милу. А не хотілося б
вигнання із раю.
Володимир ТКАЧ

Не вмирає душа наша…

Духовні надбання грецького
народу
донесено до сучасності
у вигляді міфологічних опусів.
Найбільш
відомою є легенда
про випхання титана Прометея з
сонмища Богів і
прикування його на Кавказі до скелі,
де щодень Божий його печінку розкльовував орел. За що ж покарано
Прометея? За те, що він зробив добру
справу для людей — передав їм вогонь! Він також вважається творцем
ремесел і всілякого прогресу. На цьому моменті видно, що Божа верхівка
суспільства відвічно по своїй суті ворожа до народу і для неї тема благополуччя не має суттєвого значення.
Суть же людських відносин полягає
ось у чім: один пригнічує другого, а третій – цих обох! І так далі! Кінець легенді – Геракл розкував Прометея, а орла
знищив…
Тисячолітні надбання і закономірності в житті і діяльності людей тягнуться і в
теперішні часи.
«Рада Богів» приймає рішення, які
ілюструють долю Прометея. Розумного
титана Безсмертного відправляють «на
Кавказ». Бойову Марусю Звіробій – сучасну Марусю Богуславку — відловлюють на світанку у власній хаті, де перебуває її похила мати і малолітня донька.
Речдок – пластмасовий пістолет — вилучають.
30 гренадерів мусять відзвітуватись
про здійснену акцію! Жертви насилля —
спокійні і сумирні! Хоча причина – віртуальний заклик до замаху на Зевса! Це
буде перша в світі Прометеїха!
Софію, розумну українку і самовіддану бойову жінку, готують до розтину.
До розтину також готують і найуспішнішого президента України всіх часів
Петра Порошенка! Зеркаль залишає
Урядову Армаду. Анна Скороход очікує
на свою долю! Хто наступний і чи є в

нього заслуги перед Україною?
За діючою логікою, незабаром завітають і до Юлії Тимошенко! Відстрілюватись не буде… Вона досвідчена в
тюремних справах, бо один термін вже
відсиділа…
«Боги» на Олімпі біснуються, гризуться і провокують нові пасажі!
Слава «Богам»! Зупинили «112»!
Але будьмо уважні: на черзі, мабуть, має
бути «Прямий»?
Свого часу Нерон прогресивним діячам відрубував голови. Не оминули
цієї долі і великі апостоли православ’я
Петро і Павло: вони не боялись казати
царям правду. Та Римська імперія все ж
впала… Потім геніїв людства розпинали
на святій конструкції — хресті. А верхом
правосуддя стало спалення живих єретиків (геніїв!) на кострищі. Вищим досягненням у цій справі став потиличний
постріл.
За телечутками, останнім часом долю
Прометея готують і для Гончарука…
Ці житейські каракулі хоча і забавні
чи епатажні, та Україна поки що рухається у своє, на перший погляд, оптимістичне майбутнє. Куди вона в цій суматосі прийде — будемо живі, то дізнаємося
постфактум.
Був час, коли вишгородські спеціалісти доправляли у Київ дрова, сіно і
курей…
Майданні ареопаги, як камертони,
налаштовують народ на державницькі
діяння для уряду.
В обстановці сучасного революційного хаосу багато що із позитивного та,
може, і кращі досягнення за 30-річчя нівелюються і піддаються анафемі. Невдоволений і обнадієний натовп вимагає від
влади (але не від себе!) неможливого.
Невичерпна сила руху нашого цивілізованого, як би то не було, суспільства за
допомогою тих же діючих при «Богах»
титанів, мусить дати черговий імпульс
до нового Ренесансу.
Не вмирає душа наша, не вмирає
воля, і неситий не виоре на дні моря
поле…
Анатолій МИСЬКО

