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Шановні земляки!
21 листопада ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні
та всіх українських воїнів, які
беруть участь у війні на Сході держави, усіх, хто власним
життям, своєю жертовністю
демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в
пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.
День Гідності і Свободи – це підтвердження того, що події 2013 – 2014 років на Майдані
змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні.
Ще не стерлися у нашій пам’яті багатотисячні маніфестації протесту, оповитий вогнем
центр столиці, сутички з хранителями злочинного режиму. У ті дні і на барикадах, у лавах
бойових сотень, біля наметів Майдану можна було побачити сотні вишгородців. Все це свідчить про те, що вишгородцям не байдуже майбутнє, що ми хочемо жити у вільній країні за
законами цивілізованого світу з гідними нас високими соціальними стандартами, правовим
захистом, свободою слова та іншими цінностями ХХІ століття. Щиросердечно дякую усім небайдужим вишгородцям, активістам Майдану, хто, не шкодуючи ні часу, ні коштів, боровся
за свою гідність, а пізніше — захищав Україну на Донбасі. Разом — ми сила гідних і гордих
людей!
Олексій МОМОТ

Разом — ми сила
гідних і гордих людей!

Погода сприяє комунальним роботам
Таких раптових опадів у вигляді
снігу не очікував ніхто. Навіть не зважаючи на те, що до зміни клімату архістратиг Михайло 21 листопада завжди приходив на білому коні. Втім,
перший сніг, як завжди, щез безслідно, залишивши по собі мокречу та
опале липке листя.
Комунальні служби міста вцілому
були готові до зміни погоди, тому перший сніжок не завадив плановим роботам. Так, на фінішну пряму вийшла реконструкція прибудинкової території за
адресою: проспект Мазепи, 6. За тиж-

день, максимум другий тут з’являться
нові паркувальні місця, оновлені тротуари, мощення навколо будинку, проїжджа частина. Прогноз погоди вселяє надію, що ці роботи будуть виконані згідно
із затвердженим планом.
Практично завершується у цьому
році й робота по капітальному ремонту
покрівель на багатоповерхових будинках. Поки що ударними об’єктами для
підрядників є дахи по вул. Шолуденка,
6-А, 7, вул. Набережній, 12.
Як і годиться, відбулася консервація літніх фонтанів у центрі міста та на

Галявині казок. Залишки води було видалено, утеплено крани, електрообладнання.
Паралельно комунальники подбали і
про систему поливу газонів.
Повертаючись до зимових турбот,
варто сказати, що цього року, як і в попередній період, у місті зосереджено достатню кількість піщано-соляної суміші
на випадки ожеледиці та значних снігових заметів.
До роботи в екстремальних умовах
також підготовлено спеціалізовану техніку. Тобто, є всі надії, що на складно-

БЛАГОУСТРІЙ

рельєфних ділянках міста, як підйом
по вул. Шолуденка, вантажні фури не
складатимуться в дугу, а спокійно долатимуть небезпечну зону. І хоч довготривалий прогноз запевняє про теплу
зиму, все ж краще тримати під рукою
все необхідне від завірюх.
Нинішній листопад дозволив проводити роботи по обрізці сухих і хворих
дерев, а за нагоди комунальники продовжать збір падолисту. Словом, попри
карантинних страшилок, вони роблять
свою справу.
Влас. інф.
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З Днем Гідності та Свободи!
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, віддаючи данину поваги
патріотизму і мужності українців, які стали
на захист демократії, національних інтересів
і європейського вибору під час Помаранчевої
Революції та Революції Гідності, вшановуючи
сьогоднішніх героїв, котрі стримують ворога
на східному кордоні.
Від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради та від себе особисто
щиро вітаю Вишгородську громаду і бажаю
мирного неба та впевненості в завтрашньому
дні. Спрямуймо усі наші сили на те, щоб побудувати економічно та духовно багату, вільну
і демократичну державу, якою пишатимуться
нащадки.
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Епідеміологічна ситуація
на Вишгородщині
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»,
станом на 10:00 19.11.2020 року епідемічна ситуація на Вишгородщині:
- кількість осіб, що захворіли на
коронавірусну інфекцію COVID-19,
—1695, госпіталізовані – 47
- летальних випадків – 22
- кількість осіб, що одужали, –
705
- кількість осіб з підозрою на
COVID-19 – 73
- кількість контактних осіб – 928
- кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, – 928
- проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 – 5228.

Епідемія не відступає:
лікарні перепрофільовують

Обережно: вибухонебезпечні предмети!
У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів,
необхідно:
— негайно припинити усі роботи в
районі виявлення вибухонебезпечного
предмета (предметів);
— негайно (з безпечного місця) повідомити про знахідку чергові служби
органів внутрішніх справ, уповноважені
органи з питань надзвичайних ситуацій
(тел. 101), поліцію (тел. 102), оперативного чергового управління з питань НС.

Повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси
(орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета;
— не користуватися засобами
радіозв’язку, мобільними телефонами
(вони можуть спровокувати вибух);
— вивести (відвести) на максимальну відстань (не менше 100 метрів) усіх

людей, які знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;
— позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де знаходиться цей предмет, та огородити його від
сторонніх осіб, у тому числі дітей (для
огорожі можна використовувати різні
підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
— очікувати на безпечній відстані від
місця знаходження вибухонебезпечного
предмета на приїзд фахівців ДСНС та
поліції, при цьому здійснюючи заходи
щодо недопущення до небезпечної зони
інших людей.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
— палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться вибухонебезпечний предмет або
предмет, схожий на нього;
— піднімати, витягувати з ґрунту,
зрушувати з місця, кидати, ударяти і
розбирати будь-які вибухонебезпечні
предмети;
— переносити ці предмети в місця
перебування людей.
Пам'ятайте! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки
підготовлені фахівці-сапери, допущені
до цього виду робіт.
У будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є
гарантом того, що не станеться випадку
каліцтва чи загибелі.
При виявленні вибухонебезпечних
предметів негайно повідомте за номером «101»!
Юрій СЕРГІЄНКО, провідний
інспектор Вишгородського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області

Коронавірусна епідемія все більше охоплює Київщину. З минулого
понеділка ще три райони додалися
до «червоних» зон. Вишгородщина
нині у помаранчевій. На дистанційному навчанні перебуває майже 37,5 тисяч учнів, а дитсадки семи громад та
районів зовсім призупинили роботу.
Обласна влада продовжує збільшувати кількість ліжко-місць у лікарнях та
розширювати мережу кисневого забезпечення.
За інформацією т.в.о. директора
департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Олександра Світлого, маємо
20 перепрофільованих закладів охорони здоров’я для госпіталізації хворих
із Covid-19. Аби збільшити кількість
інфекційних ліжок до перепрофілізації, підготовлено ще шість медзакладів
на території області. Це Васильківська
ЦРЛ, Сквирська ЦРЛ, Ірпінська ЦМЛ,
Київська обласна клінічна лікарня, Київська обласна лікарня та Київське обласне психіатрично-наркологічне медичне
об’єднання. У сумі вони розраховані на
345 додаткових ліжок.
Голова Київської обласної державної
адміністрації Василь Володін зазначив,
що в області також визначили ще 13 потенційних медзакладів для пацієнтів із

