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Великий сніг

«Ми йдемо!..»
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Про скликання V сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання Офіційно

Освячення води біля собору Вишгородської Богородиці (УГКЦ)

Вишгородський Йордан

Церква св. Володимира
(УПЦ КП)

Набережна Київського водосховища, хресний хід громади
храму свв. Бориса і Гліба УПЦ МП

Запасаємось здоров’ям на весь рік

ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО, «Вишгород», Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода», соцмережі

Влас. інф.

Водохреща (або Йордан) — одне з головних християнських і заключне у низці новорічних народних свят.
За день до Водохреща віруючі постять, а 18 січня збираються усією родиною за столом за пісними стравами,
кутею та узваром.
19 січня священики та віруючі йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки (яка символізується з рікою Йордан, де

Іван Хреститель охрестив народ, чим закликав до покаяння й очищення душі від гріхів). Вода в ополонці освячується
(це робить священик, тричі занурюючи хреста, запалюючи
вогонь і читаючи молитву), потім охочі тричі занурюються в
освячену воду, хрестячись і промовляючи молитву. Віруючі
на цілий рік запасаються святою водою, що зцілює й очищає.

Прес-конференція Про транспорт
Азбука
глави держави
і благоустрій господарництва
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У міськвиконкомі Зміни у пенсіях Дім. Сад. Город
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У суботу, 16 січня, напередодні Водохреща, фахівці водолазної служби ДСНС України та працівники швидкої медичної
допомоги за участю голови районної державної адміністрації
Олександра Горгана, його першого заступника Вячеслава
Савенка, начальника Головного управління ДСНС України у
Київській області Василя Слободяника, начальника районного відділу ДСНС Геннадія Бондаренка, настоятеля храму свв. Бориса і Гліба о. Дмитра Денисенка, рятувальників
Вишгородщини та представників ЗМІ (зокрема – центральних телеканалів: «1+1», «5-й», «112-ий», «24-ий», «NewsOne»,
«Еспрессо») успішно провели показові навчання у Вишгороді на Київському водосховищі. Мета заходу – нагадати громадянам правила безпечного поводження на воді під час святкування Водохреща, зокрема під час занурення в ополонку.
Далі — на стор. 4

«Спадщина» запрошує

аФішка

лярні транспортні перевезення, в тому числі і міжрайонні.
31 січня (неділя) о 14:00 в актовій залі міського Центру творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-б) — лекція «Історія ОУН-УПА» (читає директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович). Вхід вільний.
Докладніше — за тел: 067-603-54-81 (Степанія Сідляр,
координатор духовнопросвітницького центру «Спадщина», радник голови
Вишгородської РДА Олександра Горгана)

Рік Державності України

Трьох занурень цілком достатньо
ДЖЕРЕЛО: Державна служба
з надзвичайних ситуацій
(http://www.mns.gov.ua/
news/45092.html),
Вишгородське районне радіо

Розпорядження від 18 січня 2016 року № 4
Керуючись ч. 4, ч. 9 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», скликати V сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 28 січня 2016 року о
10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким
порядком денним:
1) Про звіт та затвердження плану роботи Вишгородської
міської ради VІІ скликання на 2016 рік.
2) Про утворення комітету з конкурсних торгів Вишгородської міської ради.
3) Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
4) Про Методику розрахунку і порядок використання плати за користування майном, що перебуває у спільній сумісній
власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
5) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення — квартального комітету «Шевченківський».
6) Про створення тимчасової контрольної комісії Вишгородської міської ради.
7) Про затвердження Порядку надання земельних ділянок
громадянам на території м. Вишгорода.
8) Про припинення (розірвання) права користування земельною ділянкою з гр. Білик Є.В.
9) Про продаж земельної ділянки Овакімян А. С.
10) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» щодо відведення
земельних ділянок у м. Вишгороді.
11) Про затвердження плану зонування території міста
Вишгорода.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для
вивчення та попереднього розгляду питань порядку денного.
Міський голова О. МОМОТ

23 січня – фотовиставка «Героїчний ОМпБ «Київська
Русь». Відкриття о 13:00 (пл. Т. Шевченка, 1). Час роботи
виставки – з 24 по 31 січня, 10:00-18:00 год. Вхід вільний.
26 січня (вівторок) о 14:00 у малій залі адмінбудинку (2 поверх, пл. Т. Шевченка, 1) — круглий стіл «Мова
— ДНК нації» священиків, представників місцевої влади
та соціальних служб і клубів за інтересами, лідерів політичних і громадських рухів, просвітян, громадськість, активістів, небайдужих громадян міста і району.
29 січня о 10:00 – у великому залі адміністративного
будинку (пл. Т. Шевченка, 1) громадські слухання щодо
роботи транспортних підприємств, які забезпечують регу-