Вишгород
Субота, 14 грудня 2019 року
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Хлібних справ майстер
В уяві пересічних громадян слово «підприємець» зазвичай асоціюється з кіоском чи
крамничкою, прип’ятим поряд «мерином» (Мерседесом), як правило, з великим пробігом і самозадоволеним хазяїном цього багатства. Дехто більш спритний прилаштувався годуватися на національних природних ресурсах, скажімо, миючи пісок з річок.
Втім, є ще одна малочисельна категорія підприємців — виробники товарної продукції.
У Вишгороді їх можна перелічити буквально на пальцях.
До останніх належить і Юрій Михайлович Ткалич —
людина нової бізнесової генерації. І я спробую це довести на конкретних фактах.
Років 15 тому випускнику Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана в принципі світила непогана службова кар’єра. На факультеті
міжнародних відносин Юрій отримав фах міжнародного економіста та менеджменту. То ж маючи грунтовні
знання, вільно володіючи англійською мовою, він міг
успішно просуватися по службовій драбинці у державних і приватних управлінських структурах. Воно так би
і трапилося, якби не був обраний депутатом до Вишгородської міської ради. А там вийшло ще крутіше — колеги довірили Ткаличу посаду секретаря міської ради і
про міжнародну політику довелося забути, а натомість
пізнавати ази місцевого самоврядування.
У той час у команді міського голови Віктора Решетняка він був одним із генераторів ідей і проектів, різних
задумів та нововведень, а його кипучій енергії можна було по-доброму позаздрити. Беручи до уваги той
факт, що Юрій — порядна і принципова людина, можна
сміливо сказати, що він у майбутньому міг бути непоганим мером. Втім, життя розпорядилося по-іншому. За
десять років праці Юрію стало тісно в обмежених рамках місцевої влади. Не виняток, що тут далися взнаки
і його хліборобські гени. Саме так — духовна аграрна
спадщина від діда-прадіда до батька. І Юрій зробив
свій вибір на користь хліборобського ремесла. Я не випадково згадав про його батька — Михайла Васильовича Ткалича. Добре знаний аграрій на Вишгородщині,
а зараз відомий фермер у Золотоноському районі на
Черкащині — малій батьківщині. Ось так у сімейному
сільськогосподарському бізнесі і розпочався новий
етап у житті Юрія Михайловича.
Не був би Ткалич самим собою, якби і тут не прагнув до чогось нового. Саме так і виникла ідея відкрити
у Вишгороді крамницю-пекарню. І не просто пекарню,
а виробництво якісного хліба, зокрема, не на дріжджах,
а на заквасці, як це робилося споконвіку в Україні.
Так і з’явилася крамничка «У ведмедя». А чому «У
ведмедя»? Юрій пояснив:
— Ідея відкрити магазин належить моїй дружині
Світлані, за що я їй вдячний. І назву вона теж запропонувала. Справа в тому, що мій батько — Михайло, син
— теж Мишко. Лагідно це слово асоціюється з Мишком-ведмедиком. Ось так жартома і виникла назва.
Будемо відвертими: інвестиції у торгівельну площу,
сучасне пекарне обладнання були серйозними, а ще
більше — ризикованими. А що, як бізнес не піде? Адже
наші люди відвикли від традиційного корисного хліба і
задовольняються виробами на дріжджах, нашпигованими різними коригувачами і поліпшувачами. Та коли
пекарня запрацювала, коли Юрій до дрібниць освоїв
процес випічки — стало зрозуміло, що переживання
були марними. У Вишгороді виявилася маса людей, які
не байдужі до свого здоров’я.
Ми з Юрою неквапливо попивали каву «У ведме-

дя». У залі — пара столиків для бажаючих насолодитися філіжанкою еспресо, як у європейських хлібних
лавках. Зручно і смачно, а під рукою — свіжий з печі
круасан. Ми гомонимо про особливості хліба, який тут
печуть.
— Нашому сімейному бізнесу сам Бог велів займатися випічкою хліба, — ділився думками Юрій. — Ми
вирощуємо зернові культури: пшеницю, соняшник, кукурудзу та інші. У господарстві є свій млин, олійниця,
тобто повний цикл переробки. Було б гріхом не використовувати своє якісне борошно. Образно кажучи, по
випеченому хлібу я бачу результати нашої річної праці.
У ході розмови я заявив, що не бачу великої різниці між його і заводським хлібом. Юрій не образився, а
просто показав етикетки від заводських хлібів. Читаю:
багет французький, склад: борошно пшеничне, поліпшувач, емульгатор (Е472е), фосфат калію, аскорбінова
кислота, ферменти, сіль, дріжджі пресовані, вода питна. А далі ще цікавіша етикетка: хліб на квасі, склад:
пшенично-житнє борошно, емуль моно- та англі жир,
барвник куркуми, аскорбінова кислота, бісультіт, сироп
глюкози, кокосова і пальмова олії, фосфат калію, кислоти, двоокис кремнію, бетакарсин, екстракт дріжджів,
сіль, вода, квас, солод ячменю. А ще цей хліб може містити сліди молочних продуктів, горіхів, арахісу, глатену, сої, гірчиці, яєць і кунжуту.
— Ну, і як Вам ці коктейлі? — запитав Юрій і продовжив: — Наш хліб — це борошно, вода і закваска. У
мене вона жива з квітня 2017 року. Від замісу до випічки у нас проходить 24 години, все відбувається природним шляхом. Це трудоємка праця, тому продукцію
випускаємо невеликими партіями.
Своїми аргументами Юрій Михайлович збив апетит
до заводського хліба. Але де сьогодні можна вільно купити якісний хліб, скажімо, жителю району? Їхати за
ним до Вишгорода чи Києва? А між тим, потреба в ньому є. Наприклад, ті люди, які сідають на дієту, в першу
чергу відмовляються від їжі на дріжджах. А це, передусім, хліб. А був би під рукою бездріжджевий хліб, то
його можна сміливо споживати невеликими порціями.
Хліб на заквасці служив здоровою їжею століттями.
Є дореволюційна картина, автора не пам’ятаю, на якій
зображено рум’яну продавчиню у хлібній лавці. Перед
нею — багети, слойки, круасани. Все це є у Ткалича,
хіба що за винятком галет де руа і бріо шатет, але, сподіваюся, будуть. Тобто, призабуті старовинні рецепти
відроджуються безпосередньо у нашому місті. До речі,
на Заході люди споживають лише хліб на заквасці. І в
Штатах теж. Я у Франції куштував прекрасні багети,
які не назвеш гумовими, а у Німеччині, Люксембурзі
— темний хліб — заварний і більш кислий за наш, але
дуже якісний без всіляких сумішей. І те, що у Вишгороді є лавка-пекарня «У ведмедя» — це вже маленький
крок до здорового харчування наших земляків.
Щоб освоїти пекарське ремесло, на це у Юрія пішли
місяці: читав довідкову літературу, старовинні рецепти,
відвідував майстер-класи відомих майстрів. Сьогодні