Covid-19. Їх також розпочали готувати
до перепрофілювання, адже кількість
хворих зростає в геометричній прогресії.
Медичні заклади зможуть забезпечити
лікування ще 1,5 тис. людей. Серед них
і комунальне некомерційне підприємтво
«Вишгородська центральна районна лікарня».
За словами директора закладу Івана Клюзка, тут мають підготувати 200
ліжко-місць. Проте, у нашій лікарні їх
всього 175. Тому будуть перекваліфіковувати й Димерську. Нині розробляється проектно-кошторисна документація
щодо забезпечення кожного потенційного пацієнта кисневим концентратором.
Наразі адміністрація КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВРР повідомляє, що до
особливого розпорядження наша лікарня працює у штатному режимі.
Стаціонарні відділення надають медичну допомогу в повному обсязі (за
направленням сімейного лікаря або при
доставці екстреною медичною допомогою) цілодобово, з дотриманням усіх
карантинних заходів. Поліклінічне відділення забезпечує консультативну допомогу згідно з графіком роботи спеціалістів. У разі його зміни, буде додаткове
повідомлення.
Влас. інф.
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Результати місцевих виборів 2020 до Вишгородської районної ради
№ ТВО,
за яким
закріплено

Прізвище, ім’я, по батькові

Відомості про обраного депутата

політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Громадянин України, народився 18.06.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина", Київська обласна рада, Депутат Київської обласної ражи
Громадянин України, народився 13.05.1974 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
1
Прищепа Василь Іванович
"Батьківщина", Підприємець
Громадянин України, народився 30.08.1967 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
2
Панамарчук Геннадій Володимирович
"Батьківщина", ТОВ, директор
Громадянин України, народився 02.08.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
4
Хан Володимир Миколайович
"Батьківщина", Київська обласна рада, Головний спеціаліст
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Перший
Громадянин України, народився 22.03.1985 р., освіта вища, безпартійний, Київська обласна рада, НачальЯкимчук Михайло Миколайович
кандидат
ник управління комунального майна та житлово-комунального господарства виконавчого апарату
Громадянин України, народився 12.11.1983 р., освіта вища, безпартійний, ГО "Спортивний клуб "Харак1
Шубка Віктор Вікторович
терник",, тренер з хортингу
Громадянин України, народився 01.08.1957 р., освіта вища, безпартійний, Медичний центр "Аміда", Лікар1
Яковенко Василь Васильович
хірург
Громадянин України, народився 14.01.1962 р., освіта вища, безпартійний, Вишгородської станції екстреної
1
Павленко Віктор Петрович
медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"., головний лікар, начальник
Громадянка України, народилася 26.05.1988 р., освіта вища, безпартійна, Фонд комунального майна, фа2
Басок Кристина Артурівна
хівець з організаційних питань
Громадянин України, народився 26.07.1965 р., освіта вища, безпартійний, Вишгородська районна комп2
Король Микола Олександрович
лексна дитячо-юнацька спортивна школа, Директор
Громадянин України, народився 05.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, ФОП "Ликов Д. І.", фахівець з
2
Ликов Дмитро Ігорович
організаційних питань
Громадянин України, народився 06.08.1977 р., освіта вища, безпартійний, Адвокатське об’єднання "СВС3
Апаров Андрій Миколайович
колегія" м. Київ, Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ м. Вишгород, Адвокат
, провідний юрисконсульт
Громадянка України, народилася 14.01.1963 р., освіта вища, безпартійна, Іванківська районна державна
3
Бірюк Надія Костянтинівна
адміністрація, Начальник Відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту
Громадянин України, народився 07.08.1975 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "ТРЕСТ – ДОРБУДТРАНС",
4
Горбенко Сергій Дмитрович
Засновник та директор
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ"
Перший
Громадянка України, народилася 20.08.1978 р., освіта вища, безпартійна, Вишгородська районна рада
Ганіцька Марина Сергіївна
кандидат
Київської області, Заступник голови районної ради
Громадянин України, народився 09.04.1993 р., освіта вища, безпартійний, Вишневській місцевий центр з
Морозов Святослав Олександрович надання безоплатної вторинної правової допомоги, Заступник начальника відділу "Вишгородське бюро
1
правової допомоги"
Громадянин України, народився 17.12.1967 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне під1
Потапенко Анатолій Іванович
приємство "Вишгородська районна стоматологічна поліклініка" Вишгородської районної ради Київської
області, Головний лікар
Громадянин України, народився 26.07.1980 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство Виш2
Биховченко Ігор Петрович
городське бюро технічної інвентаризації, Директор
Громадянин України, народився 06.09.1980 р., освіта вища, безпартійний, Обслуговуючий кооператив
3
Мадяр Ігор Іванович
"Житлово будівельної компанії "ОЛЬВІЯ БУД", Голова кооперативу
Громадянин України, народився 06.11.1969 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа - під3
Оніс Сергій Миколайович
приємець
Громадянин України, народився 19.01.1973 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Медичні центри "Медісвіт",
3
Савенко Олег Васильович
Лікар отоларинголог
Політична партія "НАШ КРАЙ"
Перший
Громадянин України, народився 24.10.1957 р., освіта вища, безпартійний, Басейнове управління водних
Урупа Микола Миколайович
кандидат
ресурсів середнього Дніпра, Начальник
1
Горовий Микола Васильович
Громадянин України, народився 18.05.1961 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює
Громадянка України, народилася 01.06.1978 р., освіта вища, безпартійна, "Фонд Вікторії Лемешко", ди2
Лемешко Вікторія Віталіївна
ректор
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Перший
Громадянин України, народився 13.01.1975 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЦарьов Андрій Миколайович
кандидат
ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа -підприємець, Фізична особа-підприємець
1
Литовченко Ірина Віталіївна
Громадянка України, народилася 21.02.1982 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Газета "Слово", Директор
Громадянка України, народилася 06.10.1979 р., освіта вища, безпартійна, Вишгородська районна держав1
Волотовська Тетяна Павлівна
на адміністрація, Заступник голови
Громадянин України, народився 03.08.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА
3
Головач Віталій Володимирович
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Виробничо-комерційне приватне підприємство "Вікторія", Директор
Громадянин України, народився 12.05.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА
4
Пірський Руслан Олександрович
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює
Громадянин України, народився 26.07.1982 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА
4
Радченко Олена Володимірівнв
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Керуюча компанія "Комфорт+", Директор
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Громадянин України, народився 30.04.1950 р., освіта вища, безпартійний, Офіс реформ у Київській обласПерший
Удовиченко Володимир Петрович
ті, Керівник Офісу реформ у Київській області. Участь в реалізованому міжнародному проекту "Пілотний
кандидат
проект з реалізації".
1
Решетнікова Марія Степанівна
Громадянка України, народилася 01.08.1964 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює
Громадянин України, народився 19.02.1979 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Профрент", Заступник
1
Буковський Роман Володимирович
директора
Громадянка України, народилася 13.01.1984 р., освіта вища, безпартійна, КП Новопетрівської сільської
2
Правдива Ірина Олександрівна
ради "Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр", Директор
Громадянка України, народилася 28.11.1987 р., освіта вища, безпартійна, ВРКП "Комунальник", Началь2
Підкурганна Інга Вікторівна
ник юридичного відділу
Громадянин України, народився 23.08.1984 р., освіта вища, безпартійний, Державна екологічна інспекція
2
Приходько Юрій Олександрович
Столичного округу, Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області, Заступник начальника управління
3
Кондира Андрій Васильович
Громадянин України, народився 14.03.1970 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Тіоніт Груп", Директор
Громадянка України, народилася 25.08.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, ТОВ "Дизель
3
Овчіннікова Олена Іванівна
продакшн", Фінансовий директор
Громадянин України, народився 19.12.1976 р., освіта вища, безпартійний, Іванківська РДА, Голова район3
Яценко Сергій Васильович
ної державної адміністрації
Громадянин України, народився 14.10.1973 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Зроблено в Україні", Ди3
Анісімов Андрій Євгенович
ректор комерційний
Громадянин України, народився 03.07.1986 р., освіта вища, безпартійний, Міська громадська організація
4
Маслій Денис Олександрович
"Лабораторія малого бізнесу", Юрист
Громадянка України, народилася 08.01.1969 р., освіта вища, безпартійна, Управління освіти Славутицької
4
Єрьоміна Ніна Анатоліївна
міської ради Київської області, Директорка Палацу дітей та молоді

