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Надія України — українка Надія

Працівникам житловокомунального господарства і
побутового обслуговування!

Свободу ув’язненим
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

9 березня вишгородці вийшли на підтримку бійця батальйону «Айдар», льотчиці Надії Савченко, яка була викрадена з території України та ув’язнена в Росії за сфабрикованою справою.
На площі перед адмінбудинком зібралось близько сотні небайдужих вишгородців. Люди тримали в руках українські прапори, портрети Надії та плакати з написами «Свободу Надії Савченко».
Після чергового суду, 4 березня, українська полонена льотчиця,
яку досі утримують у СІЗО в РФ, оголосила сухе голодування.

У її організмі уже розпочались незворотні процеси.
Присутні на мітингу голова Вишгородської РДА Олександр Горган, голова райради Ростислав Кириченко та міський голова Олексій
Момот наголосили на потребі єднатися, бо війна — в усій країні, а
не лише на Сході, і Надія Савченко – Героїня, бо далеко не кожен
чоловік витримав би такі знущання.
Надія своєю мужністю і жертовністю вселила в українців надію
на перемогу.
Хвиля акцій на підтримку льотчиці і народного депутата Надії
Савченко, незаконно ув’язненої в Росії, прокотилася всією Україною
та багатьма країнами світу.

аФішка
ВИШГОРОДСЬКА МАСЛЯНА
12 березня
14:00 — біля БК «Енергетик». Приходьте всі!
12-13 березня
Справжня МАСЛЯНА на «ВишГорі»!
Багато млинців! Розваги! Народні гуляння!
Смачна їжа, народні колективи, веселі змагання із
подарунками, чарівний ведучий та приємна музика!
Місце зустрічі – «ВишГора»!
Початок об 11:00. ВХІД ВІЛЬНИЙ!

Міські комунальники
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КОЛО жінки
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Як платити за тепло
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Все почалося з
маминого подвір’я
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Календар городника
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Хай серце повниться
любов’ю
9 березня біля погруддя Т. Шевченку у Вишгороді зранку лунали
гучні пісні у виконанні андеграундового гурту «Гайдамаки». Перехожі
зупинялися та завмирали, заслуховуючись знайомими мелодіями.
З нагоди 202-х роковин від дня народження поета відбулися урочистості
біля пам’ятника Тараса Шевченка. До
підніжжя урочисто поклали квіти голови районної та міської рад, представники політичних партій, громадських
організацій, небайдужі вишгородці.
Опісля у ВРБК «Енергетик» читали вірші Поета, співали пісні на його
слова. Голова Вишгородського осередку «Просвіта» Олександр Дробаха
(НА ФОТО — перший зліва) розповів
чимало цікавих фактів про життя та
творчість Шевченка.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

18 березня — професійне свято людей, які
своєю працею створюють затишок у наших
домівках і навколо них.
Звертаємось зі словами вдячності до невтомних трудівників, хто встає із першим променем
сонця і прибирає наше місто від бруду — у дощ і в
сніг, у спеку і в холод. До тих, хто не спить уночі за
кермом прибиральної техніки, хто вивозить сміття, обрізає дерева, саджає квіти, ремонтує мережі, усуває й попереджає аварійні ситуації. До тих,
хто щодня відповідально працює на своєму робочому місці, щоб у помешкання вишгородців вчасно прийшли тепло, газ, вода, світло. А значить — і
добрий настрій. Щоб світлими й безпечними були
вулиці міста.
Ваша праця забезпечує життєво важливі потреби вишгородців. За це вам щире спасибі!
Сьогодні наше комунальне господарство суттєво змінюється. Ми — господарі в своєму домі —
і творимо місто своєї мрії. Попереду — новий
етап відповідальної роботи. І, спираючись на нові
технології, нові програми та проекти, новий підхід
до роботи, — труд комунальників і громади міста
окупиться, і нам усе вдасться!
Сьогодні місто потребує якнайбільше розуміння його проблем, вашої старанності, шановні
комунальники, і ми впевнені, усе це стане запорукою його краси
і зручності у майбутньому.
Зичимо
всім
наполегливості та
успіхів у добрих
починаннях і втішних результатів від
них, а ще — добробуту в родинах та щасливої долі.
З повагою Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міськради Тетяна БРАЖНІКОВА

Індекс газети «Вишгород» у
Каталозі місцевих періодичних
видань 40007.
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202 день народження Шевченка
ФОТОмить

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

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

12 березня

Вишгород

Ефективна методика розрахунків за теплову енергію при наданні
Як платити населенню
послуги з централізованого опалення в багатоквартирних
за тепло
будинках із загальним урахуванням споживання тепла

Пожежі в екосистемах

Гаряча весна
Олександр ПАХОМЕНКО,
провідний фахівець Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській
області
Щорічно пожежі в природних
екосистемах завдають непоправного збитку природі та державі. Найбільша кількість пожеж, як правило,
припадає на весняно-літній період, у
вихідні і святкові дні. Причиною 90%
пожеж у природних екосистемах є діяльність людини.
Необережне поводження з вогнем
дітей та дорослих, спалювання сміття
поблизу житлових будинків і на території, прилеглій до лісових масивів, іскри з вихлопних труб автотранспорту,
блискавки, самозаймання промасленого обтирального матеріалу, ефект фокусування сонячних променів на склі,
залишених людьми на природі... А ще
на території Вишгородщини — значні
площі покладів торфу (переважно — в
заплавах річок), які здебільшого межують із лісовими масивами. Випалювання сухої рослинності, сміття (побутових
відходів), листя — зокрема, поблизу
торфополів — може призвести до затяжного багатоденного горіння торфу
та масштабної пожежі лісу. Аби уникнути надзвичайних ситуацій, необхідно
створювати мінералізовані смуги та поновлювати їх, встановити інформаційні
стенди, перекрити позапланові дороги
шлагбаумами.
Обов’язково дотримуйтесь правил
пожежної безпеки.
Бережіть себе та природу!

Міські комунальні
підприємства

У випадках, коли збільшення потужності опалювальних приладів направлено не за
призначенням, — застосовується коефіцієнт,
рівний «1».
ПРИМІТКА: У розрахунках замість потужності однотипних опалювальних приладів
можна застосовувати їхню площу або кількість секцій у батареях.
Приклади:
1. У квартирі опалювальної площі 50 м кв.
проектна кількість секцій у батареях — 10 шт.
Фактичне число секцій — 15 шт.
К пр. = (15 -1) х 0,8 + 1 = 1,4;
10
Тоді:
S прив. = S інв. х К пр. = 50 х 1,4 = 70 м2
2. S інв. = 50 м2;
Р пр. бат. = 10; Р факт. бат. = 8;
Тоді:
К пр. = (8-1) х 0,8+1 = 0,84;
10
S прив. = 50 х 0,84 = 42,0 м2

Дані, застосовувані в методиці, в кожній
структурі, яка експлуатує опалювальні системи, повинні бути в обов’язковому порядку.
Визначення наведених площ квартир оформляється актами сторін (виконавця послуги,
споживача (власника квартири), власника
будинку, представника організації, обслуговуючої опалювальну систему.
За пропонованою методикою можна проводити розрахунки за спожите тепло і в будинках
без обліку споживання тепла, при оплаті за нормами споживання (абзац № 3 пункту 21 Правил).
Така методика розрахунків за спожиту
теплову енергію стимулюватиме мешканців
до приведення потужності опалювальних
приладів близькою до проектної з метою зниження оплати за тепло, сприятиме впорядкуванню балансу розподілу тепла по квартирах,
зниженню загального споживання теплової
енергії по будинку, а значить — і зниженню
вартості послуги, досягненню соціальної
справедливості серед споживачів тепла, зниженню невиправданих витрат держави.

Приклад розрахунку сплати за теплову енергію із застосуванням методики
(будинок 6-квартирний 3-поверховий, дані по будинку умовні)
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Питання надання
населенню послуги з
централізованого опалення стає все більш
гострим, актуальним, викликає певну соціальну напруженість у суспільстві — в
умовах підвищеної вартості енергоносіїв,
недостатньої їхньої забезпеченості. Основними причинами цього є погана якість,
висока вартість послуги, що надається.
Та випливають при цьому й елементи соціальної несправедливості.
В умовах низької організації надання послуг централізованого опалення проявляються зниження відповідальності, безконтрольність, зловживання суб’єктами послуги. Це
спонукає споживачів вдаватися до самостійного розв’язання проблем.
Зокрема, для підвищення теплового режиму в квартирах мешканці (можна сказати,
масово) вдаються до збільшення потужності
опалювальних приладів (шляхом їх заміни на
більш ефективні, шляхом збільшення кількості секцій опалювальних батарей), не завжди
розуміючи, що це призводить до порушення
розподілу тепла по квартирах, збільшення
загального споживання теплової енергії по
будинку, підвищення вартості послуги для
всіх мешканців. При цьому виникають питання соціальної несправедливості, бо в одних
квартирах надходження тепла збільшується,
в інших (однакової площі) — зменшується, а
оплата за тепло залишається однаковою.
Важливо й інше: порушення балансу розподілу тепла по квартирах призводить до
збільшення споживання теплової енергії, до
збільшення витрачання енергоносіїв та до
додаткових витрат держави на компенсацію
витрат при наданні пільг/субсидій населенню.
У споживачів тепла (мешканців) недостатнє розуміння проблем, немає єдиного
підходу до вирішення питань поліпшення
якості та зниження вартості надання послуги
з централізованого опалення. Запропонована методика розрахунків за тепло дозволить
підняти роль і відповідальність самого споживача у розв’язанні цих проблем.
Суть методики зводиться до того, що розрахунки за спожите тепло проводяться не за
фактичною опалювальною площею квартир,
а за приведеною — на підставі зміни проектної (розрахункової) потужності опалюваль-

