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ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»
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Щедрує вокальна студія «Полузір’я»
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Цими святковими днями Вишгородський міський Центр творчості «Джерело» заполонили колядки й щедрівки. По-святковому вбрані, красиві,
веселі, джерелята прийшли на гостину до доброго
Господаря (художній керівник закладу Юрій Уша-
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СЕРПЕНЬ

ков), аби побажати йому, а заодно усім гостям і
одне одному всіляких гараздів у новому році.
Згадали усі найвідоміші колядки та щедрівки,
які дійшли до наших днів. А вдячний Господар не
лише пригостив кожного цукерками, а й показав
цікаві досліди чи, швидше, фокуси, які викликали
безліч позитиву.

Вітання від найменших «кораликів»
Влас. інф.

ВЕРЕСЕНЬ
Пн

Влас. інф.

11 січня голова Вишгородської міської
ради Олексій Момот приймав колядників.
Традиційно вихованці хору «Коралі» (молодша група, керівник Ярослава Бень) міського

ЦТ «Джерело» щедро осипали гарними колядками та теплими вітаннями.
Разом із священиком Вишгородського
собору Богородиці, о. Тарасом Валахом «коралики» завітали й до голови Вишгородської
РДА Олександра Горгана.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

БУДНІ
6:50 - 7:20 (для дітей переселенців у Межигір’ї)
7:50 - 8:20
Транспорт
8:50 - 9:20
10:00 - 10:30
15:30 - 16:00 (для дітей переселенців у Межигір’ї)
16:30 - 17:00
17:30 - 18:00
ВИХІДНІ
7:50 - 8:20
ДЖЕРЕЛО: Адміністрація ПАТ «Атасс-Бориспіль»
8:50 - 9:20
Шановні пасажири! У розкладі руху мож10:00 - 10:30
ливі зміни. Стежте за оголошеннями в газеті
16:30 - 17:00
«Вишгород».
17:30 - 18:00

Розклад
автобусних рейсів
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Маршрут № 1
(м. Вишгород, вул. Київська - Санна траса) — 3 грн
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Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ПІЛЬГОВІ РЕЙСИ:
Ст. м. «Героїв
Дніпра»
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Маршрут № 397 «Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» — Вишгород, пл. Т. Шевченка
(супермаркет «Білла») — 7 грн
Вишгород, зупинка «Комсомольська», 5:30, кінцева зупинка («Білла»)
5:38 — Київ, ст. метро «Героїв Дніпра»,
6:13
5:30 - 6:20 (інтервал 10 хв.)
6:30 - 9:00 (інтервал 4-5 хв.)
9:00 - 12:00 (інтервал 5-6 хв.)
12:00 - 16:00 (інтервал 6-8 хв.)
16:00 - 20:00 (інтервал 4-5 хв.)
20:00 - 22:00 (інтервал 10-15 хв.)
22:00 - 24:00 (інтервал 15-20 хв.)
останній автобус: Вишгород - 23:30,
Героїв Дніпра - 24:00

Вт

Нагадуємо

В суботу, 16 січня, робочий день
Вишгород
(біля «Білли»)
6:57
7:57
8:57
9:57
10:57
16:57
17:57
18:57
19:57

Нагадуємо вишгородцям, що, відповідно до розпорядження міського
голови від 17.11.2015 р. № 173, перенесено робочий день з п’ятниці, 8 січня,
— на суботу, 16 січня, — в порядку і на
умовах, установлених законодавством,
— у 2016 році для працівників апарату
виконавчого комітету Вишгородської
міської ради та дошкільним і позашкільним навчальним закладам міста,
яким встановлено п’ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2015 року

Місто і навколо нього

Вишгород
д

Третя позачергова сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про затвердження міських програм розвитку на 2016 рік
Рішення від 25 грудня 2015 р. № 3/4
З огляду на необхідність планомірного
соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження прогресивних методів управління
міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових
потреб територіальної громади міста, керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 11,
18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, п. 22. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», п. 20 ст. 63 Закону України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»
від 28.12.2014 р. №79-19, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2016 рік (Додаток 1).
2. Затвердити програму розвитку Вишгородського МКП «Водоканал» на 2016 рік (Додаток 2).
3. Затвердити програму підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода на 2016 рік (Додаток 3).

4. Затвердити програму соціального захисту малозабезпечених верств населення
м. Вишгорода у 2016 році (Додаток 4).
5. Затвердити міську програму розвитку
фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на
2016 рік (Додаток 5).
6. Затвердити міську програму розвитку
Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на 2016 рік (Додаток 6).
7. Затвердити програму культурно-масових заходів, здійснення представницьких та
інших заходів у м. Вишгороді на 2016 рік (Додаток 7).
8. Затвердити програму здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових
категорій населення на 2016 рік (Додаток 8).
9. Затвердити програму утримання доріг
загального користування м. Вишгорода на
2016 рік (Додаток 9).
10. Затвердити програму підтримки засобів масової інформації Вишгородської міської
ради на 2016 рік (Додаток 10).
11. Затвердити програму природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного збору у м. Вишгороді на
2016 рік (Додаток 11).

Голосували за програми

Юридична допомога

Для внутрішньо переміщених осіб
Прес-служба Права людини
<press.prava@gmail.com>
У Вишгороді відкрито центр
безкоштовної юридичної допомоги для внутрішньо переміщених
осіб (переселенців). Тут можна
отримати консультації та допомогу:
— щодо законодавства та нормативної бази із прав та свобод
ВПО;
— в отриманні необхідних документів (в тому числі, взяття на облік ВПО, клопотання на отримання
соціальної допомоги, відновлення
втрачених документів або отримання дублікатів);
— в складанні та поданні заяв,
скарг, звернень до органів влади,
позовів до суду та інших процесуальних документів;
— у випадках порушення прав
ВПО;
— з отримання соціальної допомоги та пенсій, відносин із роботодавцями, з банками, державними
соціальними службами та ін.;
— з реєстрацією підприємств
(фізичної-особи підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю), громадських та благодійних

Новорічні вітання
батальйону
«Київська Русь»
Ірина ПРАВДИВА,
голова Вишгородської РОТЧХ
України
Вишгородська районна організація Товариства Червоного
Хреста України до новорічних
свят передала на передову в
зону АТО 25-му батальону «Київська Русь» продукти харчування, засоби гігієни, одяг, вітальні
новорічні листівки, медикаменти для медичної служби тощо.
Дякуємо колективу та учням
Вишгородської ЗОШ № 1, Новопетрівській ЗОШ № 3 (4 кл.), дітям
із числа внутрішньо переміщених
осіб, Київському обласному Товариству ЧХУ, а також патронажній
медичній сестрі (с. Нові Петрівці)
Олені Дорошенко за збір та організацію допомоги нашим хлопцям.
Її передали нашому постійному
волонтеру Володимиру Шматку (с.
Старі Петрівці), який допомагає в
перевезені вантажу. Наше Товариство вітає всіх із Новим роком та
Різдвом Христовим! Бажаємо всім
міцного здоров’я, миру та добробуту!

12. Затвердити програму зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на
2016 рік (Додаток 12).
13. Затвердити програму з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на території Вишгородської міської ради на 2016 рік (Додаток 13).
14. Затвердити програму розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2016 рік.
(Додаток 14).
15. Затвердити програму розвитку Комунального закладу культури Вишгородський
танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2016
рік (Додаток 15).
16. Затвердити програму підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода
на 2016 рік (Додаток 16).
17. Затвердити Програму економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого значення на 2016 рік (Додаток 17).
18. Затвердити Програму підтримки міської ради ветеранів війни і праці на 2016 рік
(Додаток 18).
19. Затвердити програму «Майбутнє без
СНІДУ» щодо запобігання поширенню вілінфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/
СНІДом, на 2016 рік (Додаток 19).
20. Затвердити програму фінансової під-

організацій для ВПО.
Вишгород — одне із 12 міст Київщини, де відкрито такі приймальні.
Це проект «Громадської правозахисної організації «Права людини»,
яка реалізовує його за підтримки
Програми Розвитку ООН в Україні
та Уряду Японії.
Проект унікальний тим, що надаються як первинна, так і вторинна
юридична допомога, відстоюються
інтереси переселенців у судах. Крім
того, випущені інформаційні буклети для ВПО, де вміщені відповіді на
найбільш розповсюджені юридичні
питання.
Правозахисна організація планує найближчим часом провести
тренінг «Ефективна інтеграція для
внутрішньо переміщених осіб: права, робота, підприємництво». Переселенців безкоштовно навчатимуть
ефективно шукати роботу, розкажуть про гарантовані державою
права і допомогу, консультуватимуть щодо реєстрації різного роду
організацій в Україні.
Прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00
год за адресою: м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 13, тел: (093) 266-0966, юрист Вікторія Ігорівна.