Сигнали служби 101

РЯТУВАЛЬНИКИ РОЗПОВІЛИ ПРО ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ НА ВОДОЙМАХ ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ
ВОДОХРЕЩА
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Шановні земляки!
Прийміть мої найщиріші привітання з
нагоди Дня Соборності України!
Цей день для кожного із нас є символом єдності українських земель і прагнення суспільства до свободи. Адже до
цієї історичної події нація прагнула та пройшла складних
шість століть. Акт Злуки підтвердив істину, що, попри розмаїття традицій, унікальності історичного шляху кожного
регіону, український народ прагне жити у власній незалежній державі. Його не вдасться ні розділити, ні поневолити.
Цього року ми відзначаємо вже 97-му річницю єднання українських земель — у тяжких умовах гібридної війни
з недружнім сусідом. Тож, як і колись у наших дідів-прадідів, у нас із вами сьогодні єдиний шлях, щоб зберегти рідну Україну, — відкинути власні амбіції, особисті інтереси,
протиріччя і об’єднатися навколо найголовнішого — соборної, вільної і незалежної України. Адже ми сильні, коли
ми єдині, коли маємо спільну мету і разом до неї йдемо.
Від усього серця зичу кожному з вас миру і злагоди,
міцного здоров’я та щастя, а також глибокої віри у гідне
майбутнє Київщини та всієї України.
З повагою
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Настав час усвідомити себе повноцінним
господарем держави
Щороку 22 січня ми відзначаємо величне національне свято – День Соборності України!
Саме цього дня 97 років тому
був ухвалений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. Так, спираючись на заповітні мрії і широке волевиявлення обох
частин українства, враховуючи об’єктивні історичні, політичні, духовні, правові аспекти цього тривалого й болісного процесу, постала
єдина соборна Українська держава.
Разом із Днем Соборності України ми святкуємо ще й День
Свободи. Адже, саме Свобода – наша мета і, водночас, політична
й суспільна реальність, яка об’єднує громадян України незалежно
від поглядів і переконань. Найважливіше, що суспільство здобуло
право на зміни, яке маємо сприймати не як дарунок, а як обов’язок
діяти, змагатись і працювати для гідного життя.
Для кожного громадянина України настав час усвідомити себе
повноцінним господарем держави – вимогливим до влади, втім – не
пасивним у своїх очікуваннях, а діяльним для власного добробуту.
Дорогі вишгородці! Вітаючи вас із Днем Соборності та Свободи
України, бажаємо міцного здоров’я, миру та щастя!
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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ДЖЕРЕЛО: Інтернет-ЗМІ
ВІДЕО: http://news.liga.net/video/
politics/8390960-press_konferentsiya_
prezidenta_petra_poroshenko_onlayn_
translyatsiya.htm
14 січня у Києві відбулася велика пресконференція Президента України Петра
Порошенка. Глава держави говорив про
підсумки роботи у 2015 році, зокрема,
створення передумов для економічного
зростання, та перспективи і головні завдання у 2016.
ПОВЕРНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ДОНБАСОМ
Президент заявив, що першочерговим
завданням у цьому році для нього є повернення контролю над окупованими територіями
Донбасу. «Забезпечення миру та повернення
України на Донбас. У 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над
окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях», — сказав глава держави.
БОРОТЬБА ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ
Він додав, що анексований Росією півострів залишається першим пріоритетом
України. За словами Порошенка, він хоче ініціювати створення міжнародного механізму з
деокупації півострова.

Україна і світ

Суспільство

2015 року
Пряма мова

Глава держави говорив про конфлікт на Донбасі,
впровадження реформ та анексований Крим

«На моє глибоке переконання, оптимальним варіантом для започаткування такого
механізму я розглядаю Женевський формат
за участю наших партнерів із Європейського
союзу, США і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму», — наголосив
український лідер.
СКАСУВАННЯ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ІЗ ЄС
Петро Порошенко пообіцяв, що він особисто найближчим часом ініціює кілька законопроектів, які пришвидшать скасування
віз для українців. Зокрема, щодо скасування
скандальної поправки до бюджету, яка стосується відкладення декларування всіх активів
в електронному вигляді. «Протягом найближчих днів я подам останній пакет законопроектів, що наближують безвізовий режим. В
тому числі йдеться про повернення норми
про електронний документооборот», — заявив він.
ВІЗИТ ГРИЗЛОВА ТА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ
НА ПЕРЕГОВОРАХ КОНТАКТНОЇ ГРУПИ
Також під час спілкування із журналіс-

тами Порошенко вперше прокоментував візит російського представника тристоронньої
контактної групи Бориса Гризлова до Києва
і підтвердив, що проводив зустріч із ним та
іншими членами групи.
«Я наголошую на тому, що зустрічатимуся будь з ким, аби повернути додому українських героїв – Савченко, Сенцова… Забезпечити режим повної тиші, аби забезпечити
припинення обстрілів українських позицій»,
— сказав Порошенко.
Український лідер додав, що неухильно
дотримуватиметься ухвалених у Мінську домовленостей та вимагатиме виконання всіх
пунктів угоди. «Україна вимагає чіткого визначення дат, коли і що ми робимо. Ключовим
елементом є повернення державного контролю за кордоном країни», — підкреслив він.
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
ЕНЕРГОБЛОКАДИ КРИМУ
Порошенко заявив про те, що готовий до
повернення енергопостачання в окупований
Крим, якщо в угоді буде вказано, що він український.