них приладів.
Якщо мешканець збільшив проектну потужність опалювальних приладів у квартирі в
1,5 рази — то, відповідно, збільшив у 1,5 рази
і споживання тепла в квартирі, а це означає,
що цим теплом можна обігріти квартиру в 1,5
рази більшої площі.
Згідно з Постановою Кабміну України від
21.07.2005 р № 630 (пункт 13 «Правил надання послуги централізованого опалення»),
у випадках, коли потужність опалювальних
приладів не відповідає розрахунковим (проектним), споживач оплачує за послугу за результатами розрахунків споживання тепла,
які виконує виконавець надання послуги за
методикою, яка затверджується центральним
органом виконавчої влади з питань житловокомунального господарства.
Пропоную таку методику розрахунків за
спожиту теплову енергію.
1. Загальна вартість спожитої теплової
енергії по будинку (із загальним лічильником
обліку споживання теплової енергії) визначається, як і раніше, на підставі затвердженої
вартості тепла і показів лічильника (приладу
споживання тепла).
2. Розподіл споживання тепла (відповідно
— і оплати за тепло) по квартирах у будинку проводиться пропорційно до приведених
площ квартир.
3. Приведена площа квартир визначається за формулою S прив. = S ін. х К пр. (м кв.),
де
S ін. — опалювальна площа квартири за
даними інвентаризації (м кв.)
К пр. — поправочний коефіцієнт опалювальної площі — на підставі і в зв’язку зі
зміною потужності опалювальних приладів
квартири.
4. К пр. визначається за формулою:
К пр. = (Р факт. бат. - 1) х 0,8 + 1;
Р пр. бат.
Де:
Р факт. бат. — фактична потужність опалювальних приладів квартири;
Р пр. бат. — проектна потужність опалювальних приладів квартири;
0,8 — усереднений коефіцієнт враховує
зміни тепловіддачі опалювальних приладів
при зміні їхньої проектної потужності, який
змінюється обернено-пропорційно зміні температури в квартирі від номінального значення (200)
до максимального значення (250) (1: 25 =
0,8).
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оплата за тепло по
квартирах,
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Богдан
ДАНЬКОВСЬКИЙ,
м. Вишгород

Споживання
тепла по квартирах,
Гкал

Гайд-парк

Суспільство

2016 року

Опалювальна площа
квартири
за інвентар. м2

2

0,6
0,7
0,8
0,55
0,65
0,75

50,0
53,1
55,7
46,65
50,0
52,85

0,373
1,033
1,084
0,908
0,973
1,029

583,85
620,05
650,41
544,73
583,50
617,13

308,3

6,0

3600

1,0
1,062
1,114
0,933
1
1,057

2

Споживання тепла на 1м
6,0 = 0,02 Гкал.
300
Оплата за 1м2
3600 =12,0 грн
300

Споживання тепла на 1м2
6,0
=0,0195Гкал.
К прив. = Р факт.бат. – 1 308,3
х 0,8 + 1
Оплата за 1м2
Р пр. бат.
3600 =11,677 грн
308,3

1. Загальні витрати теплової енергії по будинку за показами приладів обліку за звітний
період —- 6,0 Гкал
2. Вартість 1 Гкал – 600 грн
3. Загальна вартість теплової енергії по будинку за період 6 х 600 = 3600 грн

Вода у квартирі — це безцінний дар природи,
помножений на працю багатьох людей

ВИШГОРОДСЬКЕ МКП «ВОДОКАНАЛ» ЗАБЕЗПЕЧУЄ СПОЖИВАЧІВ М. ВИШГОРОДА ПИТНОЮ ВОДОЮ
ТА ВІДВЕДЕННЯМ СТІЧНИХ ВОД НА ОЧИСНІ СПОРУДИ ВАТ АК «КИЇВВОДОКАНАЛ».
Георгій ЧЕБАН, директор ВМКП «Водоканал»
Водопровідно-каналізаційне господарство
міста
Вишгорода
—
складний виробничо-технічний комплекс із 49,83
км водопроводу, 73,85 км
каналізаційних
мереж,
каналізаційної насосної
станції (КНС), 15 свердловин (із них працюючих — 12), водопровідної
насосної станції (ВНС) із
двома резервуарами чистої питної води ємністю по 5 тис. м3. Бювет біля 1-ої котельні — закритий, перебуває на балансі ВМКП і використовується в аварійному режимі (при поривах).
Водопостачання міста здійснюється цілодобово з підземного водозабору сінеманського і юрського горизонтів. Із 15-ти артезіанських свердловин глибиною від 123 до 307 м за допомогою
потужного насосного обладнання вода подається
на водопровідну насосну станцію на вул. Шкільній. З метою економії електроенергії в умовах
почасових витрат води, які змінюються впродовж
доби, на водопровідній насосній станції встановлена автоматична система керування насосними
агрегатами 1,3,4,5 MDE-A-220L-2-55.
Господарсько-побутові стоки міста по самопливній каналізаційній мережі та від КНС «Валки» і КНС «Київська» надходять до каналізаційної
насосної станції «Центральна». По двох напірних
колекторах діаметром 400 мм і 500 мм каналізаційні стоки перекачуються в каналізаційну мере-

жу м. Києва. На каналізаційних насосних станціях
встановлено 11 насосів, 5 із яких потребують заміни.
Вода, що подається у міську мережу, відповідає усім санітарним нормам і вимогам ДСанПІН
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», і це постійно
контролюють працівники ДЗ «Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ.
Щоб мешканці міста могли постійно користуватись якісною питною водою, насоси працюють
безперебійно цілодобово. За нормами, таке господарство має обслуговувати 141 працівник, а
фактично виконують відповідну роботу 82 працівники, тож навантаження відчутне (попри доплату
за розширену зону).
Мережі та споруди зношені — тож підприємство постійно працює над розв’язання проблем,
які впливають на якість послуг із водопостачання
та зростання тарифів.
Основний напрямок — це модернізація: введення автоматичної системи керування насосними агрегатами та встановлення клапанів з автоматичним гідравлічним управлінням на мережах.
Дослідження системи гідравлічних параметрів
у водопровідній мережі (а це додаткові роботи)
здійснюється за кошти підприємства. Економне
розподілення води по всій мережі дасть змогу
заощадити електроенергію, яка витрачається
на підйом та подачу води в мережу. На даний
момент проводяться роботи по заміні старих насосних агрегатів на більш сучасні (польські та
німецькі).
Довжина мереж з кожним роком збільшується. Водопровідно-каналізаційні мережі потре-

бують великих витрат, тому що існуючі вже не
справляються з навантаженням. А місто ж росте
й ростиме дуже інтенсивно. У найближчий час
постануть проблеми, що вимагатимуть набагато
більших капіталовкладень. Якщо сьогодні місто
споживає 4,5-5 тис. м3 води на добу, то за 3-5
років ця цифра збільшиться в 1,5-2 рази. Уявіть
собі, що буде, коли у вашій хаті не стане ні води, ні
каналізаціїї? У перспективі для нормального водозабезпечення Вишгорода необхідно додатково
побудувати дві артезіанські свердловини та резервуар чистої питної води на 2-5 тис. м3, а також
іще один водозабір.
Вода у крані у власній квартирі — це продукт,
який не може бути безкоштовним, тому що він
не сам прийшов у наші квартири (ми сплачуємо
саме за доставку води та відведення стоків). А
вартість води, яка приходить безпосередньо в
квартири, залежить від засобів, що витрачаються на утримання складного водоканалізаційного
господарства в робочому стані. Це витрати: матеріали, енергоносії, заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби, амортизація основних
засобів, послуги сторонніх організацій, податки і
збори та інші непередбачувані витрати.
Для економії води у домашніх умовах необхідно підтримувати всю водозапірну і регулюючу
арматуру в робочому стані: вчасно міняти клапани, сальники, прокладки, трубопроводи, бо через
несправності і неправильне регулювання змивних
бачків туалетів втрачається дуже багато води.
Нам усім давно варто розуміти, що така проста і
звичайна речовина, як вода — справжній скарб,
якому ми завдячуємо існуванням. Тому потрібно
берегти її.