Волонтери

ДЖЕРЕЛО: газета «Слово»
24 грудня відбулося засідання III сесії Вишгородської районної ради VII скликання: із 36 депутатів був присутній 31 народний обранець.
Зокрема затвердили «Програму з мобілізаційної
підготовки та мобілізації на території Вишгородського
району на 2016 рік» (підтримка організаційних заходів
військового комісаріату у мирний час в умовах особливого періоду). Одноголосно сесія прийняла також
рішення «Про районний бюджет Вишгородської районної ради VIІ скликання на 2016 рік».
Підтримали також рішення: «Про внесення змін до
Програми накопичення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Вишгородському районі на 2015-2019 роки»,
затверджену рішенням районної ради від 30.12.2014
року № 544-41-VІ; «Про внесення доповнень до районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2014-2017
роки»; «Про затвердження Вишгородської районної
комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки».
Затвердили програму розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України
на 2016-2018 роки та ухвалили проект районної програми «Шкільне харчування» на 2016 рік.
Проголосували й за зміни до «Програми підтримки
діяльності та розвитку ЗМІ спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району на 2013-2017 роки», затвердженої
рішенням районної ради від 21.12.2012 року № 305-23VI, та зміни до «Програми підтримки діяльності Виш-

Родинне свято

Сесія райради

городського районного комунального підприємства
«Комунальник» на 2015-2016 роки», затвердженої рішенням районної ради від 30.12.2014 року № 546-41–VІ.
Було розглянуто кадрові питання. Керівнику Вишгородського районного комунального підприємства
«Комунальник» Олександру Мартиненку одноголосно
продовжили контракт терміном на 5 років.
У залі стало гарячіше, коли постало питання щодо
продовження контракту з керівником КЗ «Вишгородська ЦРЛ», депутатом районної ради Віктором Павленком (БПП «Солідарність»). Окрім В. Павленка до
районної ради подали заяви ще два кандидати на
посаду головного лікаря — Ігор Візняк, завідуючий
хірургічним відділенням КЗ «Вишгородська ЦРЛ»,
та Іван Клюзко, завідуючий хірургічним відділенням
№ 2 Київської міської клінічної лікарні №15, депутат
районної ради (БПП «Солідарність»). Кожен із претендентів представив свою програму, після чого відбулося обговорення кандидатур. Громадськість у залі
висловлювала різні думки щодо роботи лікарні (була
як позитивна оцінка, так і критика). Підтримати свого
керівника прийшли працівники медичного закладу.
Думки депутатів розділилися, та після обговорення
більшістю голосів підтримали Івана Клюзка.
З ініціативи депутата Олександра Дзюби (ПП ВО
«Батьківщина») на засіданні було прийнято рішення
«Про звернення до Президента України, Прем’єрміністра України, Голови Верховної Ради України
щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України».
Голова районної ради Ростислав Кириченко оголосив про створення депутатських фракцій.

Дід Мороз і Снігуронька прийшли додому

Благодійна громадська організація «Заради
спасіння миру» та створена при ній Рада багатодітних родин м. Вишгорода щиро вдячні депутату
міської ради сьомого скликання Олексію Поліщуку та
заступнику Вишгородського міського голови Трохиму
Іванову за матеріальну допомогу та організацію новорічних вітань малюків із багатодітних родин.

Допоможіть тваринам!
Олена ЛЯШЕНКО

тримки громадської організації інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016 рік (Додаток 20).
21. Затвердити програму впровадження в
місті Вишгороді системи відеоспостереження
на 2016 рік (Додаток 21).
22. Затвердити програму відпочинку та
оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2016 рік
(Додаток 22).
23. Затвердити програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2016
рік (Додаток 23).
24. Затвердити програму розвитку Вишгородської районної організації товариства
Червоного Хреста України на 2016 рік (Додаток 24).
25. Затвердити програму підтримки програми «Теплий під’їзд» на 2016 рік у місті
Вишгороді (Додаток 25).
26. Затвердити програму комунального
підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради» на 2016 рік (Додаток 26).
27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
28.Це рішення набуває чинності з 01 січня
2016 року.
Міський голова О. МОМОТ
Повністю текст рішення див. на
офіційному сайті міськради та на сайті
газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua

SOS

На острові Великому, біля ГЕС, можуть загинути 11 котів. Вони були домашніми красенями. Всі –
дуже ласкаві, ручні. Їхня господиня померла, і вони
тепер без нагляду.
Сусідка-пенсіонерка підтримує існування тварин,
топить буржуйку у помешканні, де вони залишились
(світла і води на острові немає).
Нині справжня зима, вдарили морози. Тварини можуть загинути.
До всіх небайдужих людей, волонтерів – велике
прохання: допоможіть врятувати тварин, вивезти їх на
материк. Якщо є можливість допомогти яким-небудь
харчуванням, теж велике СПАСИБІ! Адже пенсіонерка
постійно їздить за кормом на Оболонь і витрачає гроші
зі своєї пенсії, відмовляючи собі в необхідному.
Вона доглядає і за 13-ма собаками, яким також потрібні харчі.
Відреагуйте!!!
Телефон пенсіонерки: 093 516 25 40, Людмила Миколаївна. Іноді телефон «сідає» через відсутність електроенергії. Телефонувати краще у суботу, після 12-ї год.

Дід Мороз, а особливо Снігуронька — були чудові! Підійшли до кожної дитини, запитали, як звати, разом заспівали веселі пісні та виконали спільний танок,
а потім вручили довгоочікувані подарунки. А завдяки
матеріальній допомозі багатодітні батьки мали змогу
накрити святковий стіл на Новий рік.

Сигнали служби 101

Пожежу ліквідували
Державна служба з надзвичайних ситуацій
10 січня о 02:33 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про
пожежу в приміщенні роздягальні медичного персоналу
пологового відділення Вишгородської центральної районної лікарні (вул. Кургузова). На місце події терміново
виїхав черговий підрозділ 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгорода та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці.
На першому поверсі 5-поверхової будівлі ЦРЛ горіло
й диміло у приміщенні роздягальні медперсоналу пологового відділення на площі 20 кв. м.
Завдяки злагодженим діям медиків та особового
складу ДСНС евакуйовані та переведені до дитячого
відділення 22 особи, з них 11 новонароджених дітей.
Пожежу локалізовано о 02:49, а о 03:05 — ліквідовано. Для гасіння було залучено 4 одиниці техніки та 22
людей особового складу. Постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нині у відділенні триває капітальний ремонт.

Обговорюємо

Вишгород

16 січня

3

2015 року

До уваги споживачів послуг з водопостачання та водовідведення!
Вишгородське МКП «Водоканал»
повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
та встановити тарифи на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
Вишгородське МКП «Водоканал» здійснює господарську діяльність із централізованого
водопостачання та водовідведення на підставі ліцензії від 08.12.2014 р., серія АЕ № 292442,
строком дії з 28.11.2014 р. по 27.11.2019 р., виданої Київською обласною державною адміністрацією.
Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради №265 від 20 листопада 2014
року з 01.01.2015 р. року введені в дію для всіх груп споживачів тарифи з водопостачання —
8,28 грн/м3, водовідведення — 8,90 грн/м3 (з ПДВ).
Законом України від 10 квітня 2014 року № 1198-IV «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» були внесені зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і визначено, що виконавцем послуг з централізованого
постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.
Тобто, Вишгородське МКП «Водоканал» на законодавчому рівні визнано виконавцем послуг із централізованого постачання холодної води та послуг із водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
З моменту набуття Постановою чинності абоненти розділяються на дві категорії. Одні споживачі, а саме: абоненти у багатоповерхових будинках (за умови, якщо виконавцем послуг є
Водоканал) платитимуть за послуги водопостачання та водовідведення по 20,76 гривні за 1
куб. м (з ПДВ), усі інші (за умови, якщо виконавцем послуг не є Водоканал) — по 19,36 гривні
за 1 куб. м (з ПДВ).

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал»
здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення
Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів із обґрунтуванням їх необхідності та
про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал» інформує споживачів про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення:
на централізоване водопостачання — 9,04 грн за 1 куб. м (з ПДВ)
на централізоване водовідведення — 10,32 грн за 1 куб. м (з ПДВ)
Плановий прибуток до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включався.
У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових
систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування.

Структура планових тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення
№№
з/п
1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11

Найменування показників

Водопостачання
тис. грн
грн/м3
на рік
8841,0
6,6374
3779,8
2,8377
3311,3
2,4860
0
0,0000
216,4
0,1625

Виробнича собівартість, у т. ч.:
прямі матеріальні витрати, у т. ч.
електроенергія
витрати на придбання води в інших підприємств
паливо
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ре252,1
монт)
Очистка стоків
Прямі витрати на оплату праці
1744,7
інші прямі витрати, у т. ч.:
2685,1
відрахування на соціальні заходи
660,7
амортизаційні відрахування
790
інші прямі витрати
1234,4
У т. ч. податки
686,6
Загальновиробничі витрати, у т. ч.:
631,4
витрати на оплату праці
395,7
відрахування на соціальні заходи
149,9
амортизаційні відрахування
1,7
інші витрати
84,1
Адміністративні витрати, у т. ч.:
1084,5
витрати на оплату праці
570
відрахування на соціальні заходи
215,9
амортизаційні відрахування
32,6
інші витрати
266,0
Витрати на збут, у т. ч.:
60,5
витрати на оплату праці
32,7
відрахування на соціальні заходи
12,4
амортизаційні відрахування
0,6
інші витрати
14,8
Інші операційні витрати
45,4
Фінансові витрати
Повна собівартість
10031,4
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
0
податок на прибуток
0
дивіденди
0
резервний фонд (капітал)
0
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
0
інше використання прибутку
0
Вартість централізованого водопостачання та водовідведення 10031,4
3
Собівартість на централізоване водопостачання, грн/м
Тариф з ПДВ (20%)
Обсяг реалізації, тис. м3

Водовідведення

Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності
та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал» інформує споживачів про намір
встановити тарифи на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем):
централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 9,72 за 1 куб (з ПДВ),
централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 11,04
грн за 1 куб. м (з ПДВ).
Дані тарифи діятимуть лише для мешканців багатоповерхових будинків.
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.
Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р.
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги» зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 01 жовтня 2014 року № 532.
Відповідно до Порядку, витрати на придбання питної води із системи централізованого
водопостачання та витрати на оплату послуг із відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника, які складають виробничу собівартость послуг із централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем), здійснюються за тарифами, встановленими уповноваженими органами.
При розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське обслуговування.
До складу витрат на абонентське обслуговування входить: ведення особових рахунків;
оплата послуг банків за приймання коштів від споживачів; оплата праці відділу обліку; щомісячне нарахування плати абонентам за надані послуги; знімання показників споживання води
по лічильнику та відповідність оплати за використану воду; опломбування засобів обліку води;
внесення відповідних записів в базу даних споживачів; приймання громадян з питань нарахування оплати за воду та стоки тощо.
Адміністративні витрати не включалися, оскільки містяться у тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення, за якими обрахована виробнича собівартість послуг із
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