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ
Порошенко наголосив, що санкції проти
Росії діятимуть доти, доки не будуть виконані
всі пункти Мінських домовленостей. «Наша
позиція наступна: є частина санкцій, яка
прив’язана до Криму, а є – яка до Донбасу.
Жодних санкцій знято з РФ не буде, поки не
будуть виконані усі пункти Мінських домовленостей… Починаючи з виведення військ
та відновлення контролю за кордоном…», —
сказав український лідер.
Докладніше,
з коментарями у соцмережах —
чит. на сайті газети «Вишгород»

приурочений до голосування Парламенту
Політолог Ярослав Макітра впевнений:
дипломатичні радники Олланда і Меркель
прибули для того, щоб з’ясувати, чи набереться необхідних 300 голосів для ухвалення
змін до Основного закону.
Мова йде, зокрема, про «особливий статус Донбасу». Візит, у тому числі, провели
для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна до
змін, чи ні», — вважає експерт.

На думку політолога, Президент спробує
«дотиснути» парламент для того, щоб зібрати
необхідну кількість голосів. Цілком імовірно,
що прийняти необхідне рішення вдасться завдяки авторитету Президента у його фракції.
Глава Інституту публічної політики та
консалтингу Сергій Биков упевнений: на даний момент голосів для ухвалення змін до
Конституції не вистачає мінімально, але цілком імовірно, що якраз приїзд представників

Франції та Німеччини сприятиме пошуку цих
відсутніх голосів. «Є можливість знайти голоси не тільки серед позафракційних депутатів,
а й депутатів-мажоритарників. Мажоритарні
депутати не відчувають таку відповідальність
перед партіями і можуть голосувати вільніше», — зазначає політолог.
Член Комітету з питань правової політики
і правосуддя Вадим Денисенко заявив: «Інтрига буде триматися навіть не до ночі перед
голосуванням, а до самого моменту голосування за зміни до Конституції. Приклад – це
голосування за закон про бюджет на 2016 рік.
Вранці дня голосування одна фракція була
готова голосувати, а увечері несподівано не
проголосувала. Інша фракція обіцяла не голосувати, а потім проголосувала. Все це говорить про те, що інтрига триматиметься до
останнього моменту».
Окремі депутати, які потрапили до Парламенту на «патріотичній хвилі», можуть втратити свій рейтинг у результаті «непопулярного»
рішення про «особливий статус» Донбасу, зазначає політичний експерт Андрій Єременко.
На даний момент ПРОТИ змін до Конституції виступили три фракції: «Самопоміч»,
«Батьківщина» та Радикальна партія Олега
Ляшка. ЗА «особливий статус Донбасу» голосуватимуть нардепи від БПП, Народного
Фронту і Опозиційного блоку.
Чит. на сайті газети
vyshgorod.in.ua: Марина Ставнійчук
про зміни до Конституції України

Виробничий футзал

лись гравці «Віражу», вони й вибороли бронзові
нагороди турніру.
А глядачі на трибунах з нетерпінням очікували фіналу, де зустрілися непримиримі суперники — «Інделек» та «Енергетик». Більш ніж
півгодини вболівальники в захваті спостерігали
за прекрасною грою своїх улюбленців. Це був
один із найкращих футзальних фіналів за останні роки. Коли добігали останні хвилини матчу,
Олексію Чернишову все ж вдалося проштовхнути м’яч у сітку суперника.
У підсумку 1:0 на користь команди «Інделек»! І красень-кубок згодом підняв над головою

капітан команди Олександр Безмалий. Щиро вітаємо дружній колектив «Інделеку» з черговим
успіхом.
Слід відзначити об’єктивний та кваліфікований арбітраж у виконанні Миколи Горового та
Ігоря Негоденка, — вони блискуче відпрацювали всі ігри.
Організатори турніру на чолі з головою Вишгородської районної федерації футболу Миколою Королем визначили та нагородили кращих
гравців турніру — Віталія Єременка («Віраж»),
Артема Гриненка («Діназ»), Олександра Левинця («Енергетик) і Тараса Шмилева («Інделек»).