Наше місто

Вишгород
Лист у номер

Звертайтесь до
головного інженера
Оля <olya.zubtsova@gmail.com>
Добрый день, редакция!
Пожалуйста, дайте комментарий к следующему:
Я купила квартиру в Вышгороде во Французком квартале.
А с декабря 2015 года не могу заключить
договор с Облгазом (Вышгород, ул. Набережная, 7-а). Каждый раз в приемные дни (вторник и четверг) меня заворачивают в дверях со
словами: «Сегодня нет бланков договоров».
На вопрос: «Как так? Это что, бланк договора строгой отчетности с гербовой печатью
Президента?» получила ответ: «Нет бланков,
и все. И подписей руководителя тоже нет».
Кто-то может объяснить, что происходит?
Ми поцікавились у газовій службі, в
чому проблема і невже дійсно є дефіцит із
типовими бланками.
У газовій службі відповіли, що жодних
проблем із укладанням договорів немає. І що
це можна зробити у будь-який день. «Якщо
при зверненні виникають якісь проблеми із
бланками, звертайтесь до мене», — відповів
Сергій Проценко, головний інженер Вишгородської ФЕГГ.

Благоустрій

Планове кронування
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді тривають планові роботи
щодо обрізки дерев, які надмірно розрослися та своїми гілками торкаються
ліній електропередач. Крім того, цей захід значно зменшить кількість пуху, що
з’являється на тополях влітку та попередить аварійні ситуації.
Заступник Вишгородського міського
голови Ігор Свистун зазначає, що початок
весни – це найоптимальніший час для корекції форми дерев, поки не почався рух
соку. Тепла погода, яка триває останнім
часом, тільки сприяє проведенню таких
робіт.

12 березня

2016 року
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VII сесія Вишгородської міської ради VII скликання

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради
№ 6/1 від 17 лютого 2016 року
Рішення від 26 лютого 2016 р. № 7/2
Керуючись ст. 143 Конституції України,
відповідно до Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 900-VIII, з
метою приведення у відповідність до чинного
законодавства місцевих податків та зборів,
керуючись п. 24 ч. 1. ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

У Благодійному фонді

враховуючи подання депутата Вишгородської
міської ради VII скликання Колодзяна Ю.Д.,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської
міської ради № 6/1 від 17 лютого 2016 року
«Про встановлення місцевих податків і зборів
на 2016 рік», а саме пункт 3.17. викласти в наступній редакції: «Податок за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
підприємств, установ та організацій недержавної та некомунальної власності справля-

ється у розмірі 3 відсотків».
2. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Хай серце повниться любов’ю

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Традиційно у переддень Жіночого свята Благодійний фонд святої Ольги запросив на гостину ветеранів міста. Те, що тут
із радістю зустрічають гостей, і те, що майже всі вони багато років знають одне одного, створювало атмосферу повної невимушеності й затишку. А тому зустріч вийшла
теплою, майже сімейною.
Голова районної ради ветеранів Таміла
Орел, заступник директора Вишгородської
спеціальної ЗОШ «Надія» Лідія Шкурко, ветеран праці Маргарита Олабіна говорили про вічне – Жінку-берегиню, матір, кохану, яка хоч і
вірить у дива, але переважно створює їх сама.
Та, звісно ж, вітали жінок чоловіки – президент Фонду Володимир Малишев, професор,
академік ГНО «Українська академія наук» Леонід Шморгун, а також Вишгородський міський голова Олексій Момот, який прийшов на
зустріч зі своєю донечкою.
Побажавши присутнім міцного здоров’я й
усіляких гараздів, міський голова запевнив,
що буде для ветеранів підтримкою, як був для
своєї мами, котра замінила йому і бабусю.
Загалом же, наголосив О. Момот, «ми
змінюємо ставлення до людей з боку міської
влади. Для цього провели кадрову і структурну ротацію. Тепер людям не доведеться ходити по різних поверхах із кабінету в кабінет, бо
ті чиновники, до яких приходять найчастіше,
знаходяться в одній кімнаті на першому поверсі адмінбудівлі. Тут можна безкоштовно
отримати і кваліфіковані послуги юристів».
Міський голова привітав із 80-річним
ювілеєм активну вишгородчанку Валентину
Спиридонівну Манзюк, а також відповів на

запитання та прохання жінок стосовно транспортних перевезень (тут, на жаль, багато важелів знаходяться у віданні Київської облдержадміністрації); пересаджування каштанів з пл.
Т. Шевченка (на цьому місці буде «кишеня»
для автобусів, щоб розгрузити дорогу біля
«Білли» і запобігти аварійним ситуаціям, а
дерева ростимуть в іншому місці); забудови
багатоповерхівкою місцини біля центральної площі, де розміщуються атракціони (тут
не буде ніякого будинку, а планується облаштувати парк із фонтаном, де діти зможуть
повноцінно розважатись, перемістившись із
бруківки біля пам’ятника свв. Борису та Глібу
на зелену травичку) та стосовно інших важливих для вишгородців питань.

Продовжили зустріч за святковим пригощанням (про це подбав О. Момот), отримували подарунки (набори побутових миючих
засобів від СК «Джонсон» та привітання від
генерального директора Світлани Малік передала представник компанії Валентина Марченко), слухали поетичне слово почесного
громадянина Вишгорода Ольги Дяченко:
Все починається з любові
До неньки, рідної землі.
Вона озветься в кожнім слові,
Запахне хлібом на столі…
І повторяю знову й знову
Прості слова, без таїни:
Хай серце повниться любов’ю
Всім – від весни і до весни!

Про ОСББ та нагальні проблеми
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автор, «Вишгород»

Здай кров

День донора
у Вишгороді
15 березня з 9 до 12 год. у приймальному відділення КЗ «Вишгородська ЦРЛ».
Якщо вам є 18 років і ви не маєте протипоказань до здачі крові – можете стати
донором.
Із собою обов’язково мати паспорт та
ідентифікаційний код. Напередодні слід
утриматися від вживання алкоголю та
жирної їжі.
Окрім очевидної користі для пацієнтів,
які мають потреби в препаратах крові, донорство сприяє
оновленню організму, а отже
приносить користь і донорам.

По вулиці Б. Хмельницького в основному розташовані хрущовки та ще й гуртожиток. Однак, як стверджують депутати
цього округу, це не привід опускати руки.
Вони систематично зустрічаються з мешканцями,
аби зрозуміти, які проблеми
турбують людей найбільше та що потрібно
зробити в першу чергу, аби в цих будинках
стало комфортніше жити.
Днями депутати Вишгородської міської
ради Володимир та Олена Лісогори організували зустріч із активістами багатоквартирних
будинків на вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, М. Грушевського, 1, 3, 12 та пр. І.
Мазепи, 7, 10. До зустрічі долучився міський
голова Олексій Момот, секретар ради Тетяна
Бражнікова, заступник міського голови Ігор
Свистун, директор КП ЖКГ Алла Радівіловська та члени виконавчого комітету.
Обговорювали актуальне нині питання –
що таке ОСББ, чому потрібно його створювати, з чого треба починати для успішного
розвитку будинків тощо. Олена Лісогор нагадала присутнім мешканцям будинків, що
із 1 липня 2016 року набуває чинності закон,
який передбачає реформування житлово-комунального господарства. Мешканці багатоквартирних будинків самі обиратимуть, яким
чином керувати своєю спільною сумісною
власністю. Можливість для такого управління
надає створення у будинку ОСББ. Що краще
для мешканців будинку – ОСББ чи управлінська компанія? Зовсім скоро такий вибір доведеться зробити всім, хто мешкає в багатоповерхівках.
Обговорення тривало більше двох годин.
Звісно, питаннями про ОСББ не обмежились.

Вишгородці цікавились програмою «Теплий
під’їзд», складовими тарифів, ремонтом покрівель.
Міський голова Олексій Момот запевнив,
що одним із перших завдань, які він для себе
поставив, — це діаметрально змінити ставлення людей до ЖЕКу.
Директор КП ЖКГ та міський голова відповіли на всі поставлені їм запитання. У ході
дискусії мешканці будинку так і не зійшлися
на думці, що вирішить застарілі проблеми їхніх будинків: об’єднання співвласників (ОСББ)
чи управляюча компанія.

Наприкінці зустрічі представники влади,
директор ЖЕКу та мешканці будинку домовились про подальшу співпрацю. Звісно, для
утворення ОСББ необхідні певні документи,
практичні поради, знання процедури. Зразки всіх необхідних документів, теоретичні та
практичні поради будуть надані.
Також Алла Радівіловська нагадала усім,
що у силу вступають нові тарифи: «Мешканці
будинків можуть підійти у КП ЖКГ та ознайомитись зі складовими своїх тарифів. Вони
вправі їх коригувати, вирішивши, які послуги
їм потрібні, а які — ні», — наголосила вона.
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Вдалі Олімпи джерелят

Знай наших!