378,2

0,3219

4006,8
1313,8
1484,2
497,5
886,7
100,0

3,4100
1,1181
1,2631
0,4234
0,7546
0,0851
0,0000
0,5456
0,3422
0,1296
0,0018
0,0720
0,9406
0,4929
0,1867
0,0282
0,2328
0,0527
0,0286
0,0108
0,0005
0,0133
0,0390

641,1
402,1
152,3
2,1
84,6
1105,2
579,2
219,4
33,1
273,5
61,9
33,6
12,7
0,6
15,6
45,8
10103,3
0
0
0
0
0
0
10103,3

Структура планових витрат на централізоване постачання
холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

7,5663
4,6394
0,6315
0,0000
0,2760

0,0000
1,3098
2,0158
0,4960
0,5931
0,9267
0,5155
0,4740
0,2971
0,1125
0,0013
0,0631
0,8142
0,4279
0,1621
0,0245
0,1997
0,0454
0,0245
0,0093
0,0005
0,0111
0,0341

7,53
9,04
1332,00

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського
МКП «Водоканал» встановити тарифи на послуги з
централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

тис. грн на рік грн/м3
8890,4
5451,3
742,0
0
324,3

0,1893

7,5311
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

фонду заробітної плати — на 6,2 % у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати
на 13,1% та нарахуванням індексації на заробітну плату, відповідно до Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003
№ 491-ІV, Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим Постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 з доповненнями та змінами.
Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 14 календарних днів із дня публікації
цього повідомлення за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а.

8,5986
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
по Вишгородському МКП «Водоканал» на 2016 р.
(без ПДВ)

№
з/п

1

2
3

8,60
10,32
1175,00

Обгрунтування причин зміни тарифу на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення
В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема вартості електричної
енергії, мінімальної заробітної плати, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів,
виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення (створення) послуг із централізованого водопостачання та водовідведення.
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Рівень відшкодування діючими тарифами для населення фактичних витрат на виробництво послуг за 11 місяців 2015 р. становить:
по водопостачанню — 96,8%;
по водовідведенню — 78,8 %.
Так, із часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:
витрат на електроенергію — на 23,3 %;
витрат на паливно-мастильні матеріали — в середньому, на 21,2%;
витрат на оплату опалення приміщень — на 34,2%;
витрат на оплату податку за користування надрами — на 15,9%;
витрат на оплату податку спецводокористування — на 2,5%;
витрат на оплату ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків — на 14,4% ;
витрат на оплату послуг РайСЕС за проведення аналізів питної води — на 7,4%;
витрат на оплату послуг з охорони ВНС – на 67,1%;

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Плановані витрати за елементами

Виробнича собівартість, усього, у итому числі:
прямі матеріальні витрати, у тому числі:
на придбання питної води з системи централізованого водопостачання
на придбання електроенергії
інші прямі матеріальні витрати
прямі витрати на оплату праці
інші прямі витрати, у тому числі:
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних з наданням послуг
інші прямі витрати
загальновиробничі витрати
адміністративні витрати
витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Усього витрати повної собівартості
Плановий прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток, у тому числі:
резервний фонд (капітал)
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами
Прогнозований обсяг водопостачання споживачам, багатоквартирних будинків усього (тис.кубм.)
Середньозважений тариф(без ПДВ)
Податок на додану вартість (20%)
Середньозважений тариф (з ПДВ)

Код
рядка

Централізоване
постачання
холодної води (з
викорис танням
внутрішньобудинкових систем)

Централізоване
водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових систем)

усього
тис.грн.

усього
тис.грн.

грн/
куб.м

г р н /
куб.м

001
002

6777,00
6777,00

7,53
7,53

7740,0
7740,0

8,60
8,60

003
004
005
006
007

6777,00

7,53

7740,0

8,60

517,10

0,57

544,4

0,60

7294,10

8,10

8284,4

9,20

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
021
022
023
024

7294,10

8284,4

900,0

900,0
8,10
1,62
9,72

9,20
1,84
11,04

Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно
обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги
водовідведення, для оплати паливно-мастильних матеріалів, податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.
Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 14 календарних днів із дня публікації
цього повідомлення за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а.
Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Г. В. ЧЕБАН
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16 січня

Ірина
ПИРОЖЕНКО,
директор
Вишгородського
історикокультурного
заповідника
Відповідно до
вимог
Європейської
ландшафтної конвенції, яку
ратифіковано Законом України 2005 року,
перед українським суспільством поставлена задача ідентифікувати та оцінити власні
ландшафти на всій території України, зокрема в урбанізованому середовищі.
Малі міста, розташовані в зоні впливу Києва, вирізняються найбільшою динамікою розвитку, і цей процес може призвести до збіднення існуючого ландшафту.
«Історичні міста є своєрідними згустками
позитивної енергії, в якій закодовані взаємодії
людини та довкілля, а втрата історичних ландшафтів малих міст в Україні може бути безповоротною» (академік П. Тронько).
Вирішальними факторами для визначення місця майбутнього поселення у давні часи
слугували наявність поблизу джерел питної
води, торгових шляхів та вдалий з точки зору
оборони рельєф місцевості. Тож значною мірою містобудівний розвиток Вишгорода зумовлено унікальною природною топографією.
Вишгород розташований у 7-10 км від
столиці України — Києва. Ріка Дніпро є віссю, вздовж якої на складному мальовничому рельєфі правого берега, починаючи з V-ІІІ
тис. до н. е., формувалася система поселень
давніх слов’ян. На території Вишгорода археологами виявлено стоянки періоду неоліту
ІV-ІІІ тис. до н. е., поселення скіфського часу
VІІ-VІ ст. до н. е., поселення Х-ХІІІ ст., залишки
фортифікаційних споруд та кварталу гончарів
часів Київської Русі.
Вишгород за часів Київської Русі — економічний, політичний та релігійний центр. Перша
згадка про місто — 946 рік — як про місто княгині Ольги («Град Вользін»).
У Вишгороді в 1015 році були поховані
перші православні святі страстотерпці Борис та Гліб, у Вишгороді помер Київський
князь Ярослав Мудрий (1054), у Вишгороді в
1075-1115 р. побудували величезний, другий
після Десятинної церкви, храм-усипальницю
свв. Борису та Глібу, у Вишгороді знаходилась чудотворна ікона (Володимирська матір
Божа), що сьогодні в Третьяковській Галереї
в Москві, яку в 1155 році до Суздаля вивіз
Вишгородський князь Андрій Боголюбський.
Ще багато можна перераховувати історичних
сторінок, але до сьогодні збереглися історичні
ландшафти, майже не зруйновані з часів Київської Русі.
За своєю містобудівною структурою Вишгородське городище Х-ХІІІ ст. складалося з
дитинця, окольного міста та посаду. Висота
плато городища на правому березі Дніпра сягала 80 м над його рівнем. Площа давнього
міста – близько 80 га.

«Лісова
застава»
ДЖЕРЕЛО: соцмережі
Ірина САЗОНОВА

Соціум

2015 року
У першій половині ХІХ століття відбувся значний розвиток структури Вишгорода.
Планувальна структура села, за планом 1837
року Київського повітового землеміра, була
лінійною, орієнтована на південь-північ, віссю
слугувала вулиця вздовж підніжжя пагорба.
Частково змінився ландшафт у 1964 році
при створенні Київського водосховища, поселення будівельників і надання Вишгороду в
1968 році статусу міста.
Активний розвиток Вишгорода продовжується й понині. Проте центр міста сучасного
був перенесений, а давнє місто залишилося
майже без змін, тим самим збережені його
видатні пам’ятки, давнє розпланування, стара
забудова, традиційний характер історичного

Вишгород
д

Домінуючий виразний останець, на якому
виникло і склалося місто, так звана Вишгородська гора, має чіткі природні і містобудівні
межі. Вишгородські кручі ескарповані людиною. Зрізані шари землі виглядають абсолютно рівними, що використовувалось в часи
Київської Русі для побудови укріплень. Розташовані в лісовому масиві яри були майже
непрохідною перепоною на підходах до міста.
Самі яри досить мальовничі, а місцевість біля
них із ставком має високі пейзажні якості.
Невід’ємною складовою території вишгородських ландшафтів є багаторічна пам’ятка
природи площею 2 га, занесена до Червоної
книги, — реліктовий великий хвощ. Його популяція представлена щільними заростями

Історичні ландшафти літописного
Вишгорода — пам’ятка України

Малюнок Тараса Шевченка.
Вишгород. Начерк. Олівець. 1846 р.
середовища і своєрідність ландшафту.
Територія Вишгородського городища була
оголошена заповідною ще у 1935 році (Постановою Президії Київського обласного виконавчого комітету), був створений заповідник,
який закрили в 1938 році.
У 1994 році Вишгородський історико-культурний заповідник створили вдруге. 26 липня 2001 року Постановою Кабінету Міністрів
Вишгород внесено до Списку історичних населених місць. Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів історичний ареал Вишгорода затверджено Міністерством культури та туризму
України в 2008 році, а також занесено до Генерального плану міста.
Кабінет Міністрів України видав Постанову «Про режим використання ареалу», де
чітко прописані обмеження господарської діяльності, а саме — будівництво.
Ще в 2001 році Постановою Кабінету Міністрів до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України внесено «Городище літописного Вишгорода». А в 2010-ому – територію історичного ландшафту давньоруського
Вишгорода внесено до Державного реєстру
наказом Міністерства культури від 21.12.2010
р. № 5899-кв.
Головним ландшафтним об’єктом Вишгорода, що добре оглядається і відіграє головну
роль в огляді міста, розташованого на висоті,
є пагорб, на якому підносилось давнє місто і
найбільший у ті часи храм.