До кінця третьої сесії Верховної Ради
нардепи мають прийняти одне з головних
рішень поточного року – зміни до Конституції про децентралізацію і «особливий
статус» Донбасу. Зміни до Основного закону передбачені Мінською угодою і повинні бути розглянуті у другому читанні до
2 лютого. Позаминулого тижня до Києва
приїжджав представник РФ в Контактній
групі Борис Гризлов, а 19 січня – радники канцлера Німеччини Ангели Меркель і
президента Франції Франсуа Олланда.
Говорили про Донбас і Мінські угоди.
Радники Меркель (Крістоф Хойсген) і
Олланда (Жак Одібер) прибули до Києва разом
із франко-німецькою делегацією 19 лютого.
Дипломати зустрілися з Президентом Петром
Порошенком і Прем’єром Арсенієм Яценюком.
Прес-служба Кабінету Міністрів повідомила, що Яценюк обговорив з європейською делегацією питання врегулювання конфлікту на
окремих територіях у Донецькій і Луганській
областях і відновлення цілісності України.
Порошенко в особистій бесіді подякував
представникам Німеччини і Франції за «дуже
важливу роль» в процесах деокупації Донбасу. Також обговорили порушення режиму
«тиші» з боку бойовиків.
Думка експертів:
візит франко-німецької делегації

Іван КАРПИНА,
заступник директора
Вишгородської районної КДЮСШ
Закінчився традиційний турнір із футзалу серед організацій, підприємств та виробничих установ, у якому взяло участь 12 колективів.
Турнір розпочався 22.11.15 року і тривав

два місяці. То ж фінальні змагання відбулися
17 січня 2016-го.
У першому півфіналі зустрілися команди
«Енергетик» та «Діназ». З рахунком 5:2 перемогла команда «Енергетик» і першою потрапила у
фінал. У другому півфіналі «Інделек» з рахунком
2:1 у цікавій безкомпромісній боротьбі переграв
минулорічного переможця — команду «Віраж».
У матчі за третє місце влучнішими вияви-

Літр бензину А-95 в середньому коштує 19,25 гривні
ДЖЕРЕЛО: соцмережі

«Моя позиція є чіткою і прозорою. У Криму живуть українці. І ми все робимо для того,
аби не ускладнювати їхнє життя. Але для
укладання договору на постачання електроенергії…
У договорі має міститися: «постачання
електроенергії в АРК, Україна», — наголосив
Президент. Він додав, що в Україні не було
іншої альтернативи і ухвалене рішення було
узгоджене із міжнародними партнерами.

Дипломати зустрілися з нардепами, Прем’єр-міністром і Президентом

ДЖЕРЕЛО: Інтернет-ЗМІ

ФізкультУРА

Вишгород
д

Споживач

На українських АЗС бензин А-95 у середньому коштує 19,25 гривні. Ціни на нафту
основних сортів на світовому ринку тримаються в межах 29 доларів і нижче. Завдяки
цьому в Україні почало дешевшати пальне
для автомобілів.
Зокрема, європейська нафта Brent коштує 29,10 долара США за барель, американська WTI – 29,55. Такі дані наводить
Bloomberg. Середня вартість у кошику міжнародної організації 12 країн-експортерів
нафти ОПЕК складає 24,74 долара (останні
зведені дані за 15 січня).
Російська нафта Urals здешевшала до

29,03 долара при необхідних 82 доларах для
збалансованості держбюджету РФ.
На тлі падіння нафтових цін в Україні нарешті почало дешевшати пальне на АЗС. Зокрема, бензин А-95 за місяць утратив одну гривню
і нині в середньому коштує 19,25 грн за літр.
Залежно від заправок, ціна на це пальне коливається від 18 до 21 гривні. За літр дизельного
палива водіям доведеться віддати в середньому
16,24 грн. Газ для автомобілів коштує 8,32 грн.
Нагадаємо, ринок нафти продовжує лихоманити останні два роки. Ціни стрімко падають.
Особливо ця тенденція посилилась після початку 2016 року. Країни-експортери «чорного золота» ніяк не можуть домовитися про зменшення
видобутку, що стало причиною перенасичення

ринку.
Глобальні продавці нафти бояться втрати
своєї частки на ринку, долю на якому можуть
зайняти конкуренти.
Загострює ситуацію готовність Ірану випускати на міжнародний ринок додаткові півмільйона барелів щодня після скасування санкцій.
Тегеран заявляє, що збільшуватиме свою долю,
яка була втрачена з введенням обмежень на розвиток ядерної програми. Після цієї заяви ціни на
нафту марки Brent обвалились до 27,86 долара.
Рахують збитки і в Росії. Падіння призвело
до різкого зниження бюджетних надходжень,
що вже стало причиною стрімкого зубожіння
населення і зростання збитків російських компаній.

Вишгород
Транспорт

Наше місто
До війська кроком руш!