Голосів
ЗА

% від
квоти

Перший
Дзюба Олександр Миколайович
кандидат

Виборчий
округ,
в якому
обрано
ЄБВО

135

16,05

1

146

17,36

ЄБВО

3

0,35

ЄБВО

ЄБВО
286

34,00

1

382

45,42

1

676

80,38

1

87

10,34

ЄБВО

180

21,40

2

402

47,80

2

307

36,50

3

381

45,30

3

13

1,54

ЄБВО

ЄБВО
221

26,27

1

243

28,89

1

226

26,87

2

105

12,48

ЄБВО

269

31,98

3

406

48,27

3

ЄБВО
73

8,68

ЄБВО

75

8,91

ЄБВО

ЄБВО
213

25,32

ЄБВО

223

26,51

1

149

17,71

ЄБВО

160

19,02

ЄБВО

366

43,51

4

ЄБВО
403

47,91

1

494

58,73

1

392

46,61

2

459

54,57

2

528

62,78

2

31

3,68

ЄБВО

87

10,34

ЄБВО

454

53,98

3

827

98,33

3

291

34,60

4

379

45,06

4
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Чи реально вижити
малому бізнесу?

Карантин вихідного дня було запроваджено в Україні рішенням Кабінету міністрів від 11 листопада ц. р.
Під час його дії впродовж трьох пар
вихідних (з 14 по 30 листопада) забороняється робота практично всіх громадських установ, крім громадського
транспорту, продуктових магазинів,
заправок і аптек.
Вже у минулі вихідні рішенням Кабміну було заборонено приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, у ТРЦ та інших розважальних
закладах, не повинні були працювати
заклади культури, фітнес-центри, спортзали та басейни.
Втім, карантин вихідного дня офіційно проігнорували Львів, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Рівне, Одеса, Краматорськ, Слов'янськ. По факту карантин
не впровадив Дніпро. Ринки працювали
у Запоріжжі, Харкові, Бердичеві, Броварах, Полтаві, Хмельницькому. Не все
гаразд з «рішенням із центру» було і в
Києві — у суботу в місті розгорнулося
кілька ярмарків.
Спротив влади на місцях ніяк не
вплинув на роботу поліції. Наприклад,
тільки у Львові у першу карантинну
суботу було оштрафовано 54 підприємці. Продавці і власники магазинів,
торгових точок, які довірилися рішенню
Львівського виконкому і таки вийшли на
роботу, зіткнулися з реальною пробле-

мою — правоохоронцями, протоколами,
штрафами. Всього ж по Україні поліцією
за одну добу було складено більше тисячі адмінпротоколів за порушення умов
карантину.
Дехто з підприємців виявився більш
винахідливим і відчинив двері для відвідувачів під новими вивісками, які надавали захист від штрафів. Наприклад, у
Тернополі клуб та ресторан «Лисий» і
«Леліва» перед карантином вихідного
дня прийняли статут релігійної організації «Братство лисих» — і без перешкод
працювали обидва дні.
Деякі розважальні заклади і спортивні зали для постійних клієнтів працювали «по дзвінку», попередньо розіславши
повідомлення про нові умови роботи на
вихідні у закритих групах та чатах.
В цілому ставлення підприємців до
введення карантину в останні два дні
тижня було негативним. З 9 листопада
країною прокотилася хвиля мітингів, на
яких ресторатори, представники кінотеатрів, власники розважальних закладів,
спортивних залів і салонів краси вимагали недопущення закриття будь-якого
бізнесу під час карантину, посилаючись
на гарантоване Конституцією України
право на працю у статтях 42 та 43. У
роботі закладів, які вимушені закриватися «всього на 6 днів на місяць», задіяно близько 5 млн працівників по всій
країні — усі вони в ці дні мають залиши-

тися без роботи і без оплати за неї.
За словами наших правоохоронців,
на Вишгородщині було складено вісім
протоколів про порушення карантину
вихідного дня.
Ми також поспілкувались із представниками малого бізнесу про те, як і
з яким настроєм вони пережили перші
два вихідні дні нового «локдауну». Більшість з них не хотіли, аби називали їхні
прізвища. Редакція поставилась до таких прохань з розумінням. Тому, коротко
і по факту.
— …Карантин вихідного дня сприймається легше за весняний, бо очікувано. Трошки сумно, звісно, що бізнеси, у
яких більше ресурсів та зв'язків, продовжують працювати (хоч вони можуть також бути з ресторанної сфери або надають побутові послуги). Ну, і транспорт,
звісно, сприяє поширенню інфекції більше, ніж наша студія з одним-двома клієнтами одночасно і стерильними інструментами. Але це вже таке… демагогія…
— …Я підприємець, продаю косметичні засоби, орендую приміщення під
магазин. Працюю сама на себе майже
20 років — і весь цей час держава не
думає про мене. Зате я вчасно сплачую
податки, займаю сама себе і своїх працівників, сама вирішую проблеми зі своїми фінансами, навчанням, лікуванням.
Допомагаю іншим людям чи то фінансами, чи порадами, не маю пільг на квартплату чи кредити.
Весь час я вважала, що державі вигідно мати таких людей. Але цей рік показав, що нашій державі недостатньо
того, що такі, як я, самі про себе дбають…