вздовж правого берега водосховища. Популяція корючки болотної також занесена до Червоної книги (ІІІ категорія охорони), так само як
орхідея дика. У ставку близько 20-ти особин
сальвії плавучої (Червона книга, ІІ категорія
охорони) — загальна чисельність популяції 52
екз.
Упродовж 2001-2009 років обстеження регіону на предмет наявності рідкісних видів рослин проводив Іван Парнікоза — к. с. н. (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України).
Описувались умови зростання, виконувалися
геоботанічні описи. Висновки науковців ботанічного саду — охорона дикої орхідеї потребує створення пам’ятки природи «Орхідейна
гірка». Біля виходу з шлюзу Київської ГЕС у
Вишгороді виявлено 20 рідкісних видів рослин, із яких вісім включено до Червоної книги.
Необхідно розширити територію пам’ятки
природи «Хвощ великий» із включенням популяції усіх рідкісних видів, створити ландшафтні заказники та ботанічну пам’ятку природи
«Орхідейна гірка» на узбережжі Дніпра. Абсолютно неприпустима забудова, засмічування
зазначених територій.
Згідно із Законами України, Постановою
Кабінету Міністрів, висновками науковців,
пам’ятку історичного ландшафту внесено до
Державного реєстру охорони.
Але !!!
Із 2007 року заповідник відстоює недоцільність появи будинків і готелів на території

заповідника, а також на території історичного
ландшафту.
Бо у 2007 році сесія Вишгородської міської
ради проголосувала за можливість забудови
високоповерхівками вищезгаданої території
забудовником «Рестмонгруп». Площа ділянки
планувалася — 9,5 га. Земельна комісія підтримала забудовника (див. газету «Вишгород» від 1 вересня 2007 р.). Заповідник тоді
відстояв територію від забудови, і це було погоджено депутатами міської ради.
У 2010 році вдруге на набережній Київського водосховища планувалось зробити
зелену зону відпочинку з кількістю історичних
періодів існування міста — від часів Київської
Русі до сучасності. Та сам Господь так склав,
що все це було відмінено. На території сталися зміни — в 2011 році почалися міжнародні
перегони на воді на болідах. Дякуючи Богові,
це тривало недовго — 2 роки.
У 2013-му заповідник знову переживав
важкі часи. На сесії міської ради затвердили
будівництво багатоповерхового будинку — замовник «Укргідроенерго», ділянка 4 га. І знову
заповідник відстояв неможливість забудови, і
знову з Божої милості проект було скасовано.
Але… У 2015 році розпочалось будівництво приватним підприємцем Жабуровським,
який проживає в Києві, але проводить забудову власного будинку на території історичного ареалу, на території заповідника, на
території пам’ятки історичного ландшафту,
де знаходилось в часи Київської Русі літописне місто Вишгород! На пагорбах, де поховані
тіла страстотерпців свв. Бориса та Гліба, яких
сучасний Вишгород відобразив на гербі міста.
Заповідник звертався до багатьох установ: до Державної інспекції будівництва, до
головного архітектора м. Вишгорода, до Вишгородської міської ради, до Державної інспекції сільського господарства України, до прокуратури Вишгородського району, але відповідь
одна: «Це не входить в нашу компетенцію».
Звертаємось до державних службовців,
міських депутатів і до забудовників: залишіть
цю територію без змін, бо ці пагорби збереглися до сьогоднішнього дня з часів Київської
Русі!
Вишгородські ландшафти ілюструють значні періоди (тисячоліття) історії суспільства і є
культурною спадщиною всього українського
народу. Літописний Вишгород через кілька
років приверне увагу всього православного та
культурного людства не новими башенними
забудовами, а збереженими всіма нами історичними ландшафтами часів Київської Русі.
І охоронці легендарного Вишгорода, що на
його прапорі, — святі Борис і Гліб – завжди
прославлятимуть наше унікальне стародавнє
місто, яке ще не розкрило усіх своїх таємниць.
За збереження історичної спадщини,
історичних ландшафтів будуть вдячні не
лише вишгородці та народ України, а й усі
слов’янські народи, тому що в цьому місті —
історія Київської Русі.
Нехай Господь береже нас усіх, а святі Борис та Гліб — покровителі Вишгорода — покривають нас своїм омофором від усіляких
негараздів.

«Ми бажаємо один
Грип наступає: не займайтесь самолікуванням
одному веселого Різдва!» Увага!
їхали в Димерський будинок пристарілих.
Співали «Добрий вечір тобі...», «Щедрик»,
розмовляли, цікавилися їхнім життям.
Дали стареньким згадати минуле, поділитися своїм безцінним життєвим досвідом.
Було цікаво, бесіда затягнулася...
Не всі з нас витримали. Хтось заплакав від співчуття. Думаю, після цієї історії
ніхто з нас не зможе грубо поводитися зі
старими та немічними».

Із щоденника табору (пишуть діти):
«Ми бажаємо один одному веселого
Різдва. І даруємо подарунки. І згадуємо
чарівну ніч у далекому Вифлеємі, коли
в підземній кошарі на світ з’явилась
найдивовижніша людина на землі...
Наші куратори, втім, трохи порушили
святкову ідилію. Вони
нагадали нам, що
в цей день не в усіх
будуть
подарунки.
Не всіх привітають зі
святом. Не всім заспівають веселі щедрівки.
Нагадали про те,
що є люди похилого
віку, які живуть у Будинку пристарілих і у
яких нікого з близьких немає. Звісно,
вони привітають один
одного. Але й ми теж
Р.S. Днями голову правління благодійної організації «Всеповинні щось зроби- український благодійний фонд «За право на життя» Ірину Сати для них.
зонову нагороджено Грамотою Верховної Ради України «За
Зібралися, взяли заслуги перед Українським народом» та нагрудним знаком.
кутю і цукерки, і поВітаємо!

Від «свинячого» грипу в Україні померло
вже 40 людей. Ця статистика не може не лякати.
Ось декілька порад, як уберегтися від хвороби,
розпізнати і в разі захворювання лікувати.
«СВИНЯЧИЙ» ГРИП. ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Це вірусне гостре респіраторне захворювання.
Назву «свинячий» цей штам вірусу (H1N1) отримав тому, що найбільше схожий за генетичними
ознаками до грипу у свиней. Однак доведено, що
мутація вірусу відбулася саме після зараження людиною свині і передається цей вірус виключно від
людини до людини.
ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ
Повітряно-крапельним шляхом від хворої людини та контактно-побутовим, коли використовується спільний посуд, предмети особистої гігієни
хворі люди.
СИМПТОМИ
Ознаки хвороби майже такі, як і у звичайних
ГРВІ, під час звичайного грипу, тому й розпізнати
його одразу важко. Найперші симптоми, які можуть
проявитися: біль у горлі, голові, закладеність носа,
важкість у тілі. Інкубаційний період «свинячого»
грипу може тривати від двох до чотирьох днів, а
може й взагалі проходити безсимптомно. Однак потім у хворого різко підвищується температура, людину морозить, болять м’язи, голова, з’являється
нудота. Пізніше до цього додаються нежить та кашель. Є ще не характерні для грипу симптоми, за
якими можна розпізнати свинячий грип, – це блю-

вота, біль у грудях, плутана свідомість, задишка,
запалення очей.
ЛІКУВАННЯ
Зазвичай «свинячий» грип лікується впродовж
тижня-двох вдома, як і звичайний. Головне — вчасно і за найперших симптомів звернутися до лікаря.
Він, як правило, призначає лікування противірусними препаратами, які найкраще почати вживати не
більш, ніж через 40 годин після перших симптомів.
Саме тоді вони матимуть найбільший ефект.
При «свинячому» грипі не варто зловживати
жарознижуючими препаратами, окрім як тоді, коли
ви важко переносите високу температуру, адже
при температурі понад 38 градусів вірус гине. Не
рекомендується також приймати ліки, які містять
ацетилсаліцилову кислоту.
Вірус «свинячого» грипу при вчасному зверненні до лікаря та вчасному початку лікування проходить без ускладнень. Майже всі летальні випадки
траплялися тоді, коли хворі не лікувалися. Переносити хворобу на ногах небезпечно. Це призводить
до серйозних ускладнень або летальних випадків.
Так само не варто працювати навіть вдома, адже
постільний режим та режим прийняття ліків, рясне
пиття та спокій – гарантія того, що «свинячий» грип
мине для вас через два тижні.
ПРОФІЛАКТИКА
На жаль, навіть щеплення не захистить від цього вірусу, адже «свинячий» грип дуже швидко мутує. Найкращою профілактикою є уникнення місць
великого скупчення людей, зміцнення імунітету та
профілактичний прийом противірусних препаратів.