на рівних він може говорити зі столичними колегами,
майстрами з хлібних лавок тієї ж Франції — законодавцями світової хлібопекарської культури.
А загалом, все життя Юрія Михайловича проходить
крізь призму науки. Пам’ятаю, як він захотів отримати
ще й сільськогосподарські знання. Зателефонував до
одного з аграрних вишів, мовляв, хочу у вас навчатися.
— А яка у Вас базова освіта? — запитали його.
— Закінчив КНЕУ і Національну Академію управління при Президентові України.
Вважай, що вже зарахований і невдовзі ми тобі
«намалюємо» диплом — натякнули там. Юрій довго
пояснював, що хоче отримати знання, як на науковій
основі працювати над підвищенням урожайності, володіти критеріями тепла і вологи, знайти способи обробки грунту, кількість добрив, що використовуються і т.
д. Але там так і не зрозуміли дивака Ткалича. Як і в іншому аграрному виші. Втім, Юрій і без них самостійно
освоїв основи рослинництва, кормовиробництва, селекцію і генетику сільгоспкультур. А купувати диплом
принципово відмовився.
Ось так і живе Юрій Ткалич у своїй стихії між лавкою-пекарнею і фермерськими ланами. У нього немає
ані Порше, ані Лексуса, є трудяга «пижик»-пиріжок
(Пежо). На засмаглій руці не виблискує «Ролекс», а
шию не гне золотий ланцюг у палець завтовшки. Та
і Бріоні не побачиш на ньому. Вся ця показна мішура
далека його світогляду. Зате є низка сміливих проектів, які він має впровадити у життя. Про один з них я
розповім дещо пізніше.
— Чи не було у тебе бажання повернутися працювати до органів місцевого самоврядування або у держслужбу? Як не як, а нормований робочий день, два
вихідні, гарантована відпустка? — запитав я його наприкінець.
— Я жодного дня не шкодував про свій вибір, — рішуче відповів Юрій. — Хто відчув смак свободи у своїх
діях і помислах, той ніколи вже не візьметься за гуж
управлінського воза. Я щасливий, що можу готувати
людям здоровий хліб. Заняття, як кажуть, для душі. А
це — найголовніше.
Володимир ТКАЧ
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ПОНЕДІЛОК, 16 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»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10
Т/с «Вiдморожений»
23:45 «Дубiнiзми» - «:
полiтичнi, суб’єктивнi
пiдсумки тижня вiд

Олександра Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Помста природи»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАI»
10:25 Т/с «Стоматолог»
14:30 Х/ф «Втiкачi»
16:10 Х/ф «Люди Iкс:
Початок. Росомаха»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
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 Бюджетники
13:45, 16:55 Плiч-о-плiч
14:30, 20:30 Д/с
«Акулячий маг»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:25 Український бал
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Х/ф «Донбас»
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнше життя
Ганни»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою

08:30, 23:00 Казки У Кiно
09:30, 16:30 Країна 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 «Червона
Шапка проти зла»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 18:00, 21:00 Танька
i Володька
22:00 Т/с «Королi палат»
00:00 Казки У
СТБ
06:45 Т/с «Коли ми
вдома»
08:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:40 МастерШеф

15:40, 18:00, 00:00 Хата
на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:40 Х/ф «Учень
Мерлiна»
11:30 Х/ф «Каблучка
дракона»
13:10 Х/ф «Перший
месник. Протистояння»
16:10 Х/ф «Примарний
патруль»
18:00 Lе Маршрутка

19:00 Ревiзор
22:00 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»
11:10, 12:25 Х/ф
«Попелюшка «80»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
23:50 Х/ф «Днiпровський

рубiж»
ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Не дай себе
обдурити
10:50, 13:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Унiверсальний
солдат-2: Повернення»
15:40, 16:20 Х/ф «Робiн
Гуд»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
21:20 Т/с «Пес»
22:20 Свобода слова
00:00 Х/ф «Дилер»

5 КАНАЛ
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, 17 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»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10
Т/с «Вiдморожений»
23:45 Х/ф «Спадок
блудницi»
2+2