Громадяни,
висловлюйте
свою думку

У зв’язку зі
зміною перевізника на маршрутах
№ 397 (м. Вишгород — ст. м. «Героїв Дніпра» у Києві) та № 1 (внутрішньоміський по м. Вишгороду:
вул. Київська — Санна траса), з
метою моніторингу проблем транспортного обслуговування населення Вишгородського району
ПРОСИМО
громадськість, місцевих активістів та депутатів взяти участь у визначенні транспортних проблем по
м. Вишгороду, а саме:
відповідність графіку і трасі; належний технічний стан і забезпечення пасажирів квитками; виконання
перевезень пільговиків у повному
обсязі та наявність у салонах повного переліку категорій осіб, що мають право на безкоштовний проїзд;
культура обслуговування пасажирів.
Свої зауваження та пропозиції (і
подяки!) направляйте на електронні
адреси: ngvyshgorod@ukr.net (газета «Вишгород»), vmr_sekretar@
ukr.net (Вишгородська міська рада);
приносьте до міськради за адресою:
м. Вишгород. пл. Т. Шевченка, 1,
третій поверх; телефонуйте до приймальні міськради: (04596) 54-203
або особисто заступнику міського
голови Трофиму Іванову: 067-50380-48.
При зверненнях, будь ласка, зазначайте: дату і час події; місце,
де відбулася подія; № автобуса
(маршрутного таксі).
Нагадуємо, що у салонах перевізника ведеться відеоспостереження.

Вишгородський районний військовий комісаріат у Київській області від 16.01.2016
року оголошує набір на військову службу
за контрактом.
На військову службу за контрактом
приймаються громадяни віком від 18 до 40
років (а під час особливого періоду – до 60

років), які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим
вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та
переваги у порівнянні з цивільним життям
країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов
проходження військової служби. Мінімальне
грошове забезпечення військовослужбовця
найнижчої категорії з 1 січня 2016 року – від
7000 гривень.
Крім того, військовослужбовці мають право на: безкоштовне отримання вищої освіти;

Встановили ліміти питної води, відмовили
нардепу та вирішили розробити схему
розміщення рекламних засобів по місту

Азбука господарництва

Енергоефективні заходи у житлових
будинках: фінансування та ЕСКО
Влас. інф.
«Вишгород»

На засіданні виконкому, що відбулося 21 січня 2016 р., розглянули 32 питання. Кожне обговорювали ретельно й уважно.
Так, під час розгляду блоку квартирних питань, спираючись
на законодавство, відмовили у прийнятті на квартирний облік
нардепу 8 скликання (який вже має службове житло), а до громадської комісії з житлових питань включили представника Асоціації учасників АТО Вишгородщини.
Тривалу дискусію викликало обговорення обов’язків орендаторів
нерухомості та підприємців стосовно вивезення сміття, прибирання
прилеглої території та компенсації витрат на її утримання.
Скасовано дію дозволу КП «КЦ з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на розміщення (монтаж), обслуговування та утримання інформаційних планшетів та інформаційнорекламних холдерів (ці повноваження на 70 % передано КПЖ і КГ).
Встановлено пріоритет на заявлене місце розміщення вказівників Вишгородського історико-культурного заповідника, щодо інших
заявників вирішили спочатку провести інвентаризацію наявних рекламних засобів, розробити схему розміщення по місту рекламних
засобів з урахуванням комунікацій, а вже потім видавати дозволи.
Затверджено ліміти використання питної води абонентами ВМКП
«Водоканал» (буде оприлюднено в газеті «Вишгород»). Тарифи на
централізоване водопостачання та водовідведення вирішили розглянути після ознайомлення усіма зацікавленими організаціями та особами і оприлюднення тарифних складових.
З усіх питань прийнято відповідні рішення.

Великий сніг
На Василя у Вишгороді випала чи не місячна норма снігу. На радість малечі із санчатами
і на клопіт міським комунальникам. За інформацією заступника директора КПЖ і КГ Ігоря
Свистуна, 16 січня працювали з ночі близько
100 осіб: двірники, прибиральники вулиць,
різноробочі, водії, майже весь склад міського
комунального підприємства житлового і комунального господарства.
Насамперед двірники прибирають на своїх
робочих дільницях. Потім підключаються до загальної роботи по місту. Працює й техніка — три
МКД (машини комбіновані дорожні) розчищають
центральні вулиці і проїзди.
Допомагають і суміжники (технікою й робочими руками) — ТОВ «Житлошляхбуд» (керівник Олексій Білий) і ТОВ «Експрес-сервіс»
(Володимир Бондарук). За словами І. Свистуна,
транспортного колапсу немає – рух автобусів не
призупинено, щоправда, водії легкових автівок
зважили на штормове попередження, і багато хто
залишив свого чотириколісного «коня» вдома.
Робота тривала й у вихідні. В понеділок, 18
січня, піщано-соляну суміш міськими комунальниками було завезено — поквартально — на
прибудинкові території, тротуари тощо (на 80
%; на 20 % місто — в основному, це центральні
магістралі — сумішшю проти ожеледиці посипає
техніка).

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,

Влас. інф.

Влас. інф.

2015 року

речове та продовольче забезпечення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги військовослужбовцями та членами
їх сімей; санаторно-курортне лікування та
відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ;
можливість отримання безкоштовного житла
за рахунок держави; отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 50-відсоткової знижки плати за користування житлом та
плати за комунальні послуги; щорічну чергову
відпустку та щорічну матеріальну допомогу;
отримання права на пенсійне забезпечення
військовослужбовців після звільнення їх з військової служби.
По докладнішу інформацію звертатися за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 5, каб. № 3. Тел: (04596) 54-345.