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів студій «Полузір’я», «Ра»

Із ІІІ-го Всеукраїнського дитячого вокально-хореографічного конкурсу «Твій Олімп» (м. Київ) вихованці вокальної студії «Полузір’я»
Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» повернулися
з перемогами!
Вкотре в Київському палаці дітей та юнацтва збиралися юні таланти України віком від 3-х до 21-го року та їхні наставники, аби обмінятися

Пам’яті Лесі Українки

Вишгород

досвідом і художніми досягненнями, підвищити свою професійну майстерність та інтелектуальний рівень, розширити кругозір. У результаті – у форматі концертної програми учасники конкурсу створили атмосферу неповторного свята. А серед десятків учасників яскравими перлинками дійства,
що відбулося 28 лютого, стали вихованці заслуженої артистки України Тетяни Халаш – керівника вокальної студії «Полузір’я» ВМЦХЕТУМ «Джерело». Поважне журі було одностайним, віддавши колективу І місце у номінації «Естрадний вокал – Ансамблі». Призові місця посіли наші юні зірочки і в
номінації «Естрадний вокал – Солісти»: Зоріанна Джунь – І місце та Арьяна
Олумі-Додоран – ІІ-ге; І місце та диплом у номінації «Юний Професіонал»
виборола вихованка «Полузір’я», студентка Київського державного вищого музичного училища ім. Глієра Олександра Тихан.
Керівник закладу Наталія Кисіль не приховує радості за успіх джерелят, які так завзято розвивають свій творчий потенціал. Вона, як і керівник вокальної студії Тетяна Халаш, не сумнівалась у їхньому успіху. Адже
вокальний талант, помножений на наполегливу працю дітей і наставника,
бажання творити – це завжди гарний результат.
***
Дещо раніше студія українського народного танцю «Вишеград» Центру
творчості «Джерело» виборола призові місця на VII Міжнародному благодійному фестивалі «Зимова фантазія», який проходив у Київському національному економічному університеті за підтримки Міністерства культури
України. У номінації «Народна хореографія» наші студійці стали лауреатами 1 ступеня з композицією «Козачий танок» (виконують вісім хлопчиків)
та лауреатами 2 ступеня з композицією «Хурделиця».
Колектив під керівництвом Оксани Черкас та Анастасії Близнюк працює лише другий рік, але успішно зарекомендував себе як на джерельній
сцені, так і на сцені міжнародного рівня.

«У жінки все від Божої любові»

Ще одна джерельна перемога
– І місце в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
«Космічні фантазії» в номінації «Візуальний жанр». У І віковій категорії
його виборола Софія Пироженко,
вихованка студії творчості «Ра»
(керівник Олена Ралко) за роботу
«Планета натхнення» (НА ФОТО).

Святковий урок

Українка за походженням
та вихованням
ВІКЗ
ФОТО — архів музею, спеціально для «Вишгорода»

В історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ) відбулися заходи до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки під назвою «Українка за походженням та вихованням» та презентація проекту
«Вишивка етнографічна», мета якої — збереження і поширення елементів стародавньої вишивки, що представлена
в альбомі Ольги Косач «Український народний орнамент:
вишивки, тканини, писанки» (Київ,1876 р.).
Про роботу вишивальниць, їхні майстер-класи і виставки,
творчі зустрічі, присвячені етнографічному спадку родини Косачів, розповіли автор і куратор проекту, провідний бібліограф
ЦРБ ім. М. О. Некрасова (м. Київ) Тетяна Серебреннікова і переселенка з Донецька Тетяна Зез.
Почалося все ще в 2005 році з українського інтернет-ресурсу «Спілкування за вишиванням». Тоді це була лише віртуальна група, яка ділилася фотографіями власних робіт, техніками вишивання та літературою, показувала світлини із музеїв
і бабусиних скринь. Створився своєрідний клуб за інтересами,
до якого входили люди, котрі цікавляться українською вишивкою. Згодом почали проводити майстер-класи онлайн.
Забавка-захоплення переросла у серйозний рух. Тож 2011
року у Києві відбувся всеукраїнський з’їзд вишивальниць за
участі 150 найактивніших майстринь з усієї України (Одеська,
Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська,
Донецька області). Проводилася віртуальна акція — змагання
«Виплекана сорочка», де кожна жінка мала зробити для себе
вишиванку і показати своє фото. За рік вишивальниці-початківці створили понад 60 сорочок.
Сьогодні проект «Вишиванка етнографічна» має на меті
представити відомих українців як носіїв національної культури.
За цим проектом не просто вишиваються зразки сторінок, які
видала Олена Пчілка, а потім її донька Ольга, а й планується
перевидання першоджерела.

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Тетяна НАГОРОДНЯ, спеціально для «Вишгорода»

Святковий урок для улюблених вчительок підготували напередодні 8 березня учні гімназії «Інтелект» — від
найменших до старшокласників і випускників гімназії
останніх двох років. Можу сказати, що клас мого сина
брав участь у події як у залі (глядачами), так і на сцені
(виконавцями), а класного керівника — Світлану Хоменко — це розчулило до сліз.
Сльози втирали і мами та бабусі-вчителі, побачивши
себе на екрані поруч із дітьми та онуками — під вірші та гарну музику. А флеш-моб, козачок, канкан, бальні та східні танці, гуморески та кумедні сценки з перевдяганням викликали
в залі вже сльози сміху — запальне виконання перевдягнутих у жіноче вбрання хлопців, та ще й у яскравих перуках,
було дуже веселим, колоритним, теплим і щирим.
Авторки сценарію та постановниці номерів святкового
уроку — педагоги Світлана Бєльченко та Ірина Радченко —
запросили до виступів і ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник — Олена Могиль), який потішив мам, бабусь, сестричок, подруг і коханих злагодженою музикою та захоплюючим
виконанням музичної сценки «Українське весілля».
Жодного політичного підтексту у Міжнародний жіночий
день — сама Любов і вдячність. Тому що:
У жінці все від Божої любові
(Вона не з чоловічого ребра).
Вогонь і лід, і квіти кольорові,
Грозу і тишу Бог у ній зібрав.
У жінці все поєднано у грамах:

Клубні зустрічі

І сіль, і цукор, перець і дурман.
Вона ж і пісня, і любовна драма,
Поезія інтимна і роман.
У жінці все замішано яскраве:
Вино і кава, чай… зміїний яд.
Вона, як ніч – настояна на травах,
Вона, як день, мов квітів аромат.
Кохана, мама, наречена, Лада –
Найкраща, найрідніша на Землі.
Ім’ям жіночим названі торнадо,
Планети в небі, в морі кораблі.
Вона — яскраве мерехтіння зірки.
У ній уперта вада віслюка.
Цілунок в неї малиново-гіркий,
Долоня ніжна і рука м’яка.
Любов і гнів, спокусу і цнотливість,
Тепло проміння, спалахи заграв,
Розсудливість, ощадливість, примхливість…
У ній Всевишній вдало поєднав.
Мінялися епохи, дні і люди.
Хтось вірив мріям, хтось пісням, казкам.
Господь промовив: «Кращої не буде» —
І Жінку передав чоловікам.
Тож не Адама в ній шумують болі.
Хіба ж то Бог ЇЇ з ребра створив?
У Жінці все – від Божої любові,
Вона – найбільше із Господніх див.
Відео, а також більше фото —
див. на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua та
на фесбук-сторінці групи «Газета «Вишгород»

Тюльпани для «Золотої осені»

Ольга ДЯЧЕНКО, член клубу «Золота осінь»
Недавно прочитала цікавий роздум про осінню пору
життя жінки мудрого віку. Оцінюючи критично минуле,
вона щиро зізнається, що вперше стала тією людиною,
якою хотіла бути завжди. «Доля благословила мене і
дала дожити до сивого волосся, до часу, коли мій юний
сміх назавжди залишився зморшками на моєму обличчі.
Адже скільки людей ніколи не сміялися, скільки померло раніше, ніж посивіло їхнє волосся! А я живу — вільна,
щаслива».
У переддень весняного свята жінок саме оця сповідьроздум відгукнулася щемко у кожному серці членів клубу
«Золота осінь» при районній раді ветеранів.
Адже це зібрання об’єднало вільних, щасливих, незалежних і оптимістично налаштованих матерів, бабусь. У кожної
за плечима своя життєва історія з її мінливими кольорами,
нерозтрачена енергія і мудра зрілість.
У кожного своя доля і свій шлях широкий. А чутливе
жіноче серце — невичерпне джерело любові, доброти і

ніжності, що проростають пагонами надії у дітях, онуках,
бо тільки матуся чи бабуся уміють щиро співчувати, підтримати у будь-якій життєвій ситуації. А ще хочеться поспілкуватися з однолітками, які найкраще уміють вислухати і
порадити, розрадити. І ми вдячні нашій невгамовній Тамілі
Орел, що не залишає нас наодинці зі своїми проблемами, а
долучає до різних заходів міста і району. Наш досвід і життєве надбання стають у пригоді при спілкуванні з молодшим
поколінням.
Дуже приємно, що жінок мудрого віку завітали привітати
і вручили кожній букет тюльпанів депутати Київської обласної ради Роман Буковський та Андрій Пещерін, які постійно
опікуються ветеранською організацією.
Добрі, щирі слова пошанування почули ми і від заступників Таміли Петрівни — Леоніда Шморгуна, професора,
академіка ГНО «Українська академія наук», та президента
Благодійного фонду св. Ольги Володимира Малишева.
Такі задушевні зустрічі додають життєвих сил і натхнення творити добро, допомагати словом і ділом один одному у
наш непростий час.