06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:05 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Тiньовi вовки»
14:55 Х/ф «Гонщик»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:20 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:20,
22:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Кухня По»

13:10 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
13:45 Плiч-о-плiч
14:30 Д/с «Акулячий маг»
15:15 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:25 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Матч за
5-те мiсце
18:45 Тема дня
19:50 Чемпiонат Свiту з
хокею з шайбою серед
юнiорiв U20. Iталiя Україна
22:50 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Пiвфiнал 1.
Фламенгу - W3
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнше життя
Ганни»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,

20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 23:00 Казки У Кiно
09:30, 16:30 Країна 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 «Бджiлка Майя
та медовi iгри»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 18:00, 21:00 Танька
i Володька
22:00 Т/с «Королi палат»
00:00 Казки У
СТБ
08:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:50 МастерШеф
14:35, 18:00 Хата на тата

17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:10 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:05 Таємницi ДНК
21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
00:00 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10, 17:00, 19:00, 23:10
Хто проти блондинок?
10:10 Т/с «Новенька»
11:10 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Варьяти
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Два капiтани»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач - бiдняк
11:55, 13:20 Х/ф «Патруль
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Помпеї»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:30 Скетч-шоу «На
трьох»
23:30 Т/с «Юрчишини»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Два капiтани»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:25, 13:20 Х/ф
«Унiверсальний солдат-2:
Повернення»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «У пошуках
пригод»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:30 Скетч-шоу «На
трьох»
23:30 Т/с «Юрчишини»

22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»

21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Два капiтани»

5 КАНАЛ

06:00, 21:40 Час-Time
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 Група
продовженого дна
23:15 Невигаданi
iсторiї

СЕРЕДА, 18 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 12»
13:15, 14:10 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10
Т/с «Вiдморожений»
23:45 Х/ф «Заповiт
блудницi»
2+2

06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 «Помста природи»
12:50 Х/ф «Божевiльний
свiт»
14:35 Х/ф «Чорний
яструб»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:20 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
22:15 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 #ВУКРАЇНI
13:45, 17:15 Плiч-о-плiч
14:30 Д/с «Акулячий маг»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:50 Чемпiонат Свiту з
хокею з шайбою серед
юнiорiв U20. Україна Естонiя
22:50 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Пiвфiнал 2.
W 2 - Лiверпуль
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнше життя
Ганни»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 23:00 Казки У Кiно
09:30, 16:30, 22:00
Країна 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 «Думмi - мумiя»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 18:00, 21:00 Танька
i Володька
00:00 Казки У
СТБ
08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:45 МастерШеф
15:30 Хата на тата

17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Наслiдок ведучих
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
21:00 Т/с «Я все тобi
доведу»
00:00 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
08:40 Суперiнтуїцiя
10:40 Т/с «Новенька»
11:30 Т/с «Цiлком
таємно»
16:10, 21:00 Improv Live
Show
17:10 Дiти проти зiрок
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:10 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»

5 КАНАЛ

07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:25, 08:55, 10:50 Огляд
преси
07:45 Драйв
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, 19 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 12»
13:25, 14:25 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10
Т/с «Вiдморожений»
23:45 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi»
2+2

06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Прибулець»
15:15 Х/ф «Прибрати
Картера»
19:25 Т/с «Команда»
21:30, 23:20 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
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 Концертна
програма «Коло мрiй»
14:30 Д/с «Акулячий маг»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 10
км. Чоловiки
16:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Левиний рик»
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнше життя
Ганни»
23:20 Слiдами
мiжнародних авiалiнiй.
Рейс вiдмiнений
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 23:00 Казки У Кiно
09:30, 16:30, 22:00
Країна 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 «Замок
Шрекенштейн»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 18:00, 21:00 Танька
i Володька
00:00 Казки У
СТБ
06:55 Т/с «Коли ми
вдома»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:45 МастерШеф

15:30 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
00:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:40 Ревiзор
10:20 Т/с «Новенька»
11:20 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?

ІНТЕР
07:00 «Марафон. Чудо
починається»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
12:00, 17:40 Новини
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф «У
пошуках пригод»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:20 Т/с
«Пес»
16:55 Х/ф «Патруль часу»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:30 Скетч-шоу «На
трьох»

«Новенька»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:40 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «Розваги
дорослих дiвчат»

Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:00 Х/ф «Дияволиця»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
16:45, 22:45 Скетч-шоу
«На трьох»

23:30 Т/с «Юрчишини»
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, 2 0 ГРУДНЯ 2019 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 5»
14:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:25, 23:00 «Лiга смiху
2019»
22:35 «#ГУДНАЙТКЛАБ
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Спогад»
15:25 Х/ф «Вiрус для
солдатiв»
19:25 Х/ф «Iнферно»
21:15 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
23:00 Х/ф «Допит»
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!
09:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7
км. Жiнки
16:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:25 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно

23:00 Х/ф «Сiмейний
портрет в iнтер’єрi»
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 «Родина
на рiк»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Воля слова Савика
Шустера

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30 Казки У Кiно
09:30, 16:30 Країна 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 «Легенда про
русалку»
17:30 Х/ф «Гарфiлд»
21:00 Х/ф «Гарфiлд 2»
22:30 Х/ф «Надто крута
для мене»
00:30 17+

СТБ
08:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:15, 19:00 МастерШеф
14:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Страстi за
Ревiзором
08:40 Х/ф «Каблучка
дракона»
10:20 Lе Маршрутка
11:20, 12:20 Т/с

18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
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
22:10 Лiнiйка
документальних проектiв

С УБОТ А , 21 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:10 Х/ф «Пригоди S
Миколая»
12:50 Х/ф «Великий»
14:55 Х/ф «Брехун,
брехун»
16:40 «Вечiрнiй квартал
2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15, 22:10 «Жiночий
квартал 2019»
23:35, 00:35 «Свiтське
життя: 2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI 2019»
08:50 «Загублений свiт»
13:40 Х/ф «Вiйни
безсмертних»
15:20 Х/ф «Трiгонал:
Боротьба за
справедливiсть»
17:20 Х/ф «Вiдсiч»
19:10 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
21:45 Х/ф «Унiверсальний
солдат-3: Новий початок»
23:40 Х/ф «Кiборг Х»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:15,
23:20 Новини
09:30 Енеїда
10:50 Х/ф «Клара i
Франциск»
13:05 Д/ф «Пiвденнi
моря. Маршалловi
острови»
13:50 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
14:50 Український бал
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
17:10 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Матч за

3-є мiсце
19:25 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Фiнал
21:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:20 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:00, 15:20 Т/с «Iнше
життя Ганни»
17:00, 21:00 Т/с
«Порушуючи правила»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Срiблистий
дзвiн струмка»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:20 М/ф «Легенди
країни Оз. Повернення
Доротi»
11:50 Х/ф «Лускунчик i
мишачий король»
13:00 Т/с «Королi палат»
16:00, 22:00 Iгри Приколiв
17:00 Х/ф «Надто крута
для мене»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Країна У
СТБ
07:45 Зваженi та щасливі
09:40 Ток-шоу «Зважся!»
10:35 Т/с «Я все тобi

доведу»
19:00 Х-фактор
23:15 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Таємний агент.
Пост-шоу
08:40 Суперiнтуїцiя
10:00 Дiти проти зiрок
12:00 Хто проти
блондинок?
14:00 Хто зверху?
16:00 Х/ф «Людина павук»
18:40 Х/ф «Людина павук 2»
21:00 Х/ф «Людина павук: Ворог у вiдбиттi»
23:55 Х/ф «Не дихай»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Старий Новий
Рiк»
13:50 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
15:30 Х/ф «Суєта суєт»
17:10, 20:30 Т/с «По
рiзних берегах»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Концерт Iринi
Бiлик. Без гриму.
Найкраще. Про любов»
00:00 Х/ф «Бебi-бум»
ICTV

06:20 Особливостi
нацiональної роботи
08:00 Я зняв!
09:45 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:40 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Стрiлець»
21:20 Х/ф «Найманець»
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
5 КАНАЛ
06:20, 10:10, 13:30, 14:15
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
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:40, 17:15
Хронiка тижня
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

Вишгород
Субота, 14 грудня 2019 року
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Суд усунув «когнітивний дисонанс» музею

ВИШГОРОД ІСТОРИЧНИЙ
Завдяки рішенню Касаційного господарського суду у складі ВСУ нарешті має завершитись ремонт фасаду
найстарішої споруди Вишгорода —
будинку Клюкви.
Будинок Клюкви — найстаріша будівля Вишгорода з тих, що дійшли до
нашого часу. Нині тут розташований
Історичний музей Вишгородського історико-культурного заповідника, який
упродовж низки років не мав можливості працювати на повну потужність.
Ну справді, чи відповідає статусу музею
така, даруйте, обшарпана будівля.
Однак такою вона є тільки зовні.
Усередині ж — зовсім інша картина,
все відремонтоване, доглянуте і охайне. Облаштована «кімната міщанина»
зі стилізованим каміном і старовинними
меблями — яскравий приклад інтер’єру
ХІХ ст. — часів зведення будинку. Другий поверх відведений під проведення
виставок і експозицій.
Внутрішній ремонт будинку Клюкви
та відновлення покрівлі проведено коштом директора ВІКЗ, кандидата історичних наук Влади Литовченко. А ось
на капітальний ремонт будівлі гроші
були — 626 тисяч гривень. І ще кілька
років тому можна було б розпочати і
вже завершити ремонтні роботи, й нині
будинок Клюкви мав би зовсім інший,
справді музейний вигляд, а вишгородці
й гості міста могли б побачити справжню
красу будівлі у стилі неоренесансу. І нинішнього «когнітивного дисонансу» між
зовнішнім і внутрішнім виглядом будинку не було б.
Однак ремонти не відбувались, по-