Псевдодемократи сорому не ймуть
РЕЗОНАНС
Відкритий лист Олександру Дробасі
— автору статті «Відгомін свят»
Шановний пане Дробахо! Ознайомився з Вашою статтею і хочу вірити, що Ви
щиро бажаєте всім нам миру, благополуччя
і здоров’я. Але у мене особисто і моїх товаришів по організації, офіцерів м. Вишгорода,
виникла низка запитань, на які б хотілося почути відповідь. Зокрема:
— Кого можна вважати патріотами України?
— Хто був, є окупантом України, а кого
вважати її визволителем?
— Як трактувати термін «незалежність
України» на даний момент?
— Ваша думка про нинішній стан економіки, культури, моралі, освіти, медицини в
Україні?
Щоб Вам розуміти суть порушених питань, спробую на кожне з них дати своє
суб’єктивне бачення.
Щодо пункту першого. Якщо запитати
мене, яке місце найкраще у світі, то я без
розумів відповім: Україна, Житомирська область, Ємільчинський район, село Малий

Кривотин. Гадаю, що моє переконання підпадає під термін патріотизм. Третина чоловіків кривотинян полягла на фронтах, інші
повернулися каліками, але всі як один відроджували зруйноване колективне господарство. Ніхто не поїхав відновлювати Польщу,
Німеччину інші держави-сателіти гітлерівців.
Вважаю, це справжні патріоти. А чию заокеанську економіку відроджують зараз ваші
діти, пане патріоте?..
Штрихи до другого питання. У війну поблизу Малого Кривотину у лісі певний час
базувалися партизани загону генерала Наумова. Село допомагало їм харчами, ремонтом взуття, пранням обмундирування,
лікуванням поранених тощо. Навесні 1943
року у село увірвалися карателі. Партизани
прозівали ворога — і в село спокійно заїхала підвода за продуктами, на якій був капітан Соколов і наш сільський підліток Ренкас
Альфон Миколайович. Стався бій. Капітан
відправив хлопця сповістити загін, а сам відбивався в оточенні. Останню кулю він спрямував собі у скроню. Капітан Соколов був
родом із м. Саратова, мав дружину і двох
доньок. Після війни на день Перемоги вони
приїздили на могилу батька. Так ким був ро-

сіянин Соколов: окупантом чи захисником
України, пане Дробахо?
Ремарка до третього питання. У 1991
році на Всеукраїнському референдумі я голосував і закликав свій колектив проголосувати за незалежність України. І чого ми
досягли сьогодні на чолі з націонал-патріотами? Суцільної руїни колись благополучної,
економічно потужної України. Розграбовано
все: заводи, фабрики, армія. Горе-історики втішають нас, що, мовляв, ми були «загарбані і не мали своєї державності». Так
назвіть мені хоч одну колонію, яка була б
членом Ради безпеки ООН як це є Україна?
У своїй статті ви згадуєте і Леоніда Буткевича, тому запитання вже до вас обох: хто за
ці роки нищив Україну? Якісь окупанти? Ні,
свої «будівничі» незалежної України.
По-четверте. За три останні десятиліття
зникли не лише цілі галузі промисловості, а
й цілі населені пункти. Нас було 52 мільйони, тепер ледве 40 налічується. У селі Малий
Кривотин був клуб, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, крупна
тваринницька ферма, кузня, автотракторний парк і т. д. Зараз нічого цього немає, як
і фактично села. При «клятих» комуністах

— …Який у мене настрій? Настрій
— жахливий! Коли оголосили перший
локдаун, я не був готовий не працювати, але на період жорсткого карантину довелося закрити торгову точку. По
мірі можливостей оплатив вимушену
відпустку працівникам, оренду і податки. Допомогла фінансова подушка. Та
вона ж одна. Тільки почали звикати до
нових умов роботи, спричинених коронавірусом, як знов оголосили новий карантин. І хоча цей, здавалося б, не такий
страшний, усього два дні на тиждень,
але ж у ці два дні люди мають найбільшу можливість пройтись по магазинах,
знайти щось собі необхідне…
— …У весняний карантин мені ніхто
не пішов назустріч, оренду я заплатила
повну, податки теж, бо маю звичку платити наперед. І зараз, я так розумію, теж
ніхто не допоможе. Тепер маємо робочих днів на шість менше. Як нам це може
компенсувати держава і скільки? Та ніскільки! Кожен з нас розуміє, що ніхто не
вирішуватиме наші проблеми…
— … Вважаю, що зараз треба працювати, щоб зберегти робочі місця,
перш за все, працівникам. Нині не
йдеться про якісь великі прибутки, ми
просто працюємо в нуль для того, щоб
прогодувати свої сім'ї, своїх працівників і
підтримати обіг коштів. Закривати зараз
заклади немає сенсу, бо в підсумку ми
будемо змушені самознищитися. Навіть
30 % втрати прибутку впливає на роботу закладу. Тоді виникають думки про
скорочення робочих місць. У підсумку ці
люди поповнять список тих, хто втратив
роботу…
Торі ШУМ
було 100 дворів, а сьогодні шість. Одним махом «демократи» вирішили мовне і релігійне
питання: два храми — православний і католицький поросли травою забуття, бо село
загинуло. Духовність українців «патріоти-демократи» звузили до пропаганди і легалізації маріхуани, казино, процвітає проституція.
Безвіз полягає в тому, що мільйони «гордих
і незалежних» українців наймитують у ЄС.
А нинішня пандемія чітко засвідчила, чого
варта наша медицина. Щодо армії, то якби
не народ, добровольці, волонтери, агресор
був би вже за Дніпром. Як професійному військовому мені боляче за армію, колись третю у світі за ядерним потенціалом.
За браком газетної площі я не маю змоги перелічити всі «досягнення» демократів у
незалежній Україні. Простіше всього, пани
Дробаха і Буткевич, нарікати на попередників сяких-таких, окупантів, шукати п’яту
колону, очорнювати колишніх радянських
офіцерів, таврувати комуністів, а насправді
впритул не помічати, закривати очі на ту сваволю, яку вчиняють свої ж державні злодії —
казнокради та їх прихвостні із забарвленням
у національні кольори. Вони, як бачимо, сорому не ймуть.
Анатолій КОЗАК,
полковник, голова міської організації
Всеукраїнської спілки радянських
офіцерів
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Діяння Святого Гіацинта у Вишгороді
Протягом трьох століть княжий
Вишгород по праву вважався одним з
найбільших політичних, економічних
і духовних центрів Київської Русі. Це
істина, яку неможливо спростувати.
І, якщо по промисловому потенціалу
наше місто поступалося стольному
граду Києву, то у духовному плані
Вишгород був на рівних, а в деяких
моментах — навіть вище столиці.
У Вишгороді поховано святих страстотерпців братів-князів Бориса і Гліба,
тут проживала рівноапостольна княгиня
Ольга, її внук рівноапостольний князь
Володимир — хреститель Русі, його
син — святий князь Ярослав Мудрий,
інші святі князі — Юрій Долгорукий та
Андрій Боголюбський. І якщо, згідно з
легендою, на київських пагорбах встановлював хреста апостол Андрій Первозванний, то на шляху до Новгородського краю він безумовно ступав і на нашу
землю. Але наша історія чомусь вперто
замовчує чотирирічне перебування у
Вишгороді і Києві ще одного святого
або, як його називають католики, апостола землі руської — Яцека Одровонжа
або Святого Гіацинта. Хто ж він, цей
шанований на Заході монах, і чим він
запам’ятався у нашім краї?
Коли у XIII столітті напівдикі угорці,
нащадки Аттіли, вторглися у Моравію
(сучасна східна Чехія), нащадок стародавнього роду Одровонж переселився
до Польщі. Здібний і допитливий юнак
отримав освіту у Празі та Болоньї. Йому
було присвоєно ступінь доктора правознавства і богослов’я. Згодом він поступив у число каноніків краківської
кафедри. Трохи пізніше Яцек мандрує
до Риму, де і зустрічається зі святим
Домініком. Він так був вражений чудом,
здійсненим цим святим, що без вагань
приєднався до новоствореного домініканського ордену. А ще йому була до
вподоби ідея Домініка і його братів проповідувати, будучи бідними, зустрічатися з людьми, як прості брати у Христі.
Одровонж повернувся до Польщі,
брав участь у Парижі у генеральному капітулі (загальне зібрання братів Ордену),
а у 1228 році зі співбратами вирушив до
Русі, у напрямку Києва.
У Польщі йому пропонували посаду провінціала (керівника) орденської
провінції, але він рішуче відмовився на
користь місіонерської діяльності. Одровонж вже тоді здобув славу чудотворця.
І ось він на Русі: у грубому полотняному вбранні, підперезаний мотузкою,
босоніж, з хрестом на грудях. І як тут
не порівняти його з нинішніми церковними ієрархами у золоті і самоцвітах, з
«Ролексами» на руках, які катаються на
Мерседесах-Майбахах?
Як писав відомий краєзнавець Лаврентій Похилевич, Вишгород на той час
вже був незначним містечком і, за сло-
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вами польських письменників, належав
домініканському монастирю, який у Києві заснував чудотворець Яцек Одровонж. Домініканці володіли містечком
під приводом здійсненого під Вишгородом чуда цим святим Гіацинтом. Начебто святий Лях, на зворотньому шляху з
Чернігова до Києва, перейшов Дніпро
по воді, як по суші, і залишив на вічну
пам’ять сліди своїх ніг на течіях швидкої