Людина

Вишгород
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Все почалося з маминого подвір’я
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Чисте подвір’я починається… звісно, з того, що на ньому не
смітять. Так буває не всюди і не завжди. Тому чесніше сказати, що
чисте подвір’починається… з двірника, з його сумлінної роботи.
Микола Штурба з’явився на подвір’ї будинків 3 і 5 на вул. В.
Симоненка у Вишгороді півтора роки тому. Постійних двірників у
наших будинках не було вже… не пам’ятаємо, коли вони були. Загальноміські толоки не давали ради, мешканці самі не справлялися
з прибиранням, а через те, що будинки ці на перехресті шляхів багатьох людей, які прямують до лікарні, міліції, магазинів, — прибудинкові території потопали у смітті.
Та з перших днів роботи Миколи Михайловича ми побачили різницю. Завали він прибирав разом із родиною. Місяці зо два системно вичищав «авгієві конюшні» під балконами, біля під’їздів. А потім
ретельно підтримував наведений лад: обидві прибудинкові території
прибирав із самісінького світанку й до обіду. Бачили ми його і о 4-ій
ранку (розчищав тротуар від снігу, прокладаючи доріжку), і о 5-ій
вечора (біля дерев і квітників).
А що вже чергування біля контейнерів для сміття – то Миколине
видно одразу: жодного папірця чи целофанового пакету не лишається, собакам і воронам нема біля чого збиратися, все ретельно
прибрано і заметено. Може тому, що допомагає чоловіку дружина
Наталя, для якої чистота — це стиль життя.
Працює Микола Михайлович усе життя, буквально зі шкільної

ФізкультУРА

лави пішов трактористом у радгоспі на
рідній Вінничині. Після служби у Збройних силах (два роки на Кубі) очолив тракторну бригаду. У механізмах розбирався
— кожному гвинтикові знав місце.
До Вишгорода приїхав років із 10
тому. Працював будівельником, вантажником, а потім узявся за благоустрій
рідного міста. Критикувати легко, а от
зробити самому — не кожний здатен. Микола багато не говорить, а стає і робить.
Як для себе.
У вільний від роботи час дивиться новини або вирушає на «тихе полювання»
до лісу — по гриби. Дружина, звісно, поруч, але під його пильним керівництвом
— і в лісі, і вдома, коли здобич перебирають, миють, варять і смажать чи консерЖитлово-комунальне господарство
вують (що і як робити, теж командує Ми(їх у батьків — п’ятеро, і всі порядні люди та сумлінні працівники).
кола, і не лише командує, а й сам готує
грибні страви, як висококласний шеф-кухар).
Мама Миколина дуже поважає і любить невістку Наталю — виУ відпустку родина їде до с. Розкопане (Погребищенський
бір сина схвалила одразу: завжди вислухає (а що треба літній люрайон Вінницької області) — до Миколиної мами. Роботу на землі
дині?), а водночас насмажить дерунів, помиє посуд і прибере у хаті
Штурба любить, привчений до неї змалку: город скопати, садок розй на подвір’ї, де у Катерини Петрівни господарство і квітники. Може,
чистити, дах зремонтувати, колоди нарізати та дров нарубати, підсаме з маминого ошатного подвір’я і почалася у Миколи Михайлолатати сарай — усе вміють золоті руки сина із багатодітної родини
вича любов до чистоти.

Емоційний волейбол

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

10 березня спортивний зал Вишгородської СЗОШ
«Сузір’я» вирував емоціями — у змаганнях із волейболу зустрілися вічні друзі, а на той момент суперники – збірні команди учнів (11-ті класи) та педагогів школи.
Ініціатори таких зустрічей, які вже стають традиційними, –
дружний тандем учителів фізкультури Наталії Свінчак, Василя
Кондратенка та вчителя інформатики Михайла Коханича. Це
своєрідні репетиції напередодні районних змагань серед збірних
школярів та педагогів, які відбудуться незабаром.
«Така гра є не лише розминкою перед змаганнями районно-

го рівня, а й додає нових емоцій і відчуттів гравцям, дає змогу
учням побачити педагогів із іншої сторони і навпаки. А це певним
чином зближує», – каже Наталія Свінчак.
Обидві команди виглядали дуже достойно, хоча, правду кажучи, вчителі-жінки дещо побоювались своїх молодших суперників, бо виглядали вони «не слабо» – вийшли і зростом, і силою,
і спортивного завзяття їм вистачало. На протилежних «полях»
грали й учитель географії Тетяна Кочеткова та її донька Оля (на
ФОТО).
І все ж, хоч і з невеликим розривом по очках (25:22 у обох
партіях) перемогу здобула збірна команда вчителів: 2:0. Усі потисли одне одному руки, залишившись задоволені грою. Попереду у любителів волейболу – нові відповідальні змагання.

Перемога «Сузір’я»
та дядя Коля
Турнір пам’яті Балюр
Олександр ТЕРНОВИЙ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

День пам’яті

Ми чуємо його через віки

Алла ПЛОТНІКОВА, завідуюча відділом охорони пам’ятників ВІКЗ
Четвертого березня в церкві свв. Бориса і Гліба відбувся
молебень та панахида по великому Київському князю Ярославу, який закінчив своє земне життя у Вишгороді 20 лютого 1054
року.
Цього ж дня в історичному музеї Вишгородського історикокультурного заповідника відбувся круглий стіл «Ярослав Мудрий — політичний діяч Київської Русі» та показ фільму «Доля
бібліотеки Ярослава Мудрого» режисера Андрія Дмитрука.
Завідуюча відділом охорони пам’яток Вишгородського історико-культурного заповідника А. М. Плотнікова, головний зберігач
фондів Л. О. Хрищенко, науковий співробітник В. Е. Перегуда у
своїх доповідях розповіли про життя і діяльність Ярослава Мудрого,
акцентувавши на тому, що під час його правління Київська Русь
стала могутньою Європейською державою. Було завершено розпочате Володимиром Святим розширення меж столиці Русі — Києва,
насипано нові оборонні вали, які були ще за Володимира Святого,
збудовано Золоті ворота, Лядську браму, Жидівські ворота, Георгіївський та Ірининський собори, Софіївський собор, у якому згодом
поховали в саркофазі Ярослава Мудрого та його дружину Ірину (Інгігерду), створено бібліотеку Софіївського собору.
За його правління засновано міста Корсунь, Гюргів (нині Біла
Церква). Розбудовано Ярославль (Росія), Переяслав, ВолодимирВолинський, Турів.
Встановлено династичні зв’язки з королівськими дворами Швеції, Норвегії, Франції, Польщі, Угорщини.
Дочки Ярослава Мудрого були одружені з королями Норвегії,
Угорщини, Франції. Єлисавета (Еллісіф) — корлева Норвегії, дру-

ФОТО — архів ВІКЗ,
спеціально для «Вишгорода»

жина короля Гаральда ІІІ Суворого; Анастасія (Агмунда) — королева Угорщини, дружина короля Андроша І; Анна (Аньєт) — королева
Франції, дружина короля Генріха І.
Відчуваючи близький кінець, Ярослав
Мудрий зробив певні розпорядження щодо
успадкування Київського столу. Із семи
його синів двох старших уже не було на
світі.
Згідно із заповітом, князівські столи
розподілялися таким чином: Ізяслав отримав Київ, Туров, Новгород і Псков; Святослав — Чернігів, Муром і Тмуторокань;
Всеволод — Переяслав і Ростов; Ігор —
Володимир-Волинський; В’ячеслав — Смоленськ. Коли додати до цього розподілу
Полоцьк, котрий займав Всеслав, а також
Галичину, яка дісталася онуку Ярослава
Ростиславу Володимировичу, то на Русі
утворилося сім великих удільних князівств.
Ось який заповіт залишив своїм синам
Ярослав Мудрий:
«ДА АЩЄ БУДЄТЄ В ЛЮБВИ МЕЖЮ СОБОЮ,
БОГЬ БУДЕТЬ В ВАСЬ И ПОКОРИТЬ ВЫ ПРОТИВНЫЯ
ПОДЬ ВЫ. И БУДЄТЄ МИРНО ЖИВУЩЄ. АЩЄ ЛИ
БУДЄТЄ НЕНАВИДНО ЖИВУЩЕ, В РАСПРЯХ И
КОТОРАЮЩЄСЯ, ТО ПОГИБНИТЄ САМИ, И ПОГУБИТЕ
ЗЄМЛЮ ОТЕЦЬ СВОИХЬ И ДЕДЬ СВОИХЬ, ЮЖЄ
НАЛЬЗОША ТРУДОМ СВОИМ ВЄЛИКЫМЬ»

Шостого березня в спортзалі Вишгородської районної гімназії «Інтелект» відбувся волейбольний турнір пам’яті спортсменів Олександра та Максима Балюр,
які кілька років тому загинули в автокатастрофах.
Разом із рідними й товаришами їх ушанували хвилиною мовчання учасники змагань — команди «Аполлонмікс», «Сузір’я» і «Укргідроенерго».
А далі, попри товариський статус змагань, розпочалися видовищні й запеклі ігри. Ніхто не хотів поступатися, а відтак уболівальники насолодилися несподіваними
розіграшами та яскравою боротьбою за кожне очко.
У результаті 1 місце досить неочікувано посіла команда «Сузір’я» – вперше за п’ять років домінування
«Аполлона» вона на останніх очках вихопила перемогу
у більш іменитих суперників. «Аполлону» довелося втішатися 2 місцем, яке він виборов у команди ветеранів
«Укргідроенерго».
Найстарший гравець турніру — Микола Шиховцев
(серед гравців більш відомий як «дядя Коля»). Йому вже
понад 60 років, а він тримає гарну фізичну форму та із
задоволенням грає у свою улюблену гру.
Велика вдячність усім, хто відвідав турнір. Світла
пам’ять Максиму та Олександру…
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 4 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:55, 12:30
«Мiняю жiнку - 3»
12:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Драма «Води
слонам!»
УТ-1
08:30 Паспортний сервiс
08:40 Кориснi поради
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:20 Т/с «Бiлявка»
17:00 Вiкно в Америку
17:30 Word on the street
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:50, 22:45 З перших
вуст