при всі зусилля директора й колективу
ВІКЗ і їхні намагання вплинути на ДП
«Київоблбудінвест», яке мало провести й завершити роботи. Відтак розпочались суди, що тривали аж три роки.
«Майже три роки Історичний музей КЗ
Київської обласної ради «Вишгородський історико-культурний заповідник»
не мав можливості повноцінно працювати внаслідок неправомірних дій ДП
«Київоблбудінвест» щодо проведення
капітального ремонту будівлі та недовиконання ремонтних робіт на суму понад
626 тисяч гривень», — зауважила Влада
Литовченко.
Однак нині справа повернулась на
користь відновлення історичної будівлі.

Цікаві факти про Святого Миколая
19 грудня – свято Миколая —
день, напередодні якого дітлахи намагаються бути якомога чемнішими,
адже чекають від нього подарунків.
А за легендою, Святий Миколай був
покровителем не лише дітей, а й
мандрівників, моряків та пекарів.
У цьому святі прихована історія життя людини, яка жила у другій половині третього сторіччя. Святий Миколай
прославився своєю добротою, чуйністю і допомогою нужденним.
Його не можна прирівнювати до
Санта Клауса чи Діда Мороза. Адже
два останніх — це персонажі, що символізують дух Нового року. А Святий
Миколай до цього відношення не має.
На відміну від новорічних «дідусів»,
Святий Миколай є справжнім святим,
який своїм життям та благородними
вчинками здобув такий почесний титул.
Він став сиротою у зовсім юному
віці, тому його вважають опікуном усіх
сиріт. Сьогодні у день свята прийнято
брати на себе обов’язки Миколая та
влаштовувати у дитячих будинках свято із подарунками.
За легендою, Святий Миколай

приносить подарунки лише слухняним
діткам, а тим, хто робив шкоду протягом року, — кладе під подушку різку.
Це, як правило, просто застереження
для дітей, яке, зазвичай, все одно завершується подарунками. Все ж, сама
легенда несе у собі мораль, що слід
бути чемним, поважати батьків.
За переказами, Святий Миколай
рятував своєю молитвою рибалок під
час бурі на морі. Господь чув молитву
Святого — і буря затихала. Тому й сьогодні моряки та рибалки просять у Святого Миколая заступництва, а в багатьох країнах на березі моря побудовані
храми на його честь.
Святий Миколай знаний у всьому
світі. А батьківщина його — Туреччина.
Коли Миколай осиротів, то отримав чималий спадок і міг жити безтурботно.
Але батьки виховали його зовсім інакше, тож він роздав бідним усі кошти, а
сам вирушив мандрувати світом, проповідуючи християнство.
Провівши дослідження, вчені
з’ясували, як виглядав Святий Миколай: 167 см на зріст, з карими очима,
шкірою оливкового кольору. Припускають, що він був вегетаріанцем.

П’ятого грудня Касаційний господарський суд у складі Верховного суду України розглянув справу та прийняв справедливе рішення, залишивши касаційну
скаргу ДП «Київоблбудінвест» без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій залишив у силі. Влада Литовченко, повідомивши про це, зауважила: «Ми
маємо пам’ятати, що культурні об’єкти
завжди є під захистом народу України,
і обов’язок свідомих, по-справжньому
патріотичних працівників установ — не
дати їх спаплюжити, знищити або лишити права на розвиток і нормальне функціонування. Дякую чесним і порядним
суддям Касаційного господарського суду
ВС України за справедливе рішення, яке

захистило історичну будівлю, важливу
не лише для кожного вишгородчанина,
а й для всіх поціновувачів історії своєї
держави, а також молодого покоління.
Особливу подяку колектив ВІКЗ висловлює адвокату Юрію Кармазіну, а також
заступнику із загальних питань ВІКЗ, адвокату Сергію Павличенку за юридичний
супровід справи», — зауважила Влада
Литовченко і висловила сподівання, що
Історичний музей ВІКЗ і найстаріша будівля Вишгорода найближчим часом
порадують вишгородчан і гостей міста
відремонтованим фасадом, а також захоплюючими експозиціями, які ВІКЗ планує тут розмістити.
ДОВІДКА ВІКЗ. У 1905 році управляючий казенними маєтками, колишній
військовий Іван Федорович Школьний,
яким мав прізвисько Клюква, протягом
1905-1910 років звів будинок з елементами неоренесансу, притаманними
міській приватній забудові початку ХХ
ст. Він став втіленням новаторської для
свого часу тенденції використання цегли
у сільському будівництві. На сьогодні
це єдина цегляна будівля міста із понад
столітньою історією. Це єдиний у Вишгороді цегляний житловий дім початку ХХ
століття, у рішенні фасадів якого відбито
особливості так званого київського цегляного стилю. Оскільки Вишгород на
початку ХХ ст. мав статус села (у 1900
році його населення становило 1595
осіб), то будинки були характерними
для «сільської» забудови. І все ж, у той
час зводилися споруди, що свідчили про
статусність їхніх власників.
Інна КОСЯНЧУК