храму. Так, на Болоні (Оболоні) з’явився
костел на честь Діви Марії.
Чотири роки проіснувала ця домініканська місія. Справа проповідників
розвивалася напрочуд успішно. Якось
селяни після буревію поскаржилися
Яцеку Одровонжу, що жито полягло і
урожай загине. Тоді він спрямував долоні на поле — і стебла піднялися, і колос
дозрів.

робота: «З’явлення Діви Марії Святому
Гіацинту». Хто з читачів відпочиватиме у
Венеції, раджу завітати у собор Іоанна і
Павла. Там знаходиться картина роботи
Леандро Бассано «Святий Гіацинт йде
по річці Дніпро зі святим Причастям і зі
статуєю Діви Марії в руках». Незабутнє
полотно (НА ФОТО).
Взагалі, цьому невтомному мандрівникові і проповіднику встановлено

ріки, які начебто назавжди помітні віруючим католикам.
Якщо чудо і відбулося, то очевидно
це було навпроти Ольжиної гори, де через Дніпро існувала прадавня переправа і де Володимир Мономах побудував
перший в історії Русі міст через цю ріку.
Є версії, що Вишгород потрапив домініканцям завдяки проханню жінки київського князя Володимира II Рюриковича
— польської княжної. Київські правителі
часто брали дружинами полячок. Є ще
одна версія, що домініканцям Вишгород
випросила Соломія — дружина Галицького короля Коломана. Соломія, краківська княжна, була католичкою і вмовила
Коломана теж прийняти латинську віру.
Київський князь Володимир II Рюрикович був людиною толерантною по
відношенню до інших релігійних течій,
віросповідань. У Києві вже був монастир
бернардинців, у якому спочатку і притулився святий Лях, а потім, здійснивши
чудо, подарувавши сліпій доньці князя
зір, попрохав дозволу на будівництво

Про його чуда написано багато, але
київський період завершився сумно. Київський князь під тиском православних
ієрархів заборонив йому проповідувати
і врешті-решт рекомендував залишити
Русь. Він став справжнім мандрівникомпілігримом. Побував у Молдавії, Валахії,
Дакії, Болгарії, Куманії (країні половців),
Криму, Константинополі, острові Хіос,
потім у Прибалтиці. У Київській Русі він
відвідав усі міста і містечка: Львів, Володимир-Волинський, Житомир, Овруч,
Чорнобиль, Чернігів і т. д. Він вдруге повернувся до Києва, коли татари його вже
палили. Як розповідає легенда, рятуючи
статую Матері Божої, він перебрався через Дніпро на власній мантії, мов на човні, ще й врятувавши хлопчика. У Луврі
знаходиться картина італійського живописця Лодовіко Карраччі, на якій зображено саме цей дніпровський перехід.
Щоправда, на ній кияни зображені у латинських шатах, але вибачимо італійця,
звідки йому знати про нашу етнографію.
Його пензлю належить ще одна чудова

багато статуй, написано багато картин,
творів. Перебуваючи у Києві, Папа Римський Іоанн Павло II шкодував, що немає
змоги назвати вулицю іменем цього святого, але висловив надію, що пам’ятник
Яцеку Одровонжу все ж з’явиться перед
головним київським католицьким Олександрівським храмом.
Чому Яцека Одровонжа називали
Святим Гіацинтом? За назвою квітки і
дорогоцінного каменя. Квітка гіацинт —
невелика і багряна за кольором. Так і
цей проповідник був смиренний серцем
і скромний, як ця чиста квітка. А червоний блискучий камінь символізував його
міцність і блиск святості життя.
Мощі Святого Гіацинта упокоєні у одноіменній каплиці у Кракові. Він прожив
72 роки. І по сьогодні для католиків він
є покровителем Польщі, Литви, Києва,
Померанії, Прусії, Русі. А жінки, віруючі
західного обряду, знають, що Святий Гіацинт полегшує пологи. Він завжди приносив людям лише радість і благодать.
Володимир ТКАЧ

Про офіцерську (старшинську) честь дещо інше

У моєму архіві за 25-30 років зібралося 2-3 десятки друкованих закидів мені-авторові, як позитивних,
так і негативних. Дякую тим і другим.
Частіше рівень викладу докорів настільки неграмотний… тільки розводиш руками. Тому буду максимально
лаконічним…
Правильно, п. Ірино, честь і не тільки
офіцерську, а вселюдську і національну
треба захищати. Та що робити, коли радянський офіцер не має честі і кидає в
тебе грязюкою?!
Коли під час Києво-Вишгородського
процесу (1968-1969 р.) біля 30 особам,

3-м — тюрма, останнім — пришивали
бирки — тавра українських буржуазних
націоналістів — це теж свого роду концтабір! Декому тільки за те, що говорили українського і читали твори великих
поетів-емігрантів! У тій дикій вакханалії
допитів, цькувань, шантажу дуже активними помагачами слідчих із КДБ
були бойові офіцери Панфілов, Чіркін,
Доломіно, Куренной та ще десяток-другий… Вони таємно тягали-возили нас
на своїх «газах» до республіканського,
обласного КДБ (Володимирська, Рози
Люксембург — нині Липська), викликали на принизливі бесіди. Очі їх блима-