Спадщина

Вишгород

16 січня

Марина КОЧЕЛІСОВА
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ФОТО – Дмитро ПІРКАЛ, спеціально для «Вишгорода»

https://www.youtube.com/
watch?v=6blBIrc3i6A
Майже до Нового року грудень більше
нагадував середину осені: температура
переважно трималася на плюсах, на березі Чорного моря загоряли, на Закарпатті
влаштовували шашлики на природі. Тотальному потеплінню відповідав і суспільно-політичний градус.
На Сході не вщухала стрілянина, Заходом, Центром і Півднем хвилею пішли
вибухи і «розбірки», по столиці — до професійних дат і без календарного приводу
— регулярно марширували колони громадянського суспільства (під Київраду, Кабмін і Парламент).
Що тут скажеш: бій світла з тінню, кінець
року завжди цим відзначається. Та й народ
цілком законно хоче, щоб його почули. Як
зробити глас народу гучним і цивілізованим,
а майбутнє України – щасливим, радилися
наприкінці грудня за круглим столом у великій конференц-залі Національної академії
наук України. Всеукраїнський круглий стіл,
ініційований ВГО «Спілка християнських
письменників України» (на чолі з Костянтином Шаповаловим) та екс-головою зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем,
зібрав духовних лідерів нації, українську інтелігенцію, представників громадянського суспільства, науковців, військових, журналістів.
Серед них: архієпископ УПЦ КП Євстратій
(Зоря), митрополит Білоцерківський та Богуславський УПЦ МП Августин, митрофорний
протоієрей УГКЦ Олекса Петрів, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, директор Національної
кіностудії ім. О. Довженка Олесь Янчук, голова ВМГО «Студентська республіка» Павло
Вікнянський, член Парламентської асамблеї
Ради Європи Леонід Рахановський, народний
депутат чотирьох скликань Юрій Кармазін,
голова ВГО «Спілка захисників України» Віталій Повх, директор Інституту родинного і
подружнього життя Українського католицького університету Петро Гусак. На ці велелюдні
народні збори були запрошені і представники
від Вишгорода та Вишгородщини, де народ
не просто активно контролює місцеву владу,
а й співпрацює з нею на різних теренах.
Промовиста назва заходу — «За щасливе майбутнє України» — свідчила: обговорювалися доленосні для нашої держави питання. Мета круглого столу — започаткування в
Україні платформи, яка б сприяла об’єднанню
громадянського суспільства у боротьбі проти
закритого політичного клубу та дозволила
громадськості бути почутою владою (існуюча
система це відкидає).

Як зламати систему?
Всі ми хочемо жити краще. Та чи можна
перебирати на себе функції Господа Бога й
одноосібно (чи натовпом) вирішувати, кого і
в який смітник закидати? Один із ініціаторів
щорічного круглого столу на гострі й актуальні для України теми, голова Вищої Ради
Народних зборів України, генерал Армії України Микола Маломуж (НА ФОТО 1 — другий
справа) вважає, що реальний механізм правової дії — офіційні народні збори, котрі висуватимуть кращих, професійних, моральних
і авторитетних людей, які зроблять владу посправжньому народною.
Робота з об’єднання та оновлення країни
розпочалася 17 жовтня 2015 р. і вже охопила
майже усі регіони. У ході змістовних зустрічей з місцевим активом майже усіх регіонів
втілюється на практиці ідея прямого народовладдя — відповідні звернення до влади
прийняли Волинь і Львівщина, Житомирська,
Віталій
Повх,
голова
правління
ВГО
«Спілка
захисників
України»:
«Ми стали перед серйозними цивілізаційними викликами. І якщо ви не покажете
нам шлях, то ми його знайдемо
самі. Якийсь час — і буде самосуд, і Нестор Махно аплодуватиме стоячи.
Нинішня «еліта» не розуміє елементарних речей. Тому
я вітаю розуміння народних
установчих зборів. Але не запізнитися, бо через 5 років цивілізаційне вікно закриється»

2015 року
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А також говорили про право на життя від
моменту зачаття та право на сім’ю у природному середовищі, захист традиційної родини.

«Межигір’я — місцина, де
треба ходити навколішки»

2
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Вічні теми
4

«Святинями не торгують!»
Вінницька області і Полтавщина. Українське
суспільство має самостійно вийти з соціальної та економічної кризи та здійснити кардинальну перебудову країни.

«Людина формується з колиски»
На цьому наполягали присутні на засіданні круглого столу «За щасливе майбутнє
України» діячі культури, науки, освітяни та
представники чималого сегменту жіночих організацій: Ірина Мостова та Надія Шевченко з
МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»,
голова ГО «Рада родин» Анжела Побужанська, співголова ГО «Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців» Оксана Єрмішина, яка, зокрема, сказала: «Народ
шукає простих рішень і зрозумілих відповідей
на запитання: «Чому у нас війна?». А щоб не
було війни, починати слід з виховання дітей,
саме це формує нове громадянське суспільство. Мене мої діти вчили патріотизму».
Про патріотизм як культурний код та про
інформаційний простір говорила журналіст
Тетяна Назаренко. До речі, практично всі виступаючі відзначили 25-річну пустелю на теренах національно-патріотичного виховання
молоді. А, між тим,..

«Молодь хоче пишатися
Україною»
«У нас немає національної ідеї», – так

Павло
Вікнянський,
голова ВМГО
«Студентська
республіка»:
«…Подальшій
олігархізації
ми
можемо
протиставити радикальний форсований
проект осучаснення України, збільшення рівня свобод.
…Наріжні камені: культура,
освіта, молодь, у якої дві найголовніші потреби: нормальний рівень
життя (економічні, соціальні питання) і престиж країни. Молодь хоче
пишатися Україною.
…Треба повернутися обличчям до звичайних людей, до соціального і припинити в країні ці жахливі неоліберальні експерименти»

розпочав свій виступ митрофорний протоієрей УГКЦ Олекса Петрів. І такою ідеєю,
що об’єднає різні регіони, може стати саме
щасливе майбутнє України. А це — право на
самореалізацію, усвідомлення того, що саме
треба підсилити, а що зберегти, Божа місія,
Боже покликання кожного українського громадянина.
«Майбутнє – це молодь», — так можна
охарактеризувати провідну ідею виступу голови ВМГО «Студентська республіка». Павло
Вікнянський наголошував на тому, що молодь хоче полишити Україну, і насамперед
— молодь талановита. Та застерігав: існуючому неоколоніалізму, який панує, на жаль, в
Україні, може бути проставлена тільки одна
стратегія — аби Україна увійшла до двадцятки країн, що мають найвищий рівень життя.
Ось дороговказ, що може об’єднати країну
від Донбасу до Закарпаття.

«Без духовного відродження
немає майбутнього нації»
Такого одностайного висновку дійшли усі
без винятку виступаючі. Представники різних конфесій говорили про свою готовність
до об’єднання, про суспільну мораль і найбільше всього – про головного ворога нашої
держави, корупцію: економічну, політичну і
суспільну, абсолютно несумісну зі щасливим
майбутнім України.

Михайло
Захаревич,
генеральний
директор
Національного
театру ім. І.
Франка:
« С ко р оч е н н я
бібліотек, музейних закладів, обмеження в діяльності цих закладів – це
призводить до того, що рівень культури, а значить – і духовності нашої
країни знижується. Ну, і як наслідок,
певною мірою, є і результати – економічні, у представленні нашої держави за кордоном. Ми багато їздимо
з нашим театром за кордон – і бачимо, як вони спостерігають за нами,
який продукт ми привозимо туди –
якісний чи зовсім той, який залишився у 50-х роках минулого століття»

Безумовну увагу присутніх привернув
виступ краєзнавця із с. Нові Петрівці Геннадія Ніколаєнка (НА ФОТО 1 — третій зліва),
засновника багаторічного Межигірського
духовного фестивалю патріотичної пісні та
прикладних ремесел. Він піднесено говорив про духовну колиску наших пращурів
— Межигір’я, де проходили духовний вишкіл
перші руські князі.
Духовний моноліт запорізького козацтва
упродовж багатьох століть становлення нашої держави – Межигір’я (вкупі із КиєвоПечерською лаврою) вважалось осередком
духовного гарту, кузнею патріотів та героївзахисників. А святі отці називали його духовним пупом української ідентифікації.
На жаль, під час більшовицького терору нашу національну святиню спіткала та ж
драматична участь, що й більшість духовних
пам’яток. Однак дух Межигір’я залишився у
святих мощах сотень монахів, що вимолювали щасливе майбутнє країни і нації.
Дух Межигір’я живе в народній пам’яті, в
генах українців, і очікує відродження на національному рівні. Бо ж марно розраховувати
на розбудову держави, коли нехтуються національні духовні святині.
«Я хочу, щоб люди знали Межигір’я як
другий Єрусалим, бо насправді воно так і є.
Давайте згадаємо, як було сказано: «Богу
— Богове». Подивіться, що сталося з тими,
хто руйнував і крав цю намолену землю! Ця
місцина має належати духовенству. Хіба
не може при духовенстві бути військовий
реабілітаційний центр? — підкреслив Геннадій Ніколаєнко. — Це місцина, де треба
ходити навколішки. Мало хто знає, що у 988
році тут була запалена перша свічка православної віри, що звідси розповсюджувалось
православ’я на всю Європу. Тут відспівували
Ярослава Мудрого. Звідси Анна Ярославна
взяла Євангеліє і поїхала до Франції, де на
цьому Євангелії (Реймському – ред.) присягали королі і дотепер приймають присягу президенти сучасної Франції. Тут поховані 688
духівників — від архімандрита до ченця. Тут
похована еліта України, козацтва — більш ніж
півтори тисячі.
Я хочу, щоб Україна, шановне товариство, звернула увагу на Межигір’я. Не говорити треба, а кричати за нашу перлину. Звідси
розповсюджувалося православ’я. Це — наша
колиска».
Більш докладно виступи:
http://shpu.com.ua/index.php/media-info/
arkhiv-novin/249-v-kievi-projshov-kruglij-stilza-shchaslive-majbutne-ukrajini
Відео: https://www.youtube.com/
watch?v=Xyjv3940s3c
(ТРК «Київ»,
програма «У центрі уваги» 20.12.15)
НА ФОТО:
1 — Представники громадянського суспільства: науковці, військові, журналісти,
священики, краєзнавці
2 — Обмінюємося візитівками: перша
справа — авторка статті, перша зліва — голова громадської організації «Рада родин»,
юрист Анжела Побужанська
3 — Цікава розмова. Зліва направо:
представниці міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому
світі» Ірина Мостова та Надія Шевченко,
краєзнавець Геннадій Ніколаєнко
4 — Хвилина мовчання в пам’ять загиблих за свободу і незалежність України