Заява про екологічні наслідки
планованої діяльності
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ»
проводить будівництво металообробного цеху за адресою: вул. Шолуденка, м.
Вишгород, Київська область.
Ділянка під будівництво металообробного цеху розташована у північній
частині м. Вишгорода вздовж вул. Шолуденка.
Земельна ділянка: кадастровий номер: 3221810100:01:105:6115, площа
земельної ділянки — 1,9914 га.
Об’єкт будівництва призначений для
організації металообробного цеху з виробництвом металевих балок (таврів та
двутаврів) та металевих профільованих
листів.
Технологічний процес на об’єкті проектування складається з наступних послідовних операцій:
— прийом та зберігання сировини
(листовий метал, рулони оцинкованої
сталі);
— обробка металу та виготовлення
готової продукції (профільований лист,
металоконструкції);
— зберігання готової продукції та

видача споживачу на замовлення.
Основним об’єктом є виробничий
корпус, який являє собою одноповерхову будівлю розмірами 48х120 м, висотою 13,5 м.
Джерелом теплопостачання слугує
проектна газова котельна потужністю
1,0233 МВт.
Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних інженерних
мереж.
Проведені розрахунки показали, що
вплив на навколишнє середовище від
діяльності об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я населення.
Ряд проектних комплексних заходів,
що впроваджуються на даному об’єкті,
забезпечують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні
аварійних ситуацій.
Зі зверненнями та пропозиціями
звертатися протягом 30 днів до Вишгородської міської ради за адресою:
07300, Київська область, м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, тел: (04596) 5-42-03,
час для звернень — з 9:00 до 17:00.

НЕДIЛЯ, 22 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт»
10:30 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «DZIDZIO.
Перший раз»
23:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
00:30 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI. Дайджест

2018»
09:50 «ДжеДАI 2019»
10:50 «Вiн, вона та
телевiзор»
14:55 Х/ф «Меч дракона»
16:55 Х/ф «Люди Iкс:
Початок. Росомаха»
19:00 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
21:20 Х/ф «Бюро
людяностi»
23:10 Х/ф «Вiдкрите
море»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини
10:50 Х/ф «Шестеро

мандрують свiтом»
12:25 Д/ц «Дикi тварини»
13:00 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт
15 км. Чоловiки
14:10 Український бал
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт
12.5 км. Жiнки
16:20 UA:Бiатлон. Студiя
16:55 Перший на селi
17:25 #ВУКРАЇНI
17:55 Д/с «Акулячий маг»
18:55 Х/ф «Гнiздо
Горлицi»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
21:55 Бюджетники
22:25 Д/ц «Iгри

iмператорiв»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Порушуючи
правила»
13:00 Т/с «Бiйся бажань
своїх»
17:00, 21:00 Т/с
«Торкнувшись серця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Пощастить в
коханнi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Якось у лiсi»

11:50 Х/ф «Соляна
принцеса»
13:00 Т/с «Королi палат»
16:00, 22:00 Iгри Приколiв
17:00 Х/ф «Гарфiлд 2»
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Країна У
СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10, 10:55 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
07:40 Х/ф «Людина павук»
10:00 Х/ф «Людина павук 2»
12:40 Х/ф «Людина павук: Ворог у вiдбиттi»
15:40 Х/ф «Нова людина
- павук»
18:10 Х/ф «Нова людина павук 2: Висока напруга»
21:00 Х/ф «Людина
- павук: Повернення
додому»
23:50 Х/ф «Скаути проти
зомбi»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Чотири нуль
на користь Танечки»

08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Х/ф «Моя родина
вже любить тебе»
13:30 Т/с «Готель
«Iмперiал»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Starперцi»
22:30 Х/ф «Немає сексу немає грошей»

08:55 Т/с «Нiконов i Ко»
10:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:30, 13:00 Х/ф
«Пророк»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Найманець»
16:20 Х/ф «Стрiлець»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Смертельнi
перегони»
22:35 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
00:25 Х/ф «Смертельнi
перегони-3»

ICTV
07:05 Антизомбi.
Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест

5 КАНАЛ
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
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
15:30 Паспортний сервiс
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

8

ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 14 грудня 2019 року

Наша вихованка — краща в Україні!