ли недобрим вогнем уже за одне… За
нашу мову! (дехто з нас із ними говорили не на «общепринятом»). Всі народні
збурення, революції стаються, головне,
коли топчеться, зневажається гідність
людини!
Були в ті роки серед офіцерів і люди
(полковник Степан Шульга), які співчували нам і навіть допомагали де в чому.
Пізніше, у 80-ті активно співпрацював
з Товариством української мови (потім
«Просвітою») на Шевченкових заходах
Петро Головко. Вони також несли в душах тягар імперії зла, яка чавила все
українство. Ось таких і ми будемо за-

хищати всюди і завжди. Ще тільки одна
заувага. Живемо в час великої перезарядки свідомості багатьох і навіть перезавантаження характерів… Ці процеси
складані, болісні, бо застаріле, віджиле
треба виривати деколи з кров’ю… Не
всі мають достатньо сил для переоцінки
вартостей. Їм можна тільки поспівчувати… Правильно, п. Ірино, ради консолідації, і все ж речі називати своїми іменами, бо той, хто організовує операцію
«Хаос» в Україні, сіє, насаджує викривливне, спотворене і видає його за правду найвищої якості…
Олександр ДРОБАХА
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ПОНЕДІЛОК, 23 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 12:20 «Життя
вiдомих людей»
13:10, 14:20, 15:25
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:25, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»

10:15 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Чорна вода»
16:15 Х/ф «Повiтряний
маршал»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
20:25, 21:20 Т/с «Ангели»
22:15, 00:05 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:40 Щоденник

Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2020»
10:50 Дивовижнi
сади. Гiрський парк
Вiльгельмсхьое Нiмеччина
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Д/с «Дика планета»
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:30 Т/с «Референт»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Тато
рулить 2»

12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 00:00 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Впiймай мене,
якщо зможеш»
СТБ
07:30 Т/с «Комiсар Рекс»
10:25 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
00:55 «Слiдство ведуть

екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
08:00 Le Маршрутка
09:00, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
11:20 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
13:40 Х/ф «Армагеддон»
16:50 Х/ф «Пасажири»
21:20 Х/ф «Перший
месник»
00:00 Х/ф «Спадковiсть»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

09:40, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:40, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Тягар iстини»
ICTV
06:00 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:40, 13:15 Х/ф «Цар

скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
16:55 Х/ф «Велика стiна»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:05, 21:30 Х/ф
«Коммандос»
22:15 Свобода слова
00:00 Х/ф «Жанна д’Арк»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Pro Вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей»
11:25, 12:20, 14:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
23:45 Х/ф «Любов зла»
2+2
06:00 Х/ф «Столик №16»
07:30 Х/ф «Тактична
сила»

09:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Незбагненне»
15:15 Х/ф «Азартнi iгри»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:20 Т/с «Ангели»
22:10 Т/с «Кiстки-6»
00:00 Т/с «Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30, 16:25 Т/с «Величнi

Медичi»
10:40 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2020»
10:50 Пiд знаком Шанель.
Очiкування
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
21:45 #ВУКРАЇНI
22:10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Свiй чужий
син»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд

Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Тато
рулить 2»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 00:30 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Авiатор»
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:05 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр

пристрастi»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
00:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Перший
месник»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
23:50 Х/ф «Первісний»

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Тягар iстини»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
08:45 Факти. Ранок

23:05 Т/с «Доктор Хаус»

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:00 Д/п «Острiв Фiделя»
00:10 Т/с «Тягар iстини»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:55, 13:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-5: Книга Душ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Пес»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:10 Х/ф «Iнший свiт5:Кровна помста»
5 КАНАЛ
06:25 Pro Вiйсько
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей»
11:35, 12:20, 14:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
22:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
2+2
06:25 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
08:10 Х/ф «Атлантичний

рубiж: Воскресiння»
09:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «12 раундiв»
15:45 Х/ф «12 раундiв-3:
Блокада»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:30 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:15 Т/с «Ангели»
22:05, 23:55 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя

09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:40 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2020»
10:50 Пiд знаком Шанель.
Сумнiви
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:30 Т/с «Опiкун»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У

11:15, 19:15 Т/с «Тато
рулить 2»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 23:30 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Стiвен Хокiнг:
теорiя всього»
СТБ
06:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:25 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:06 «СуперМама»
19:06 «Про що мовчать
жiнки»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:40 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
13:20 Хто проти
блондинок
15:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
23:50 Х/ф «Потяг смертi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:45, 13:15 Т/с «Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-4: У пошуках
влади»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi

машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть
i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ВЕЛИКА ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 «Право на владу
2020»
2+2
06:00 Х/ф «Андроїдполiцейський»
07:45 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»

09:25, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Бен-Гур»
15:45 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:15 Т/с «Ангели»
22:10, 00:00 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30, 16:25 Т/с «Величнi

Медичi»
10:40 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2020»
10:50 Пiд знаком Шанель.
Ритуали
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55, 22:10 Д/ц «Свiт
дикої природи»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
00:15 Т/с «Полдарк»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15

Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Тато
рулить 2»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 23:30 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Прекраснi
створiння»
СТБ
06:25 Т/с «Комiсар Рекс»
09:20 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»

20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:00 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Месники»
00:00 Х/ф «Лiтак
президента»
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 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Тягар iстини»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:55, 13:15 Т/с «Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
23:15 Х/ф «Людина з
залiзними кулаками»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
06:25 Спостерiгач
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi

машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 7 ЛИСТОПАДА 2020 РО КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 12:20, 14:20
«Життя вiдомих людей»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал
2020»
00:00 Х/ф «Мерзенна
вiсiмка»
2+2
06:00 Х/ф «12 раундiв»
08:05, 17:20 «Загублений
свiт»

12:50 Х/ф «Воркрафт:
початок»
15:00 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Вiддача»
21:20 Х/ф Прем’єра!
«Лiквiдатори»
23:10 Х/ф «Солдати
фортуни»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Iсторiї
великого кохання»
10:40 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу

«Євробачення-2020»
10:50 Пiд знаком Шанель.
Безсоннi ночi
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
22:10 Принц Чарльз:
всерединi герцогства
«Корнуолл»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Виклик»
13:20, 15:30 Т/с
«Розмiнна монета»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Невипадковi
зустрiчi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:45
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Тато
рулить 2»
12:15, 17:15 4 весiлля

СТБ
06:10, 19:00, 22:50
«Холостячка Ксенiя
Мiшина»
10:10, 23:50 «Як вийти
замiж»
11:15, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

11:10 Кохання на
виживання
13:00 Хто зверху?
15:10 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй Горинич»
16:20 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
18:00 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
19:40 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
21:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23:50 Х/ф «Цiна
безсмертя»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:20 Суперiнтуїцiя