Юрій Кармазін,
народний депутат
України чотирьох
скликань:
«Ми забули, що нам казав Пилип Орлик: щоб ми
не ставили на чужинців, на
іноземців. Повертаймося
до України — і найперше
повертаймося до Конституції: там є і про науку, і про
культуру, і про історію»

Архієпископ
Євстратій
УПЦ КП:
«Ми бачимо,
як у світі питання
духовної безпеки, питання інформаційної безпеки виходять на той же рівень, що
і питання економічної чи військової
безпеки.
…Подолання корупції — це завдання не тільки самої державної
системи. Бо, на жаль, ми бачимо,
що багато хто в своїх думках поділяє корупцію на погану і добру (корисну для себе)… Гадаю, має бути
широкий суспільний рух, аби викорінювати поняття корупції як такої,
що може бути позитивною для когось»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ОН Е Д ІЛ ОК , 1 8 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:30
«Мiняю жiнку - 4»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
13:55, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:30 Т/с «Шерлок -1:
Етюд у рожевих тонах»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:55 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
11:10 Чоловiчий клуб
13:50 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Школа Мерi

Поппiнс
14:20 Мультфiльми
15:30 Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
17:05 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
13:30, 15:30 Т/с «Якби я
була цариця...»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони 2»
ТОНіС

06:00 Х/ф «Дiти капiтана
Гранта»
07:55, 09:50, 13:50,
18:55 Модний журнал
08:00, 09:55, 13:55,
20:00, 21:30 Мiс
«Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Зникаюча планета
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
22:00 DW- новини
22:10 Земнi катаклiзми
23:10 В. Крищенко
«Десять Господнiх
заповiдей»

14:00 Рятiвники
22:00 Т/с «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Нове
вбрання короля»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»

НТН
07:05 Х/ф «Любов на
асфальтi»
09:15 «Правда життя.
Професiї»
09:50 Т/с «Шах i мат»
11:35 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
13:35, 14:20 Т/с «Грабуй

лiкарю!»
14:00, 23:10 Земнi
катаклiзми
17:45 «Соцiальний
статус. Ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
22:10 Дика планета
00:00 «Латинський
коханець»

добре!»
08:45 «Моя правда. А.
Приходько. Викувана
чоловiками»
09:40 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
13:55 Х/ф «Справжнє
кохання»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Україна
має талант!-7»
23:05 «Танцюють всi!-8»

СТБ
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Моя правда. А.
Приходько. Викувана
чоловiками»
09:55 «Зiркове життя»
12:40 Х/ф «Я щаслива»
14:25 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Україна
має талант!-7»
23:20 «Танцюють всi!-8»

награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «День гнiву»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Той, що читає
думки»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»

14:30, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30, 21:30 Скарби зi
звалища
19:30 Далеко i ще далi
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:07 Т/с «Друзi»
09:55 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Жiнка-кiшка»
16:05 Х/ф «Лiга видатних
джентельменів»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
ревiзором
23:35 Х/ф «Крутi кекси»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»

МЕГА
07:40, 13:40 Дика
Пiвнiчна Америка
08:30, 15:30 Мисливцi
за змiями
09:20, 16:30 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»

та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»

23:30 Вражаюче вiдео

10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 М/ф «Мегамозок»
23:45 Х/ф
«ЛемонiСнiкет. 33
нещастя»
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 Х/ф «Осiннiй
марафон»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
23:00 Т/с «Вангелiя»

ICTV
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Дивитись усiм!
11:05 Т/с «Штрафбат»
12:05, 13:05 Х/ф
«Розбiрки у малому
Токiо»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00 Х/ф «Клуб
шпигунiв»
16:10 Х/ф «Помри, але
не зараз»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:15, 18:10 Мiсцевий
час
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, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
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
12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:15 День
15:15, 15:35, 16:10,
16:35, 17:15, 17:35
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:35 Кордон держави
2+2
07:40, 15:50 «Облом.UA»
10:50 Д/ф «Поля битви
тварин»
12:25 Х/ф «Спис
долi»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українськi
сенсацiї»
20:20 Т/с «Ласко - кулак
Бога»
21:20 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
00:00 «Джедаї»

В IВ Т ОРОК , 1 9 С І Ч Н Я
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»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:30 Т/с «Шерлок - 1:
Велика гра»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 18:05 Час-Ч
14:30 Мультфiльми
15:05 Фольк-music
16:20 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»

21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
14:10, 15:30 Т/с
«Врятувати боса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Чорногорiя»
10:00, 16:50 «Алло,

ТЕТ
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Країна У
22:00 Т/с «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде

НТН
06:00 Х/ф «Пострiл у
трунi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55 Т/с «Шах i мат»
11:40, 21:30 Т/с «Той,
що читає думки»
13:30, 14:20 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн

НОВИЙ КАНАЛ
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:30 Х/ф «Блейд»
23:00 Т/с «Гра
Престолiв»
МЕГА
09:20, 16:30 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
12:50 Голокост
зсередини
13:40 Таємницi джмелiв
17:30 Скарби зi сховищ
19:30 Далеко i ще далi
21:30 Скарби зi звалища

ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
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
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.

Шопiнг»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:25, 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 «Особистi
обставини»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
23:00 Т/с «Вангелiя»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

11:55, 13:20 Т/с
«Штрафбат»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Х/ф
«Дiаманти назавжди»
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
23:15 Х/ф «Розплата»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:35, 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
12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:35, 16:10,
16:35, 17:20, 17:35
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:35 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:55 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
11:00 Х/ф «Падiння
борту номер один»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Рекс»
19:20 «Українськi
сенсацiї»
21:20 Х/ф «Морська
пригода»

С Е РЕ Д А , 2 0 С І Ч Н Я
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»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:30 Т/с «Шерлок - 2:
Скандал у Белгравiї»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
11:35 РЕ:ФОРМА
15:00 На гостину до
I.Поповича

18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
14:10, 15:30 Т/с
«Врятувати боса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Джаз-коло»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Р. Балаян
21:30 «Глобал - 3000»
23:10 Тисяча днiв
планети
ТЕТ
08:00 Мультик з
Лунтиком
11:00 Х/ф «Русалонька»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
16:00, 21:00 Країна У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Т/с «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!
СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Моя правда.
Шура. Таємне кохання»

09:35 «Зiркове життя»
11:15 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Україна має
талант!-7»
22:35 «Танцюють всi!-8»
НТН
06:45 Х/ф «Золото
партiї»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55 Т/с «Шах i мат»
11:40, 21:30 Т/с «Той,
що читає думки»
13:30, 14:20 Т/с «Грабуй
награбоване»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець - 8»

НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Татусевi
дочки»
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
20:20 Х/ф «Блейд 2»
23:00 Т/с «Гра
Престолiв»
МЕГА
09:20, 16:30 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
12:00 Мiстична Україна
14:30, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30 Скарби зi сховищ
19:30 Далеко i ще далi
21:30 Скарби зi звалища
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
23:20 «Служба
порятунку»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»

19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Особистi
обставини»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
23:00 Т/с «Вангелiя»
ICTV
09:15, 19:20

Надзвичайнi новини
10:05, 20:20 Секретний
фронт
11:50, 13:20, 21:25 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
14:20, 16:15 Х/ф «Живи i
дай померти iншим»
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
23:20 Х/ф «Викуп»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
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

12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:35, 16:10,
16:35, 17:20, 17:35
Україна - понад усе!
18:25 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:20 Лiсова варта
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
11:00 Х/ф «Падiння
борту номер один»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Рекс»
19:20 «Люстратор 7, 62»
21:20 Х/ф «Кращi з
кращих 2»
00:25 Х/ф «Земля
алiгаторiв»

ЧЕ Т В Е Р, 2 1 С І Ч Н Я
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»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:30 Т/с «Шерлок - 2:
Собаки Баскервiля»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
14:10 Надвечiр’я. Долi
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»

20:25 Д/ф «Два серця в
грудях: нiмецькi турки у
пошуках батькiвщини»
21:30 Новини. Спорт
22:15 5 баксiв.net
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 Зiрковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
14:10, 15:30 Т/с
«Врятувати боса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Дика
планета
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Брегвадзе
21:30 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Країна У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Т/с «Корабель»
23:55 Дайош
молодьож!

СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Моя правда.
Д. Майданов. Мiцний
горiшок»
09:30 «Зiркове життя»
11:15 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Україна має
талант!-7»
22:35 «Танцюють всi!-8»
НТН
07:00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55 Т/с «Шах i мат»
11:40, 21:30 Т/с «Той,
що читає думки»
13:30, 14:20 Т/с
«Морський патруль»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:40 Х/ф «Блейд 3»
23:00 Т/с «Гра
Престолiв»
МЕГА
06:50 Велич i падiння
Версаля
12:00 Мiстична Україна
12:50 Голокост
зсередини
13:40 Дика Пiвнiчна
Америка
17:30 Скарби зi звалища
19:30 Далеко i ще далi

21:30 Скарби зi сховищ
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
06:30 «TOPSHOP»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки -

вiдьми»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:25, 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
09:20 Т/с «Особистi
обставини»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
23:05 Т/с «Вангелiя»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi
новини
11:45, 13:05, 21:25 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:20 Х/ф
«Шпигун, який кохав
мене»
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 18:10 Мiсцевий
час
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, 22:00,
23:00 Час новин

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
12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:35, 16:10,
16:35, 17:20, 17:35
Україна - понад усе!
23:35 Будемо жити
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
11:00 Х/ф «Кращi з
кращих 2»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Темне правосуддя»
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П ’ЯТ Н И Ц Я, 2 2 С І Ч Н Я
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»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 5»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:30 «Свiтське життя»
23:30 Х/ф «Ед Вуд»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
12:00 Вересень
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Вiра. Надiя. Любов
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.