18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Книга ua
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з О.
Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Господарка великого
мiста»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Громадянин
Нiхто»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Судний день»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Багата
наречена»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:00 Д/ф «Мисливцi за
нацистами»
12:10 Дика природа
Нiмеччини
13:50 Таємницi Тихого
океану
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40, 22:10 Дика планета
17:45 Щоденник комах
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Стоянов
20:10 Великi битви
давнини
21:20 DW-новини
21:40 Водне життя
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка

20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:45 Х/ф «Одружений
холостяк»
10:20 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
12:10 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
НТН
09:05 «Кримiнальнi
справи»
10:00, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:40 Х/ф «Акцiя»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
09:00 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс 2»
10:55 Х/ф «Провiсники
бурi»
12:45 Х/ф «Робокоп»
15:00 Київ удень i вночi
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:35 Страстi по ревiзору
00:00 Проект Любов
МЕГА
08:20, 15:30 Смертельний
двобiй
09:10, 21:50 У пошуках
скарбiв
10:00 Санторiн: жити на
вулканi
11:00, 19:10 Правила
життя
12:50, 20:00 Нечисть
13:40 Паралельний свiт
14:40, 00:20 Анатомiя
злочину
16:20 Скарби зi сховищ
17:20, 22:40

Мегамисливцi
18:10 Дивовижна Корсика
20:50 Скарби зi звалища
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i

Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 М/ф «Як
приборкати дракона»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00, 02:25 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
00:35 Т/с «Криве
дзеркало душi»

ICTV
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Труба мiстера
Сосиски
11:25, 13:20 Х/ф
«Колонiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Суддя Дредд»
16:10 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «Винищувачi»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,

12:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:10 Мiсцевий час
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
08:40, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста
природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Повстання
андроїдiв»
15:30 «Вiдеобiмба»
17:05 «Облом.UA.»
18:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Вiдплата»

ВI В ТО Р О К , 1 5 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Мiняю жiнку - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Чотири весiлля 5»
00:00 Комедiя
«Пограбування поанглiйському»
УТ-1
11:50 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
12:15 Перша студiя
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
15:00 Фольк-music
16:05 Путiвник прочанина
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
18:50, 22:40 З перших

вуст
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:00 Агенти
справедливостi
13:55, 15:20 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:20 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Манчестер Сiтi» «Динамо»
23:50 Подiї дня
00:10 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:40, 21:40 Водне життя
07:10, 21:20 DW-новини
07:30, 15:00, 18:30, 21:00

«Соцiальний пульс»
09:50 «Iпостасi спорту»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi битви
давнини
12:10 Китай. Новi
напрямки у живописi
13:10 Щоденник комах
14:00, 23:00 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:20 «Людина року
2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю.Стоянов
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У

17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя»
09:10 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
13:25 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:45 «Один за всiх»
НТН
06:50 Х/ф «Суєта суєт»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’Time
06:05 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
10:15, 22:00 Київ удень
i вночi
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох 3
23:00 Х/ф «Цвинтар
свiйських тварин»
МЕГА
06:40 Небезпечна
Австралiя
07:30 Поплiчники Гiтлера
08:20, 15:30 Смертельний
двобiй
09:10, 21:50 У пошуках
скарбiв
10:00 Дика Польща
11:00, 19:10 Правила

життя
11:50 Правда життя
13:40 Паралельний свiт
14:40, 00:20 Анатомiя
злочину
16:20 Скарби зi звалища
17:20, 22:40
Мегамисливцi
18:10 Дикий Берлiн
20:50 Скарби зi сховищ
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
06:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за

заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
00:25 Т/с «Криве
дзеркало душi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 20:20
Громадянська оборона
11:55, 13:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Острiв
доктора Моро»
16:45, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:15 Х/ф «Глибоке синє
море»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,

00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:10 Стоп корупцiї!
2+2
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Х/ф «Пiдiрване
сонце»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «13-й район»

С Е Р Е ДА , 1 6 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Комедiя «Дiм
великої матусi - 3: який
батько - такий син»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:25 Про головне
11:25 РЕ:ФОРМА
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника

Сашка
15:30 Т/с «Бiлявка»
17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. 1/2 фiналу
18:40 В ПЕРЕРВI: Новини
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:00 Агенти
справедливостi
13:55, 15:20, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:20 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:40 Водне життя
09:50 «Людина року

2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 Українська мрiя М.
Поплавського
13:00 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
14:10, 23:00 Дивовижний
свiт
15:40, 22:10 Дика планета
17:45 Щоденник комах
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Стоянов
21:40 «Глобал - 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»

15:35, 22:00 Країна У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
13:00 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»
00:45 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Друзi»
10:15, 22:00 Київ удень
i вночi
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох 3
23:00 Х/ф «Цвинтар
свiйських тварин 2»
МЕГА
09:10, 21:50 У пошуках
скарбiв
10:00 Рибне життя
11:00, 19:10 Правила
життя
11:50 Правда життя
12:50, 20:00 Нечисть
13:40 Паралельний свiт
14:40 Анатомiя злочину
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ

17:20, 22:40
Мегамисливцi
18:10 Дикi Аппалачi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на
вугiллi»
00:35 Х/ф «Крiзь
горизонт»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

09:55 Громадянська
оборона
11:55, 13:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Глибоке
синє море»
16:45, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,

16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Машина часу
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Арктичний
вибух»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:15 Х/ф «Загiн «Морськi
котики»

Ч Е ТВ Е Р , 1 7 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Родичi»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
00:30 Комедiя «Римськi
пригоди»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
10:20 Д/ф «Зимовi чари у
серцi Хорватiї»
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Надвечiр’я. Долi

15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. 1/2 фiналу
18:40 В ПЕРЕРВI: Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:15 5 баксiв.net
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:00 Агенти
справедливостi
13:55, 15:20 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:20 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:50 Футбол.
Лiга Європи УЄФА
«Андерлехт»- «Шахтар»
00:00 Подiї дня

ТОНіС
07:10, 21:20 DW-новини
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi битви
давнини
13:10 Щоденник комах
14:10, 23:00 Дивовижний
свiт
15:40, 22:10 Дика планета
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Людина року
2015»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Н.
Бєлохвостикова
21:40 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»

08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
20:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:10 «Зiркове життя»
10:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:00 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»
НТН
09:00 «Кримiнальнi
справи»

09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Т/с «Друзi»
10:20, 21:55 Київ удень
i вночi
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох 3
23:00 Х/ф «Туман»
МЕГА
09:10, 21:50 У пошуках
скарбiв
10:00 Прикордоння
11:00, 19:10 Правила
життя
11:50 Правда життя
12:50, 20:00 Нечисть

13:40 Паралельний свiт
14:40 Анатомiя злочину
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:20, 22:40
Мегамисливцi
18:10 Дикi Гаваї
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
08:10 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на

вугiллi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:55, 13:20, 22:20 Т/с
«Вiддiл 44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Втеча з
Лос-Анджелеса»
16:45, 21:25 Т/с
«Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:15 Х/ф «Червоний
Капелюшок»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Будемо жити
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:55 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
10:50 Х/ф «Загiн «Морськi
котики»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Пiд
прицiлом»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 8 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:30 «Свiтське життя»
23:30 Драма «Королева»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:45 Д/ф «Заснiжена
Трансiльванiя. Зимова
подорож до холодного
серця Румунiї»
10:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 Вересень
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

13:55 Вiра. Надiя. Любов
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.
Чоловiки
16:50 Театральнi сезони
17:15 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
21:30Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:30, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:00 Х/ф «Жила-була
любов»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС

06:45, 21:40 Водне життя
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 «Людина року
2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi битви
давнини
12:10 М. Поплавський.
«Здрастуй, рiдне село!»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:00 Дивовижний
свiт
15:40, 22:10 Дика планета
17:45 Щоденник комах
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Н.
Бєлохвостикова
23:50 «Кумири»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком

11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:45 Країна У
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
18:10 Х/ф «Як кохатися
по-англiйськи»
20:00 Х/ф «Ця незручна
мить»
22:00 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба: Я тебе хочу»
00:15 Х/ф «Пробач менi
любов»
СТБ
06:15 «Зiркове життя»
07:10, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
09:05 Х/ф «Лабiринти
кохання»
10:50 Х/ф «Особисте
життя лiкаря Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
06:50 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Kids’Time
06:05, 19:00 Серця
трьох 3
18:00 Абзац!
21:55 Київ удень i вночi
22:45 Проект Любов
23:50 Х/ф «Життя як
вона є»
МЕГА
06:40 Небезпечна
Австралiя
07:30 Таємницi Третього
Рейху
09:10, 21:50 У пошуках
скарбiв