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
07:50 М/ф «Дев’ять»
09:10 Х/ф «Схiд темряви»
10:55 Х/ф «Стiвен Хокiнг:
теорiя всього»
13:10 Х/ф «Авiатор»
16:20 Х/ф «Впiймай мене,
якщо зможеш»
19:00 М/ф «Епiк»
20:45 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
22:45 Панянка-селянка

22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»

14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Дiм дивних
дiтей мiс Сапсан»
23:30 Х/ф «Схiд темряви»

програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi

11:05, 17:05 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
15:15, 16:15, 20:10
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:05 Скетч-шоу «На
трьох-8»
23:40 Факти
00:10 Х/ф «Межа»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СУБОТ А , 28 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00 «Свiт навиворiт»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 20:15 Т/с
«Мишоловка для кота»
19:30 ТСН
23:20 Х/ф «Заборонений»
2+2
06:55 «Загублений свiт»
12:00 Х/ф «Бойовi свинi»
13:40 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
15:10 Х/ф «Озеро акул»
16:55 11 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Ворскла»
19:00 Х/ф Прем’єра!
«Слiдопит»
20:40 Х/ф «Джон Вiк»

22:35 Х/ф «Геймер»
00:10 Х/ф «Iнопланетна
обитель»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05, 19:30 «Скiльки
жертв голодомору i чи
був вiн штучним?»
08:15, 19:50 «Спогади
свiдка голодомору: як
виживали»
08:25, 13:40, 21:25
«Голодомор. Свiт знав,
але мовчав»
09:15 «Вiдкриваючи
Україну. Сумна iсторiя»
10:05 Д/ф «Будинок

«Слово»
11:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону. I
етап. Iндивiдуальна гонка
20 км, чоловiки (початок)
12:00 Хвилина мовчання:
День пам’ятi жертв
голодоморiв
12:01 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону.
I етап. Iндивiдуальна
гонка 20 км, чоловiки
(продовження)
15:15 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону. I
етап. Iндивiдуальна гонка
15 км, жiнки
17:00 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
20:00 Спецпроєкт «Дiти

Великого голоду»
22:00 Голод до правди
23:45 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону. I
етап. Iндивiдуальна гонка
20 км, чоловiки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Дитина на
мiльйон»
13:00, 15:20 Т/с
«Пiдкидьок»
17:00, 21:00 Т/с «Тiнь
минулого»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Цiна правди»

СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
19:00 «МайстерШеф»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Феї i
таємниця країни
драконiв»
07:40 Х/ф «Джим Гудзик i
Машинiст Лукас»
10:00 Т/с «Британiя»
19:00 Х/ф «Вавiлон нашої
ери»
21:00 Х/ф «Месники:
Вiйна Нескiнченностi»
00:00 Х/ф «Затягни мене
до пекла»

08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Калина
червона»
13:30 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
15:15 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
22:10 Х/ф «Любов
приходить не одна»

ІНТЕР
06:00 Х/ф
«Невiдправлений лист»

ICTV
06:45 Секретний фронт
08:20 Теорiя змови

09:20 Громадянська
оборона
10:10, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Коммандос»
16:40 Х/ф «Термiнатор-4:
Нехай прийде
спаситель!»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Термiнатор:
Фатум»
21:35 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
23:40 Х/ф «Судний день»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Свiт

майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Благородне серце»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:15 Pro Вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
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НЕДIЛЯ , 29 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним 2»
11:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
12:45 Т/с «Свати - 6»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:20 Концерт Наталiї
Могилевської
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
08:10 «ДжеДАI 2020»

09:10 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Атака на
королеву»
15:45 Х/ф «Широко
крокуючи»
17:10 Х/ф «Широко
крокуючи-2: Розплата»
19:00 Х/ф «Захисник»
20:45 Х/ф «Ефект колiбрi»
22:40 Х/ф «Унiверсальний
агент»
00:15 Х/ф «Свiнгери»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України

11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
11:25, 00:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Вiдриття
сезону. I етап. Спринт 10
км, чоловiки
12:50 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Жюль Верн.
Подорож довжиною в
життя
14:35 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону.
I етап. Спринт 7.5 км,
жiнки
15:55 Студiя «Бiатлон»
16:15 Х/ф «Сiв заблукала
увi снi»
17:45 Щоденник

Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2020»
18:00 Дитячий
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
Фiнал
20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Створення
ледi»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Мавки»
16:45, 21:00 Т/с «Шукаю
тебе»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою

23:15 Т/с «Дружина за
обмiном»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Лiно»
12:45 М/ф «Епiк»
14:30 Х/ф «Прекраснi
створiння»
16:45 Х/ф «Дiм дивних
дiтей мiс Сапсан»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:30 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
СТБ
05:45 Х/ф «Золоте теля»
09:00 «МайстерШеф»
12:45 «Хата на тата»
15:00 «СуперМама»
19:00 «Слiдство ведуть

екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:15 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Прогулянки з
динозаврами»
08:10 Дiти проти зiрок
09:50 Х/ф «Месники»
12:50 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
15:40 Х/ф «Месники:
Вiйна Нескiнченностi»
18:40 Х/ф «Доктор
Стрендж»
21:00 Х/ф «Месники:
Завершення»
00:50 Х/ф «Лiтак
президента»

ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00 «Iнше життя»
12:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
16:50, 20:30 Т/с
«Детектив Ренуар»
20:00 «Подробицi»
21:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
23:25 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
ICTV
06:20, 10:00
Громадянська оборона
08:10 Анти-зомбi
07:15 Бiльше нiж правда
09:05 Секретний фронт
11:00, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День

14:15 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
16:20 Х/ф «Термiнатор:
Фатум»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «План втечi»
23:35 Х/ф «План втечi-2»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
06:10, 10:10, 11:10 Д/с
«Крила вiйни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!

08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
12:15 Iндiйський фiльм
«Несправедливiсть»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Голод-33»
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Про перенесення дати проведення
громадських слухань під час проведення
процедури громадського обговорення щодо
врахування громадської думки з питання
найменування вулиці м. Вишгорода

24 листопада виповнюється 50 років
завідуючому господарством ВРСЗОШ «Надія»
Миколі Володимировичу БОРИСЕНКУ!
Сьогодні день буває раз в житті,
Цей день, коли Вам 50 настало.
Хай Вам здається – це багато літ,
Але насправді дуже й дуже мало.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято,
Й дарувало посмішку завжди.

ОФІЦІЙНО

Хай Вас охороняє Божа Мати
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
Прожити в щасті і многая літ!
З повагою, колеги

Розпорядження № 133 від 18 листопада 2020 року
Керуючись протоколом позачергового засідання Вишгородської районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій № 23 від 16.11.2020 року:
1. Перенести дату проведення громадських
слухань з 23.11.2020 року на 02.12.2020 року в
приміщенні адміністративного будинку на пл.
Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.