У міськвиконкомі

Благоустрій

Флеш-моб

Служба за контрактом

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар,
полковник
Вишгородського
районного військового
комісаріату

Трофим ІВАНОВ,
заступник
міського голови

23 січня

Ставати
господарем у багатоквартирному будинку —
нелегко, але нам від
того нікуди не дітися.
Доведеться обирати
не лише надавача
послуг, а й управляючу компанію, робити тепловий аудит (з
допомогою фахівців)
та вибирати матеріали і виконавця необхідних робіт, брати
для цього кредит у банку та ретельно вивчати кожний рядок договору.
Саме про це ішлося 14 січня у малому залі засідань в адмінбудинку (пл.
Т. Шевченка, 1), де голови міських об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) знайомилися з
механізмами фінансування енергоефективних заходів у житлових будинках та
принципами роботи енергосервісних компаній (ЕСКО). Відеозапис засідання
див. за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=zyhE0HtjhMY&feature=youtu.be
http://www.city-institute.org/For_blog/Forum_OSBB6/
Derzhenergoefektyvnist.pdf
Далі буде

Депутатські турботи

Аби «парковка» не заважала, а біля
під’їздів не було «ковзанок»
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, депутат міської ради
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Як і обіцяли синоптики, в суботу, 16 січня, наше місто засипало снігом. Ось так ми справлялися з наслідками негоди.
Нам вдалося розчистити вул. Київську, 18, Ю. Кургузова, 4-а, 4-б. Щоправда, припарковані біля під’їзду машини заважали розчистити прибудинкову територію максимально близько до будинків. Прошу водіїв поставитись до
ситуації з розумінням та не залишати авто на тротуарах та на узбіччях доріг,
аби не заважати процесу очищення вулиць від снігу.
Р.S. У понеділок, 18 січня, понад два десятки мішків з піском розвезено і
розміщено біля кожного парадного за адресами: вул. Ю. Кургузова, 2, 4-а, 4-б,
6, Київська, 18, 20.

За участі громадян усього світу
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

Депутат Вишгородської міської ради Сергій Жадан взяв участь у
флеш-мобі «United Ukraine», присвяченому Дню Соборності і Свободи
України. Його організатори – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина Молода» та Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій (СКУМО). Мета флеш-мобу, який відбувся за участі
громадян з усіх куточків світу, – об’єднати та підтримати українців.
Докладніше — за посиланням
https://www.facebook.com/events/173320139693993/177837802575560/

Із соцмереж. Валентина Белобрицька:
— Дякуємо, Валерію Павловичу! Ваша допомога дуже вчасна!
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Стрічка новин

Вишгород
д

Школа і позашкілля

Тріумф біатлоністок

Сувенір із глини
Дар’я ЛИМАРЕНКО,
вчитель-дефектолог ВРС ЗОШ «Надія»

17 січня жіноча збірна України з біатлону виграла естафетну гонку на етапі
Кубку світу в Рупольдингу (Німеччина).
Українська збірна у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Валентини Семеренко та
Олени Підгрушної випередила збірну команду Німеччини лише на 1,2 секунди. Попри
штрафне коло, що його отримала Валентина Семеренко на третьому етапі перегонів,
капітан нашої збірної Олена Підгрушна у
фантастичному фіналі на самому фініші вирвала перемогу в Лаури Дальмайєр.

ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

У перші дні після зимових канікул учні
Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» відвідали
Музей гончарства, що на вул. Межигірського Спаса у Вишгороді.
Дітям і вчителям провели оглядову екскурсію, а майстер гончарної справи Марія
Кривонос продемонструвала, як у давні часи
виготовляли вироби на гончарному колі, розповіла про вироби із глини та їх розпис.
Працівники музею організували для наших учнів майстер-клас із ліплення, під час
якого кожен виготовив сувенір із глини.

Майстер Марія Кривонос
ділиться секретами

«І де ж твоя Мудра Сова?»

Учні та учителі школи «Надія» вдячні директору Вишгородського історико-культурного
заповідника Ірині Пироженко та працівникам

Трьох занурень цілком достатньо
(Початок на стор. 1)
Начальник управління реагування Головного управління ДСНС
України у Київській області полковник Анатолій Врублевський детально
розповів, як людина в разі потрапляння у воду через пролом льоду може
врятувати собі життя. А водолази
ДСНС України продемонстрували, як
діяти, якщо людина провалилася під
кригу, та як допомогти постраждалому вибратися на берег за допомогою
підручних засобів.
Неприпустимим є занурення в
не обладнаних для цього місцях, без
присутності представників Служби
порятунку і медичних працівників,
а також купання дітей без нагляду
батьків чи дорослих. У жодному разі
не можна пірнати у воду — заходити
в ополонку необхідно повільно й обережно.
Перебування у крижаній воді
може мати негативні наслідки для
людини, тож фахівці медичної служби навчали, що робити після тривалого переохолодження, та нагадали,
що зимове пірнання протипоказане