Чоловiки
17:05 Д/ф «Євромайдан.
SOS. Право на гiднiсть»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Перша студiя
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
14:10, 15:30 Т/с
«Врятувати боса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Маша i
Ведмiдь»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:10 Великi
битви давнини

13:00 «Соцiальний
статус»
15:40, 22:10 Дика
планета
17:45 Мiкромонстри з
Д.Аттенборо
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н.Брегвадзе
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
11:00 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 Х/ф «Батько
нареченої»
20:00 Х/ф «Батько
нареченої 2»
22:00 Х/ф «Запеклi
шахраї»
00:00 Х/ф «Пагорби
мають очi 2»

СТБ
06:10 «Зiркове життя»
08:00 Х/ф «Подарунок
долi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Україна має
талант!-7»
22:35 «Танцюють всi!-8»
НТН
07:00 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
09:55 Т/с «Шах i мат»
11:40, 21:30 Т/с «Той,
що читає думки»
13:30, 14:20 Т/с
«Морський патруль»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Т/с «Друзi»
14:35, 19:00
Суперiнтуїцiя
16:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
20:40 Х/ф «Iнтерв’ю з
вампiром»
23:00 Т/с «Гра
Престолiв»
МЕГА
06:50 Велич i падiння
Версаля
11:10, 18:30
Паралельний свiт
12:00 Мiстична Україна
13:40 Дика Пiвнiчна
Америка
14:30, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30 Скарби зi звалища
19:30 Далеко i ще далi
21:30 Скарби зi сховищ
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок покиївськи»

09:30 «Київ музика»
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»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН»

00:10 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:05, 11:25, 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 «Особистi
обставини»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «В Париж!»
23:30 Х/ф «Талановитий
мiстер Рiплi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
11:05, 13:15, 21:25 Т/с

«Диверсант. Кiнець
вiйни»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:15 Х/ф
«Корабель «Мiсячний
гонщик»
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
23:15 Х/ф «Теорiя
змови»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 07:35, 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, 00:00 Час:
Важливо

12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:35, 16:10,
16:35, 17:15, 17:35
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:35 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:35, 16:00, 17:55
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Д/ф «Море
диявола - Бермудський
трикутник»
11:00 Х/ф «Робокоп:
Темне правосуддя»
13:00 Т/с «Ласко - кулак
Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
19:20 Х/ф «Хайджек»
21:10 Х/ф «Охоронець»
23:10 Х/ф «Повернення»

С УБ ОТ А , 2 3 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
09:00 «Свiтське життя»
10:00 «Лiга смiху»
13:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
15:15 «Вечiрнiй квартал»
17:30 «Розсмiши комiка
5»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
УТ-1
08:40 Золотий гусак
10:35 Х/ф «Смак
романтики»
14:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
16:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
17:40 Д/ф «Августин

Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею»
18:40 Х/ф «Виправити
Пiта»
21:00 Новини
22:15 Iнша музика з О.
Коганом
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:10 Т/с «Не зарiкайся»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Щасливий квиток»
17:30, 19:40 Т/с
«Поцiлунок долi»
22:10 Т/с «Сила серця»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Пiдiрвiть
банк»
11:15 Х/ф «Миша серед
чоловiкiв»
14:00 Сiм iсторичних
чудес України. Древнiй
Чернiгiв

14:25 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Словаччина»
16:10 «Мистецтво i час»
16:50 Ювiлейний
концерт О. Бiлозiр
19:00 Дивовижний свiт
21:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
22:00 Х/ф «Вижити
серед вовкiв»
ТЕТ
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:55 М/ф
«Фантастичний мiстер
Лис»
13:50, 22:00 Х/ф «Модна
матуся»
16:00 Х/ф «Батько

нареченої»
18:00 Х/ф «Батько
нареченої 2»
20:00 Х/ф «Запеклi
шахраї»
00:05 Х/ф «Пагорби
мають очi 2»
СТБ
06:35, 09:50
«ВусоЛапоХвiст»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:55 Т/с «Коли ми
вдома»
15:15 «Перевтiлення»
17:05 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
19:00 Х/ф «Жiноче
царство»
22:40 Х/ф «Крижана
пристрасть»
НТН
06:15 Х/ф «Щит i меч»

11:30 «Речовий доказ»
13:10 Т/с «Детективи»
15:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:15 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
21:20 Х/ф «22 кулi:
безсмертний»
23:30 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Криваве
братство»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
07:35, 09:40 Ревiзор
12:30 Страстi за
ревiзором
14:20 Суперiнтуїцiя
17:15 М/ф «Джастiн i
лицарi доблестi»
19:15 Х/ф «Подорож
Гуллiвера»
21:00 Х/ф «Дракула

2000»
23:00 Х/ф «Дракула 2»

19:20, 21:250 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»

МЕГА
06:50 Д/ф «Дракула та
iншi»
07:40 Мiстична Україна
11:00, 21:50
Суперкораблi
12:40 Дика Пiвнiчна
Америка
16:50 Далеко i ще далi
19:20 Паралельний свiт
23:50 Борджiа: iсторiя
клану

K1
08:10 «Мультфiльми»
09:00 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
11:30 М/ф «Вольт»
13:20 Х/ф «Програма
захисту принцес»
15:10 «КВН»
17:15 «Розсмiши комiка»
18:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
23:00 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок покиївськи»
14:05 «Мультляндiя»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У центрi
уваги»

18:10, 20:30 Т/с «Гордiїв
вузол»
22:20 Х/ф «Брати.
Остання сповiдь»
ICTV
07:30 Х/ф «Корабель
«Мiсячний гонщик»
10:55 Антизомбi
11:50, 13:00 Дiстало!
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Червона
планета»
16:55 Х/ф «Вторгнення»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:15 Х/ф «Бiла iмла»

ІНТЕР
06:15, 20:00
«Подробицi»
07:15 «Жди меня»
09:30, 04:00 Х/ф
«Принцеса на бобах»
11:40 Х/ф «Знахар»
14:20 Т/с «Фродя»

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,

08:10 «Мультфiльми»
08:30 М/ф «Мавпи в
космосi»
11:45 Х/ф «Програма
захисту принцес»
13:20 «Розсмiши комiка»
14:20 «Орел i Решка»
18:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:15 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Дюплекс»
22:45 «КВН»

07:40 Х/ф «Червона
планета»
12:40, 13:00 Х/ф
«Вторгнення»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Вiчно
молодий»
16:35 Х/ф «Константин.
Повелитель пiтьми»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Казино
«Роял»
23:15 Х/ф «Каратель»

11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
16:32 Фiнансовий
тиждень
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:20 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:40 «Вайпаут»
16:00 Х/ф «Хайджек»
17:50 Т/с «Вуличний
боєць»
20:50 Х/ф «Зламана
стрiла»
22:55 Х/ф «Пекло»

Н Е Д IЛ Я, 2 4 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:45 Мультфiльм
09:55 «Маша i ведмiдь»
10:05 «Телевiзiйна
служба новин»
12:00, 12:55, 13:55,
14:55, 15:45, 16:40 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
17:35 Х/ф «З новим
роком, мами!»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
09:45 Мистецькi iсторiї
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х6 км.
Жiнки
14:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:35 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х7 км.
Чоловiки
19:10 Х/ф «Його мати
та я»

21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
09:45 Т/с «Поцiлунок
долi»
13:20 Т/с «Сила серця»
17:10, 20:00 Т/с
«Найкращий друг
родини»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
22:00 Х/ф «Маша i
Ведмiдь»
00:00 Т/с «Не зарiкайся»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Миша серед
чоловiкiв»
11:15 Х/ф «Пiдiрвiть
банк»
14:00 Сiм iсторичних
чудес України. Херсонес
Таврiйський
15:00 Таємницi

пiдводного свiту
17:00 Концерт Т.
Пiскарьової «Тетянин
день»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:00 Мисливцi за
нацистами
23:00 Х/ф «Змова проти
корони»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:25 М/ф «Барбi та
потаємнi дверi»
12:45 М/ф
«Фантастичний мiстер
Лис»
14:25 Х/ф «Нове
вбрання короля»
15:35 Країна У

00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
12:05 «Караоке на
Майданi»
12:55 «Перевтiлення»
15:20 Х/ф «Жiноче
царство»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:35 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
22:45 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
НТН
06:00 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
07:25 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
11:20 «Правда життя.
Професiї»
13:45 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
15:25 «Розсмiши комiка»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Кожен дає іншому
те,
P. S. що має
в своєму серці
Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50
Адвокат. Представництво інтересів
у судах (UKR/USA). Реєстрація
компаній в USA, UK, Schweiz.
Боротьба з чорним піаром та
порушенням прав в Інтернет.
Тел: (050) 566-22-70
Підприємству у м. Вишгороді
ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ГАЗЕЛЬ.
З/п – 5 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