Порядок денний:
з 15.00 до 15.15 — реєстрація учасників та
роз'яснення щодо проведення громадських слухань,
з 15.15 до 15.30 — доповідь,
з 15.30 до 16.00 — запитання та відповіді на
запитання,
з 16.00 до 16.15 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

У Вишгороді призупинені водійські іспити
АВТОСПРАВА

Вважати недійсним загублений військовий квиток, серія ТП
№ 228548, виданий Вишгородським військовим комісаріатом від
12.10.2020 р. на ім’я Ігоря Ігоровича ГЛУШЕНКА

Люди можуть скласти екзамени на право
керування транспортними засобами в інших
сервісних центрах МВС Київщини.
У територіальному сервісному центрі МВС №
3245, що розташований у Вишгороді, на деякий
час призупинено екзаменаційну діяльність. Про
це повідомляться на Фейсбук-сторінці Сервісні
центри МВС Київської області, й зазначається,
що це пов’язано із захворюванням деяких працівників на коронавірус.
«Особи, які зареєструвались на сайті ГСЦ

МВС до цього сервісного центру за допомогою
функціоналу «Запис в Е-чергу», можуть скласти
теоретичні і практичні іспити на право керування транспортними засобами у будь-якому іншому сервісному центрі МВС Київської області за
умови наявності талону онлайн-черги, або в ТСЦ
МВС № 3245 в інші робочі дні – після відновлення
процесу прийому екзаменів», – йдеться у повідомленні й зазначається, що про відновлення тестування повідомлять додатково.
А ось обмін посвідчень водія чи видача дублікатів документів відбуваються у звичному режимі,
однак для цього потрібно попередньо записатися.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ на 23 – 29 листопада
ОВЕН (21.03-20.04) У вас є шанс створити міцний
фундамент для подальших досягнень у роботі й творчості. Успіх буде базуватися на вашій пунктуальності й сумлінності. Не дозволяйте оточуючим маніпулювати вами,
не йдіть на нескінченні компроміси. Особливо ретельно
контролюйте свої емоції й слова, не давайте волю роздратуванню. У вихідні бажано діяти за правилом «довіряй,
але перевіряй». Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05) Добре б повчитися чомусь новому. Не намагайтеся впливати на навколишніх, дозвольте
їм бути собою. Метою ваших зусиль повинні стати ділові
проекти, доручення й короткі поїздки. Вам, схоже, доведеться задуматися, чи все ви вірно робите, чи до тих цілей
прагнете. У вихідні будуть легко йти справи, пов'язані з будівництвом або ремонтом. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п'ятниця.
БЛИЗНЯТА (22.05-21.06) Починають реалізовуватися
ваші заповітні плани й задуми. Просто пливіть за течією й
насолоджуйтеся навіть маленькими перемогами. Саме зараз ви одержите шанс зрозуміти, що вас дійсно люблять.
Ви багато чого можете встигнути, було б бажання. Свою
енергію спрямуйте на досягнення гармонії. Ви одержите
інформацію, яка дозволить змінити багато чого. Вихідні —
прекрасний час для поїздки на природу в гарній компанії.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
РАК (22.06-23.07) Наступає час, сприятливий для рішучих дій і важливих змін. Бажано позбутися вантажу
дрібних невирішених проблем. Знизьте навантаження на
роботі до мінімуму, не призначайте важливих зустрічей.
Перед вами розкриються перспективи й можливості, які
сприяють скоренню нових вершин. При необхідності можете розраховувати на підтримку друзів. У вихідні спробуйте зберігати рівновагу і не дратуватися. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п'ятниця.
ЛЕВ (24.07-23.08) Можете сміливо долучатись до нової роботи або виконання складного завдання, особливо,
якщо це обіцяє гарний прибуток. Але не варто ні з ким
ділитися своїми діловими планами. На роботі намагайтеся якнайменше потрапляти на очі керівництву, щоб вас
не завантажили додатковими обов'язками. В іншому особливих проблем не передбачається. Проявивши мудрість
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і стриманість, ви успішно впораєтеся з найрізноманітнішими домашніми справами. У вихідні не піддавайтеся емоціям і не дозволяйте втягти себе в конфліктну ситуацію.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
ДІВА (24.08-23.09) Не варто перетворюватися в пустельника, спілкуйтеся з різними людьми. Не противтеся
своїм інтуїтивним бажанням. Не потрібно відстоювати
свою позицію по дрібницях, так ви можете пропустити
щось більш істотне. У вихідні ваші емоції можуть вихлюпнутися через край. Даремно, адже в складній ситуації
криком нічого не зміниш. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) Кар'єрні устремління краще
призупинити, не намагайтеся штурмувати нові рубежі, це
навряд чи матиме успіх. Вам потрібно буде зробити вибір, доведеться чітко визначити свою позицію в професійній сфері або в особистому житті. Ви зможете впоратися
практично з усіма справами, не докладаючи до цього особливих зусиль. У вихідні прислухайтеся до дружньої поради, вона буде досить своєчасною. Сприятливий день —
п'ятниця, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН (24.10-22.11) Надзвичайно активний і позитивний період. Можна буде багато чого встигнути зробити. А, якщо пощастить, є шанс навіть досягти бажаної
мети. Тільки не зводьте стіну між собою і світом. Якщо
є сімейні або робітничі проблеми, спробуйте їх уладна-

ти, саме зараз це пройде швидко й безболісно. У вихідні близькі люди можуть звернутися до вас по допомогу.
Спробуйте їх не розчарувати. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12) З'ясовуючи відносини й відстоюючи свої права та незалежність, наберіться терпіння
і мудрості. Подивіться на себе збоку й, можливо, ви побачите спосіб змінити ситуацію на свою користь. Якщо ви
не втратите душевної рівноваги, то тиждень буде сприятливий для роботи з інформацією й продуктивний у плані
спілкування. Підготуйте міцний фундамент для майбутніх
великих проектів. У вихідні займіться рішенням домашніх
проблем. Вони на це давно чекають. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01) У вас може виникнути відчуття
ностальгії, намагайтеся не піддаватися зневірі й не вважати, що краще вже позаду. Вас може приємно здивувати
можливість заробити або поміняти роботу на більш високооплачувану. Будьте сміливішими, навіть у спілкуванні з
тими, хто заподіює вам усякі неприємності, час відмовитися від сумнівів і непевності й сміливо просуватися вперед до мети. У вихідні вам краще займатися звичайними
справами. Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— четвер.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02) Пора вам споважніти, адже
саме зараз вирішується щось важливе. Не відмовляйтеся від додаткової роботи, це шанс одержати підвищення і
премію. Багато цікавого й приємного обіцяють знайомства
з новими людьми і їх оригінальними ідеями. Ви можете
розраховувати на допомогу друзів. Можливі перспективні пропозиції. У вихідні добре б знайти час для заміської
прогулянки. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п'ятниця.
РИБИ (20.02-20.03) Цей тиждень принесе вам небачений приплив енергії, особливо тим, хто й так не любить
сидіти на місці. Однак не варто занадто навантажувати
себе і братися за кілька справ одночасно. На роботі ймовірні зміни на краще, з'являться нові можливості для професійного росту і зміцнення матеріального благополуччя.
Постарайтеся, щоб ваша енергійність не перейшла в сліпу
самовпевненість. Сприятливий день – середа, несприятливий — понеділок.
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