Не стало Жаботинського
У Запоріжжі 14 січня у віці 77 років помер дворазовий олімпійський чемпіон з
важкої атлетики Леонід Жаботинський.
Завдяки природному таланту, цілеспрямованості й колосальній роботі над собою
він установив 19 світових рекордів, 20 рекордів СРСР, 58 рекордів України. Жаботинський переміг на двох Олімпіадах: у Токіо в
1964 році та у Мехіко в 1968, чотири рази
ставав чемпіоном світу, двічі перемагав на
чемпіонатах Європи.

О, спорт, ти — світ!

Сигнали служби 101

людям при гострих і хронічних захворюваннях. Для того, аби воно було
комфортним, з собою необхідно мати
взуття на неслизькій підошві, аби дійти до ополонки, купальник або плавки, рушник і махровий халат, а також
комплект сухого одягу.
Перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд — трьох занурень цілком достатньо. Після цього
слід зігрітися: розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху
білизну і випити гарячого чаю. Пірнання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично забороняється.
Рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до
власного життя та життя своїх рідних,
дотримуватися правил поведінки на
водоймах і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».
Див. відео:
https://www.youtube.com/
watch?v=UkgChHhTjfk#t=12
https://www.facebook.
com/100004198215277/vi
deos/564467853703150/
?l=5859619509550503346

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»,
Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»,
соцмережі

Водохреща у Вишгороді

В Україні створено нову Федерацію кіокушин карате (IFK)

Президія НФККУ:
Олег СЕРЕДА, Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ,
Віктор БАЛЕНКО, Олександр ЧЕРТКОВ,
Сергій ТРОФИМЕЦЬ
ФОТО — соцмережі

3 січня ц. р. у Вишгороді пройшла перша конференція інструкторів та керівників
нової організації «Національна Федерація
Кекусинкай Карате України (IFK)». Федерацію очолив шихан Олег Середа (5 дан,
національний представник IFK в Україні).
У Вишгород приїхали інструктори, які нещодавно вийшли зі складу Федерацій інших
версій Кіокушин-карате з метою побудувати
нову сильну і прозору організацію для учнів
та інструкторів, поширення та розвитку IFK в
Україні.
На конференції також були присутні тренери клубу «Комета» (Вишгород): Олександр
Чертков (2 дан, президент Київської обласної
Федерації), Лідія Черткова (2 кю), Володимир
Сергєєв (1 кю), Богдан Ялагузян (2 кю), Юлія
Ямщикова (2 кю), Олександр Герасимчук (4

кю), Іван Голтвенко (1 дан), Євген Осадчий
(3 кю), Валерія Курочкіна (3 кю, клуб «ТехноФіт»), усього близько 25 керівників та інструкторів.
Присутнім була представлена нова Федерація (структура та керівництво), також
обговорили створення нових обласних структурних підрозділів, професійної суддівської
колегії, налагодження тренувань збірної команди України з «Куміте» та організацію змагань (орієнтовно 20 лютого 2016 р. пройде
відкритий чемпіонат Києва і врешті в цьому
році проведуть чемпіонат України). Говорили
й про створення належних умов, планування
і підготовку збірної Федерації до чемпіонату
Світу IFK в Румунії та чемпіонату Світу KWU
в Японії в 2017 р.
Керівники та інструктори відзначили реальність успішного розвитку Федерації при
створенні належних умов роботи в даній
структурі, обговорювали плідну співпрацю з
іншими версіями Кіокушин карате в Україні
та за кордоном. Позитивно було сприйнято
рішення про всебічний розвиток членів Феде-

«Ми йдемо!..»
ФОТО — Антоніна РИБНІКОВА, спеціально для «Вишгорода»

На лижах

Музею гончарства за гостинність та цікаву екскурсію. А виготовлені власноруч фігурки Мудрої Сови діти обіцяли подарувати рідним.

рації шляхом участі у змаганнях та семінарах
інших видів бойових мистецтв, починаючи зі
східних і закінчуючи змішаними видами (хортинг, ММА та ін.), а також проведення майстер-класів, семінарів і запрошення провід-

Анатолій МИСЬКО,
в. о. голови оргкомітету змагань
До Дня Соборності і Свободи України на набережній Київського водосховища відбувся
традиційний Вишгородський відкритий лещетарський (лижварський) фестиваль «Снігова
фантазія»-2016. Таким чином організатори заходу — Вишгородська районна рада фізкультурноспортивного товариства «Україна» та КП «УФКС»
Вишгородської міськради — 16 січня відкрили 13ту Спартакіаду ФСТ «Україна» та відзначили прихід нового року.
Від верхнього б’єфу шлюзу (стела визволителям
Вишгорода у 1943 р.) до ГАЕС по узбіччю дороги м.
Вишгород-1 учасники команд — представники 12 колективів фізкультури ВФСТ «Україна» та всі охочі до
спорту і розваг у природних умовах — стали на лижню і зробили 3-кілометрову «петлю» укріплення свого
здоров’я патентованими і самодіяльними фізкультур-

них вітчизняних та іноземних майстрів.
Сподіваємося, що люди, які увійшли до
складу нової організації, сприятимуть створенню надійної, плідної і комфортної атмосфери для співпраці.