10:00 Свiт на долонi
11:00, 19:10 Правила
життя
13:40 Паралельний свiт
14:40 Анатомiя злочину
16:20, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:20, 22:40
Мегамисливцi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOPSHOP»

08:10 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:05, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Запитайте в
осенi»
13:25, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Залiзна
хватка»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Громадянська
оборона
11:55, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Червоний Капелюшок»
16:45 Т/с «Винищувачi»
17:40, 18:20 Т/с
«Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Смертельний
список»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАІ»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Зброя
майбутнього 3»
11:10 Х/ф «Робiн Гуд»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Пiд прицiлом»
21:15 Х/ф «Засуджений
на смерть»
23:05 Х/ф «Пiраньї 3D»

СУБОТ А , 19 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:50, 19:30 ТСН
07:50 «Свiтське життя»
08:50 Т/с «Родичi»
13:00 «Голос країни 6»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Вечiрнiй Київ
2015»

«Богатир року»
17:55 Гандбол. Лiга
чемпiонiв
19:55 Д/ф «Стародавнє
мiсто Лiцзян»
21:00 Новини
21:30 Дорога до Рiо-2016
22:40 Мегалот
23:20 Шлях до перемоги
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Ефросініною
11:00 Х/ф «Нiчна фiалка»
13:00, 15:20 Т/с «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
17:50, 19:40 Т/с «Зведена
сестра»
22:20 Х/ф «Зворотний
квиток»
00:15 Реальна мiстика

УТ-1
08:35, 23:45 Золотий
гусак
11:00 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:40 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
14:35 Чоловiчий клуб
15:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
17:15 Чоловiчий клуб.

ТОНіС
06:00 Х/ф «Мавпа
взимку»
07:50 DW-новини

10:00 Великi битви
давнини
11:10 Х/ф «Найкрасивiша
дружина»
14:00 Сiм чудес України.
Батурин
15:00 Дивовижний свiт
16:10 «Мистецтво i час»
16:30 Щоденник комах
17:00 «Галицький шлягер
- 2015», 1 тур
20:20 Х/ф «Леопард»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

любов»
18:00 Х/ф «Ця незручна
мить»
20:00 Х/ф «Як кохатися
по-англiйськи»
21:50 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба: Я тебе хочу»

ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/ф «Лiсовий
патруль»
11:55 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:05 Х/ф «Принцжабеня»
14:15 Х/ф «Щоденник
слабака 2»
16:05 Х/ф «Пробач менi

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:10 «Холостяк - 6»
14:55 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:55 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
НТН
06:00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
07:40 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
15:40 Т/с «Кулагiн та

партнери»
17:15, 19:30 «Страх у
твоєму домi»
19:00 «Свiдок»
23:00 Х/ф «Ударна група»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Х/ф «Провiсники
бурi»
07:45 Kids’Time
07:50, 11:50 Ревiзор
10:00, 14:30 Страстi по
ревiзору
16:55 М/ф «Переполох у
джунглях»
18:40 Х/ф «Громобiй»
20:15 Х/ф «Година пiк 2»
22:00 Х/ф «Мачо й ботан»
22:40 Х/ф «Цвинтар
свiйських тварин»
МЕГА
06:00, 06:50 Д/ф
«Ризиковане життя»
07:40 Паралельний свiт
09:20 Таємницi Третього
Рейху
11:20 Теорiї змов: таємнi
союзи
14:00 Дикi Аппалачi

15:00 Дикi Гаваї
16:50 Шукачi скарбiв
18:30 Мiстична Україна
21:00 Танки. Великi битви
23:40 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я українець»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»

10:00 М/ф «Дон Кiхот»
11:40 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
13:10 Х/ф «Пробач за
кохання»
15:10 «КВН»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Головне - не
боятися!»
ІНТЕР
06:40, 20:00 «Подробицi»
07:40 Х/ф «До Чорного
моря»
09:00 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
11:00 Х/ф «Службовий
роман»
14:00, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
00:10 Х/ф «Випадковий
запис»
ICTV
06:15 Х/ф «Спiдi-гонщик»
08:55 Стоп-10

09:50 Секретний фронт
11:45 Патрульнi.
Цiлодобово
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська
оборона
14:55 Х/ф «Бiблiотекар. У
пошуках Списа Долi»
16:50 Х/ф «Бiблiотекар.
Повернення до копалень
царя Соломона».
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Мумiя».
22:25 Х/ф «Викрадена-2»
00:10 Х/ф «Смертельний
список»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30 Час:
Важливо
11:32 Майстри ремонту

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:32 Фiнансовий
тиждень
17:10 «Дзеркало iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
23:30 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
06:40, 01:00 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00, 16:00
«Облом.UA»
09:35 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
13:50 19 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Александрiя»
17:20 Х/ф «Засуджений
на смерть»
19:10 Х/ф «Унiверсальний
агент»
21:00 Х/ф «Найманець»
23:00 Х/ф «День
вторгнення»

НЕДIЛЯ , 20 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Марiччин кiнозал
10:05 ТСН
11:00, 12:10, 13:15 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
14:25 «Одруження
наослiп 2»
15:45 «Чотири весiлля 5»
17:10 Х/ф «Принц Персiї.
Пiски часу»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»

21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:20 Книга ua
23:00 День Янгола

УТ-1
07:40 Золотий гусак
11:15 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки
12:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт 15 км.
Чоловiки
15:05 Дорога до Рiо-2016
17:00 Театральнi сезони
17:35 Т/с «Бiлявка»

Продам вхідні
металеві двері.
Недорого
Тел:
(093) 454-28-44,
(050) 738-66-56

ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
08:50 Т/с «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
13:10 Т/с «Зведена
сестра»
17:00, 20:00 Т/с
«Спадкоємиця»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:50 Х/ф «Нiчна фiалка»
23:50 Т/с «Не зарiкайся»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
10:00 Дивовижний свiт
11:15 Х/ф «Мавпа

взимку»
13:50 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 Дика природа
Нiмеччини
15:50 Таємницi Тихого
океану
17:00 Концерт Н.
Матвiєнко «Ми єдинi i
Україна у нас одна!»
.20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
.21:35 Д/ф «Мисливцi за
нацистами»
22:25 Х/ф «Вдова Кудер»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

00:00 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
12:10 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
14:00 Панянка-селянка
23:00 Країна У

НТН
06:05 Х/ф
«Розслiдування»
07:35 Т/с «Угода»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:30 Х/ф «Дежа вю»
15:35 «Розсмiши комiка»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»

СТБ
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 21:55 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:15 «Детектор брехнi 9»

Куплю роги лося, оленя —
до 100 грн за кг.
Тел: (096) 676-23-34

Передплачуйте газету «Вишгород».

22:45 Х/ф «Американськi
гiрки»
00:45 Х/ф «Спостерiгачi
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:10 Х/ф «Великий
солдат»
15:05 Х/ф «Хто я?»
17:30 Х/ф «Година пiк 2»
19:15 Х/ф «Година пiк 3»
21:00 Х/ф «Мачо й ботан
2»
23:10 Х/ф «Форрест
Гамп»
МЕГА
06:00, 06:50 Д/ф
«Ризиковане життя»
07:40 Паралельний свiт
09:20 Таємницi Третього
Рейху
11:20 Танки. Великi битви
14:00 Дика Флорида
15:50 Таємницi Мiссiсiпi
16:50 Шукачi скарбiв
18:30 Мiстична Україна
21:00 Теорiї змов: таємнi

Продам
або обміняю на квартиру
ділянку 14,04 сотки
(Букаєвиця, с. С. Петрівці).
Тел: (067) 156-42-72

союзи
23:40 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Унiверситет
культури»
13:40 «Київськi iсторiї»
14:10 «Служба порятунку»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:20 М/ф «Дон Кiхот»
10:00 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
11:25 Х/ф «Пробач за
кохання»
13:30 «Розсмiши комiка»

14:25 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Доброго
ранку»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:50 Х/ф «Службовий
роман»
08:10 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Будинок для
двох»
14:00, 21:40 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «1961.
Таємниця київського
потопу»
23:35 Х/ф «Вiй»

5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 17:30
Час: Важливо
08:32 Феєрiя мандрiв
10:32 Будемо жити
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:05 Модне здоров’я
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

30 років з вами!
КП «Вишгородське БТІ» — це найвища якість та оперативність у сфері проведення технічної інвентаризації
Наші сертифіковані фахівці проведуть технічну інвентаризацію якісно, професійно та вчасно, виготовлять технічні паспорти на
житлові (садові) будинки, будівлі, споруди, приміщення, квартири.
Звертаючись до нас, клієнт отримує безкоштовне професійне
консультування, гнучкі умови сплати послуг, персональний підхід.
Тільки в архіві КП «Вишгородське БТІ» на кожен об’єкт нерухомого майна на весь час його існування формується, ведеться та зберігається інвентаризаційна справа.
Працюємо щодня, окрім вихідних, з 9:00 до 16:00 за адресою:
м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1, прим. № 15.
Тел: (04596) 25-874, (04596) 23-379, 067- 464-15-72.