17:15 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «День гнiву»
22:40 Х/ф «Чорний
дрiзд»
НОВИЙ КАНАЛ
08:27 М/ф «Джастiн i
лицарi доблестi»
10:22 Х/ф «Любов на
островi»
12:05 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
15:50 Х/ф «Подорож
Гуллiвера»
17:25 М/ф «Iндики:
Назад у майбутнє»
19:10 Х/ф «Медальйон»
21:00 Х/ф «Вiйна богiв:
Безсмертнi»
23:20 Х/ф «Дракула 3»
МЕГА
07:40 Мiстична Україна
10:10 Треблiнка: табiр
смертi
11:00, 21:50
Суперкораблi
12:40 Дика Пiвнiчна

Америка
13:30 Дивовижнi митi
життя
15:10 Шукачi пригод
16:00 Надзвичайна
планета
19:20 Паралельний свiт
23:50 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:35 «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»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

ІНТЕР
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
12:00 Х/ф «Дитина на
листопад»
13:55 Т/с «Гордiїв вузол»
17:40, 21:40 Т/с
«Братськi узи»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
23:30 Х/ф «В Париж!»
ICTV

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,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
20:45 Час: Важливо
11:10, 20:00 Цикл

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

«Дзеркало iсторiї»
12:35 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
18:10 10 хвилин iз
Прем’єром
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:02, 11:00 «Люстратор
07.62»
08:25 «Облом.UA»
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
12:00 «Цiлком таємно»
14:00 Т/с «Вуличний
боєць»
17:00 Х/ф «Зламана
стрiла»
19:05 Х/ф «Пекло»
20:50 Х/ф «Мiчений»
22:50 Х/ф «Охоронець»
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2015 року

Олександр ЧЕРКАЙ,
старший тренер ФК «Чайка»
ФОТО — архів ТОВ «ТЕРА», спеціально для «Вишгорода»

На Різдвяні свята спортивний зал Вишгородської районної ДЮСШ став ареною
футбольних баталій: 6, 8 та 9 січня тут проходив дитячий Різдвяний турнір з міні-футболу для хлопчиків 2007 року народження,
в якому взяли участь команди з Києва,
Вишгорода та Вишгородського району.
Організатор турніру — футбольний клуб
«Чайка» КП «УФКС», а головні спонсори
— Едуард Багмут, Олена Багмут, Костянтин Короленко, Валерій Подшивалкін, Юрій
Дніпровський і Тетяна Половинкіна.
Дитячі турніри відзначаються неабияким
азартом та безкомпромісністю боротьби, тож
на майданчику точилися справжні спортивні
баталії у двох групах по чотири команди в кожній (група «А»: ФК «Восход» (Київ), ФК «Єдність» (Київ), перша і друга команди ФК «Чайка» (Вишгород); група «Б»: ДЮФК «Арсенал»
(Київ), ФК «Діназ» (Лютіж), ФК «Межигір’я»
(Нові Петрівці) та ДЮСШ- 22 (Київ).
У групі «А» у перший день змагань команди «Чайка» та «Восход» набрали по 4 очки.
На другий день «Восход» обіграв першу команду ФК «Чайка» і став лідером групи. Друга
команда ФК «Чайка» подарувала приємний
сюрприз, обігравши ФК «Єдність» з рахунком
5:1. Таким чином наша перша команда стала
другим півфіналістом, а друга команда отримала право боротись за 5-6 місце.
У групі «Б» явним фаворитом була команда ФК «Межигір’я». Друге місце впевнено зайняла команда ДЮФК «Арсенал».
Півфінальні ігри були дуже напруженими.
Переможцями півфінальних пар стали ФК

ФОТОмить

Мозаїка

Вишгород
д

Різдвяний турнір з міні-футболу

«Восход»
(обіграли
ФізкультУРА
ДЮФК «Арсенал» з
рахунком 4:2) та ФК
«Межигір’я» (обіграли
нашу першу команду
ФК «Чайка» з рахунком 3:1).
У третій день змагань команди мірялись
силами у стикових
іграх з такими результатами: 7-8 місця (ФК
«Діназ» — ФК «Єдність» (0:1); 5-6 місця (ДЮСШ-22 — ФК
«Чайка-2» (3:1). У боротьбі за 3-4 місця перша команда «Чайка»
вирвала перемогу у
ДЮФК «Арсенал» (3:2)
— м’ячі на рахунку
Команди-учасниці фіналу разом з організаторами турніру та спонсорами. У верхньому ряду (зліва направо):
Дмитра Аксьонова (2)
Юрій Дніпровський, Костянтин Короленко, Валерій Подшивалкін, Олена Багмут, Едуард Багмут, Олександр Черкай
та Дениса Дворського
(1).
воротарем — Максим Давиденко (ФК «ЧайДокладніше чит. та більше фото
Фінальна гра, як і годиться, була бойовою
ка»), кращим оборонцем — Ігор Бабенко (ФК
див. на сайті газети «Вишгород»
та непоступливою. Основний час переможця
«Межигір’я»), кращим нападником — Євген
не виявив (1:1), а у серії штрафних 6-метрових
Нішенко (ФК «Восход»).
ударів команда ФК «Восход» перемогла ФК
Всі команди-учасниці отримали солодкі
«Межигір’я» (4:2).
призи, а номінанти ще й грамоти та пам’ятні
Під час нагородження переможців та
призи. Кубки та медалі: за 3 місце — у ФК
учасників турніру експертна група тренерів
«Чайка», за 2 місце — у ФК «Межигір’я». Гоназвала кращих гравців у кожній із команд.
ловний приз — кубок Різдвяного футбольного
Ними стали: Михайло Латута (ФК «Діназ»),
турніру з міні-футболу — з рук Едуарда БагАртур Кисішин (ФК «Єдність»), Арсеній Піскомута отримала команда ФК «Восход» (Київ).
вий (ДЮСШ-22), Денис Музиченко (ФК «ЧайТренери та спортивне керівництво району
ка-2»), Валерій Сохань (ДЮФК «Арсенал»),
подякували спонсорам змагань за небайдуже
Адам Альмасрі (ФК «Чайка»), Євгеній Салей
ставлення до дитячого спорту та висловили
(ФК «Межигір’я»), Дмитро Боярченко (ФК
надію, що цей Різдвяний турнір стане традиМомент фінального матчу
«Восход»). У номінаціях були визнані: кращим
ційним.

На вечорницях у «Джерелі»

На вечорницях у міському центрі творчості «Джерело» віншували гостей
вокальний колектив «Домісолька» та фольклорний ансамбль «Співаночка»

Влас. інф.
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Читайте на facebook-сторінці,
на сайті газети «Вишгород»
та у наступному номері

Водохреща у Вишгороді
Церква святого Володимира
18 січня
06:00 – Ранкова служба
08:30 – Літургія. Освячення води
16:00 – Всенічна
19 січня
08:30 – Літургія. Освячення води. Освячення
купелі і занурення
Храм святих страстотерпців Бориса і Гліба
18 січня
08:00 – Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський Святвечір)
Літургія. Велика вечірня та Велике освячення
води
16:00 – Всенічна
19 січня
08:00 – Святе Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Літургія
Св. Іоанна Златоуста. Хресний хід до Київського
моря, де відбудеться Велике освячення води

* Енергоефективні заходи у житлових будинках: фінансування та ЕСКО
* Зимові небезпеки та правила поведінки на льоду
* Розклад автобусного маршруту до «Зоопарку XII місяців»
* «Творчі люди»: Хай діти читають книжки
* За невикористання землі договір оренди можуть розірвати
* Як жителі Чернігова, Луцька, Черкас і Полтави самі вирішують, що робити комунальним службам
* В Україні створено нову Федерацію кіокушинкан карате
(IFK)
* Обвал фондового ринку США: що чекає Україну
* У Польщі відкрили український медіацентр
* Про роздрібну торгівлю підакцизними товарами
* Потрібні волонтери «айгоу»

5 січня не стало рідної для нас людини —
Діни Петрівни РОГОЗІНОЇ
Перестало битися твоє любляче серце. Твої мудрі
поради і щоденна підтримка були для нас життєвим світочем і дороговказом. Ти любила життя, людей, поспішала робити добро.
Наша втрата безмірна, пекучий біль проймає всю
душу, ми безмежно любимо тебе, рідна наша, вдячні за
все, що ти зробила для нас.
Царство небесне тобі і вічний спокій.
Рідні та друзі

Людина чистої душі

Сумуємо

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

На 86-му році пішла з життя Діна
Петрівна РОГОЗІНА, ветеран праці,
учасник війни, казначей Вишгородської міської ради ветеранів, учасник
хору «Ветеран», людина чистої, чесної
душі.
Сумуємо разом із родиною, близькими, усіма, хто знав цю чудову жінку.
Рада ветеранів м. Вишгорода
Головний редактор — Марина Кочелісова
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За насиченою програмою
Олена ВІТРЯНА, науковий співробітник Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.»
10 січня до нас приїхали 70 дітей із прифронтових міст Донецької області (Артемівськ, Костянтинівка, Краматорськ, Волноваха, Слов’янськ, Дружківка). На різдвяних канікулах у Тернопільській області вони побували у Свято-Успенській Почаївській
лаврі та навколишніх замках, а по дорозі додому відвідали наш
музей та Межигір’я.
На кілька днів учні забули про страхіття війни і насолодилися новорічним відпочинком. Програма їх перебування була насичена і відбулася за підтримки народного депутата Артура Герасимова.
Гостей зустрів наш директор Іван Вікован, який привітав дітей з
Новим роком та Різдвом Христовим та запросив до музею. Під час
огляду експозиції їх особливо зворушила виставка «Сини твої, Україно», присвячена подіям на Сході України. Діти щиро ділилися своїми
враженнями та висловили бажання ще раз приїхати до нас.

Канікули