11 грудня виповнилося 70 років
найкращому у світі дідусю,
турботливому батьку
і коханому чоловіку
Миколі Степановичу ГАЛАГАНУ.
Його вітає вся велика родина:
онучки Аліна, Даша і Ніка,
доньки Олена і Оксана,
син Віталій,
зяті Антон і Юрій, невістка Олена,
а також кохана дружина Галина.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Тебе вітає вся родина –
Тобі сьогодні 70!
Хай життя твоє квітує ніжним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Управління державної охорони проводить
во
набір співробітників для охорони органів державної влади України та безпеки посадових осіб.
Вимоги:
контракт — 3 роки;
— повна середня освіта або училище (коледж),
технікум, без військової кафедри;
— відсутність судимості;
— добрий стан здоров'я та фізичної підготовки;
— вікова категорія — від 18 до 35 років;
— наявність військового білета (для тих, хто служив в армії); приписного (для тих, хто не служив).
Умови праці:
— повний соціальний пакет (оплачувана відпустка у розмірі зарплати, лікарняні, академвідпустка);
— присвоєння військового звання «прапорщик» після 3-місячного навчання;
— медичне обслуговування у ВМУ СБ України;
— щорічна відпустка від 30 діб до 45 діб (від
вислуги років);
— забезпечення речовим майном;
— свідоцтво державного зразка про набуття
спеціальності «охоронник»;
— при наявності базової вищої освіти — автоматично офіцерський резерв;
— графік роботи — доба / 2 дні вдома.
Більш детальна інформація за телефоном:
+38 067 235 05 47 (вайбер, ватсап) — Руслан.

З 4 по 6 грудня ц. р. у м. Дніпро відбувся зимовий чемпіонат України з
плавання серед юнаків (2005-2006 р. н.)
та дівчат (2006-2007 р. н.). Команду Київської області представляли вихованці
ВР КДЮСШ Ліза Щербакова, Єгор Непокритов, Поліна Малаховська (тренери — Г. П. Бортнік, А. В. Шипілов, І. В.
Манжола).
Зимовий старт для Лізи Щербакової
став другим успішним на чемпіонаті України:
їн дві золоті медалі на дистанції 50,100
м н/спині,
три срібні — на дистанції 50 м
н
батерфляй,
200 м н/спині і 400 м к/пл. Ліза
бате
Щербакова
стала найкращою спортсменЩе
кою чемпіонату України! Єгор Непокритов
і Поліна Малаховська виконали перший ПЛАВАННЯ
дорослий розряд!
По клубній першості РКДЮСШ Вишгонерів з цим успіхом та з нетерпінням очікуємо
родського району — на четвертому місці серед нових перемог!
70 клубів.
Іван КАРПИНА,
Щиро вітаємо наших вихованців та їхніх трезаступник директора з НТР ВР КДЮСШ

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Пряники від Миколая

Напередодні Дня Святого Миколая у дитячий
дошкільний заклад «Чебурашка» м. Вишгорода,
за запрошенням, завітали гості — майстриня із
Василькова Леся Турукіна, член правління районної ради ветеранів Любов Юрченко, представники Благодійного фонду Романа Буковського.
Діти радо зустріли гостей і дружно відповідали на загадки про зиму та її провісників — зірочок-сніжинок. Саме такої форми і були пряники,
які діти мали розписати разом із майстринею.
Пані Леся цікаво і доступно розповіла малечі про кондитерський виріб — солодке печиво з
використанням житнього борошна з додаванням
меду, патоки, цукрового сиропу і восьми видів
прянощів. Саме від їх використання і походить
назва — пряник. На теренах Київської Русі його

називали «медовим хлібом».
Для кожної дитини майстриня підготувала на
серветці пряник-сніжинку. А далі разом з малечею проводили лінії узору, обирали колір глазурі
і старанно розписували нею пряники.
Дитячій радості не було меж! У кожного вийшов дуже гарний святковий і запашний пряник,
який кожен, пишаючись власною працею, відніс
додому, до своєї родини.
Директор закладу Наталія Коваленко щиро
дякувала за гарний подарунок для дітей особисто
Роману Буковському, майстрині Лесі Турукіній та
організаторам заходу. А дорослі отримали велике задоволення від того, що порадували малечу.
Любов ЮРЧЕНКО,
берегиня козацтва

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я
Світовий лідер з виробництва масажного обладнання
для відновлення і поліпшення самопочуття.
Запрошуємо Вас на пробні сеанси апаратного масажу.
Ми допоможемо Вам бути здоровими!
Передноворічні акції!
Вишгород, вул. Набережна, 2-в, ринок «Набережний».

Запис на сеанси:
(093) 978-61-15,
(066) 358-78-07,
(097) 589-54-67
ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ М. ВИШГОРОДА
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО,
А ТАКОЖ МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (093) 981-52-64, (096) 462-03-20
П О С Т Е Л Ь К А

Реставрація
подушок, ковдр.

Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).
Автомобільному кооперативу
КІГ «Лісний» потрібен на роботу

ЕЛЕКТРИК.
Деталі за тел: (067) 584-16-49

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

Вважати недійсним втрачене свідоцтво на право власності на житло, видане Вишгородською міською радою
29.12.1994 р. згідно з розпорядженням № 280 на ім’я Миколи Кириловича КИСІЛЯ, Сергія Миколайовича КИСІЛЯ,
Галини Григорівни КИСІЛЬ

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