ICTV
08:00 Зiрка YouTube
08:35 Дивитись усiм!
10:10 Без гальм
12:05, 13:00 Х/ф
«Бiблiотекар. Прокляття
юдиного потиру»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Викрадена-2»
16:05 Х/ф «Мумiя»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Мумiя
повертається»
23:00 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»

18:30 Вiкно в Європу
20:10 «Дзеркало iсторiї»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 «Останнiй мiф»
23:25 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:40 «Маски-шоу»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Х/ф «Унiверсальний
агент»
16:50 19 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Днiпро»
19:15 19 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Гра без правил»
00:00 Х/ф «Пiраньї
3D»

У зв’язку з втратою оригіналу вважати недійсним свідоцтво про право
власності на квартиру № 39 за адресою: Київська обл., Вишгородський
р-н, смт Димер, вул. Леніна, 45 (Соборна), видане на ім’я Василя Петровича
ЩЕРБАНА та Марії Степанівни ЩЕРБАН 12 травня 1994 року

Громада УПЦ КП св. Володимира
у м. Вишгороді ВІТАЄ настоятеля —
отця Богдана Николина з днем народження

ЗВАРЮВАННЯ АВТО. Тел: (067) 234-94-50

Шановний отче Богдане!
Дякуємо, що своєю сумлінною
працею надихаєте нас!
Слово Правди і Любові
Ви несете нам усім!
Віра в Бога в цьому Слові,
І спасіння наше в нім!
Наші душі і родини
Боже Слово боронить,
Нашу рідну Україну
Хай Господь благословить!

8

12 березня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

Дім. Сад. Город

Календар городникасадівника на березень 2016
У березні проводять посів насіння в парниках, у кінці березня - на початку квітня сіють розсаду. В останній
декаді березня можна закладати на яровизацію ранню
картоплю. Рослини, плоди яких знаходяться над землею (томати, огірки, капусту та інші), — сіяти і садити
потрібно при зростаючому Місяці. Всі коренеплоди
(редис, буряк, ріпу, картоплю та інші) — при спадаючому. Це правило діє і при посіві насіння в парники.
12 березня — посів томатів, цибулі, перцю для отримання раннього врожаю.
13 березня — посів насіння перцю, баклажанів, кропу, шпинату.
14 березня — розпушування грунту, боротьба з шкідниками, обприскування рослин.
15 березня — допускається посадка бобових культур
– гороху, сочевиці.
16 березня — посів у теплицях насіння перців, скоростиглих томатів, баклажанів.
17 березня — полив рослин. Посів в укриттях насіння
білоголової капусти.
18 березня — прибирання з присадибної ділянки
сміття, що залишилося з осені.
19 березня — санітарна обрізка кущів та плодових
дерев у саду.
20 березня — виключіть застосування штучних добрив. Боротьба із шкідниками.
21 березня — розпушування грунту, при необхідності: посів насіння, полив квітів.
22 березня — посадка і пересадка декоративних дерев, чагарників і квітів.
23 березня — не плануйте на сьогодні ніяких робіт по
догляду за рослинами.
24 березня — сприятливий день для внесення добрив і посадки рослин.
25 березня — продовжуйте посів та посадку рослин.
Рослини не поливаємо.
26 березня — посів високорослих сортів томатів, перцю, капусти.
27 березня — висадка в горщики бульб квітів. Пікіровка розсади. Полив рослин.
28 березня — роботи, пов’язані з прибиранням садової ділянки. Розпушування грунту.
29 березня — видалення залишків засохлої рослинності, обрізка чагарників.
30 березня — невдалий день для боротьби з
бур’янами. Краще приберіть садову ділянку.
31 березня — посів на розсаду селери і низькорослих
сортів томатів.
Далі — буде

Ліра

Путь
к весне

(Мовою оригіналу)
Микола МЯГКИЙ
Заждался я тепла и звука
От птичек с южным говорком.
Мне белотишье зимы-злюки
Не показались сахарком.
Идя в пути к весне, метели
Еще юлили у очей,
А мне уже виделись капели
В объятьях мартовских лучей.
Сыграй, весна, на ксилофоне,
Сосулек вызревших мотив.
Тебя встречаю я в поклоне,
За холод зимушку простив.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Зростайте духовно

Великий піст

Суть Великого посту полягає в очищенні душі й тіла через самообмеження, що стосується й харчування. Це найголовніший християнський піст, який ще називають «Чотиридесятниця». Встановлений він на честь посту, якого
дотримувався Ісус Христос у пустелі протягом 40 днів, а
його мета – підготовка до Великодня.
Найсуворіший — останній тиждень перед Великоднем
(страсна седмиця).
У перший день після Масниці – Чистий понеділок, а також у
Страсну п’ятницю віруючі взагалі нічого не їдять.
У деякі дні можна додати до раціону рибу. У 2016 році це
буде 7 квітня (Благовіщення) і 24 квітня (Вербна неділя). Крім
того, на 23 квітня випадає Лазарева субота, коли можна їсти
рибну ікру.

Календар харчування у Великий піст
Тиждень 1-й (14 - 19 березня)
14 – повне утримання від їжі (Чистий понеділок)
15 – 18 березня – сухоїдіння
19 – 20 березня – гаряча їжа з рослинною олією
Тиждень 2-й (21-27 березня)
21, 23, 25 березня – сухоїдіння
22, 24, 26, 27 березня – гаряча їжа без олії
Тиждень 3-й (28 березня - 3 квітня)
28, 30 березня, 1 квітня – сухоїдіння
29, 31 березня – гаряча їжа без олії
2, 3 квітня – гаряча їжа з рослинним маслом
Тиждень 4-й (4-10 квітня)
4 , 6 , 8 квітня – сухоїдіння
5 квітня – гаряча їжа без олії
7 квітня – гаряча їжа без олії, а також риба
9 , 10 квітня – гаряча їжа з рослинною олією

Підготовка до Прощі

Великоднє

За інф. прес-служби Київської архиєпархії УГКЦ
4 березня 2016 р. в курії Київської архиєпархії пройшли
збори щодо підготовки ювілейної Всеукраїнської щорічної
прощі до Собору Вишгородської Богородиці, яка цього року
відбудеться 14-15 травня.
Загалом в засіданні організаційного комітету взяли участь
близько 10-ти осіб, які призначені відповідальними за проведення щорічної прощі до Вишгорода. Зокрема були представники
канцелярії Київської архиєпархії УГКЦ, парафії Собору Вишгородської Богородиці, Київської Трьохсвятительської духовної семінарії та активна молодь храму Святого Василія Великого УГКЦ
у Києві.
Отець Тарас Валах, парох Собору Вишгородської Богородиці зазначив, що цьогорічна проща проходитиме в рік Милосердя
Божого та буде ювілейною – 10-ою, одночасно ж – першою як до
Базиліки, яку визнано у Вселенській Церкві відпустовим місцем.

ФОТОмить

Тиждень 5-й (11-17 квітня)
11, 13, 15 квітня – сухоїдіння
12, 14 квітня – гаряча їжа без олії
16,17 квітня – гаряча їжа з рослинною олією
Тиждень 6 (18-24 квітня)
18, 20, 22 квітня – сухоїдіння
19, 21 квітня – гаряча їжа без олії
23 квітня – гаряча їжа з рослинною олією, рибна ікра
24 квітня – гаряча їжа з рослинною олією, риба

Страсний тиждень (25 квітня - 1 травня)
25, 26, 27, 28, 30 квітня – сухоїдіння
29 квітня (Страсна п’ятниця) – повне утримання від їжі
1 ТРАВНЯ (ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ) – ВЕЛИКДЕНЬ,
ЗАКІНЧЕННЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Піст складається не з того, в чому себе обмежуємо (не їсти
м’яса, не дивитися телевізор, не ходити на вечірки…), а з того,
на що витрачаємо час та зусилля. Усі обмеження можуть бути
цінними не самі по собі, а як засоби для нашого духовного зростання. Аскетичні зусилля
відкривають нам свободу.
Головне ж у духовному
житті — це робити усім
добро та любити людей.
Жити не заради себе, а для
інших. Можна знайти багато корисних речей, зробити які — цілком у наших
силах. Зібрати речі для дитячого будинку, прибрати
дім, приготувати вечерю батькам, просто проводити щовечора
хоча б півгодини зі своїми дітьми… Було б тільки бажання.

Добровільно здавайте зброю

Поліція інформує

Із 29 лютого по 31 березня 2016 року у Вишгороді та Вишгородському районі
проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових матеріалів та засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої, дратівливої дії (газових пістолетів, револьверів) та їхня реєстрація у
встановленому законом порядку.
Добровільна здача зброї звільняє громадян від кримінальної та адміністративної
відповідальності відповідно до вимог ст. 263 Кримінального кодексу України.
При бажанні її можна зареєструвати в установленому порядку.
Шановні мешканці Вишгорода та Вишгородського району! Будьте законослухняними та свідомими, адже вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка у ваших оселях – це
небезпека для ваших дітей, рідних та близьких.
З питань добровільної здачі зброї та боєприпасів звертайтеся до Вишгородського ВП ГУНП у Київській області.
Вишгородська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади начальника відділу культури, національностей та релігій Вишгородської районної державної адміністрації.
Вимоги до конкурсантів: освіта — вища відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, комп’ютером. Складання
профільного іспиту.
Термін подання заяв – місяць з дня опублікування оголошення.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, кім. 29, телефон для довідок: 22-030
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