ними засобами.
Снігу було достатньо, температура повітря на трасі — мінус 2 градуси за Цельсієм. І ось результати.
Жінки (8 учасниць):
перше місце — Марія Остапчук (підприємець); друге — Світлана Хилько (меценат); третє — 100-кратна
учасниця офіційних лижних гонитв за останні 50 років
у Вишгороді, 80-літня Лідія Мельникова (Товариство
самодіяльних спортсменів (ТСС);
чоловіки (11 учасників):
перше місце — Геннадій Вербовий (НВП «Технопроект»): 17 хв. — 1 розряд; друге — Микола Білий
(РБК «Енергетик»); третє — Петро Погодін (ТСС).
Серед спортсменів-аматорів були 78-літній Володимир Намаконов і 84-літній Анатолій Мисько, наймолодшому лижнику виповнилося тільки 5 років. Всі
учасники нагороджені медалями і дипломами.
В цілому відбулися чудове спортивне свято і натуральний відпочинок!
Ми йдемо! До здоров’я! На лижах!

Людина

Вишгород
Перший районний фестиваль-конкурс
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«Різдвяна Коляда»

Таланти Вишгородщини: від «Співучого Полісся» до «Неопалимої купини»
Марина ФУРСЕНКО,
художній керівник ВРБК «Енергетик»
ФОТО — архів Будинку культури «Енергетик»,
спеціально для «Вишгорода»

17 січня вишгородський районний Будинок культури «Енергетик» гостинно зустрічав аматорів народного мистецтва,
прихильників українських традицій, шанувальників хорового співу на першому
районному фестивалі-конкурсі «Різдвяна Коляда» , який відбувся за підтримки
Вишгородської районної державної адміністрації та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичний науководослідний центр «Альянс краси». І голова
ВРДА Олександр Горган пообіцяв, що такі
фестивалі будуть традиційними — на початку кожного року.
У фестивалі брали участь відомі в районі,

області й Україні та зовсім нові для вишгородського глядача колективи: народний аматорський хор «Вишгород» (ВРБК «Енергетик»,
керівник — заслужений працівник культури
України Ірина Якубовська), вокальний ансамбль «Любисток» (с. Демидів, керівник —
Володимир Ткаченко), фольклорний ансамбль
«Золотий вік» (ВРБК «Енергетик», керівник
— Тамара Шевченко); народний аматорський
хор «Співуче Полісся» (Гаврилівський районний Палац культури «Полісся», керівник
— Дарина Гисяк), хоровий колектив «Новопетрівчанка» (с. Нові Петрівці, керівник — Володимир Гайдичук), народний аматорський
ансамбль «Лютізька левада» (с. Лютіж, керівник — Валентина Головко), хоровий колектив
«Червона калина» (с. Катюжанка, керівник —
Галина Глущенко), народний аматорський хор
«Деснянські зорі» (с. Вища Дубечня, керівник
— Віталій Бондаренко) та Старопетрівський

Законодавчі зміни у пенсійній
системі з 1 січня 2016 року
Управління ПФУ
у Вишгородському районі

Увага!

Із 1 січня 2016 року набрали чинності Закони України «Про державний бюджет України на 2016 рік» (від 25.12.2015
№ 928), «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році» (від 24.12.2015 № 909), «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (від 24.12.2015 № 911), якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у поточному році.
Законодавчі новації стосуються як окремих категорій пенсіонерів, так і платників
єдиного соціального внеску.
І. Пенсійні зміни:
Щодо збільшення мінімального розміру
пенсії за віком
У 2016-му мінімальні пенсійні виплати
зростатимуть із 1074 грн (станом на січень)
у два етапи: з 1 травня — до 1130 грн та з 1
грудня — до 1208 грн. Отже, протягом поточного року мінімальні пенсії будуть збільшені
на 134 грн, або на 12,5 %.
Щодо максимального розміру пенсійних виплат
Максимальний розмір пенсії цього року
зафіксовано сумою 10740 грн. Це стосується тих пенсій, які призначаються, починаючи
з 1 січня 2016 року.
Щодо пенсій за вислугу років
Пенсії працівникам льотного та льотновипробного складу, освіти, охорони здоров’я
й соціального забезпечення, артистам призначатиметься не лише за наявності визначеної законом вислуги років на цих посадах.
Відтепер право на пенсію за вислугу років такі категорії громадян мають після досягнення певного віку.
Отже, запроваджується поетапне встановлення пенсійного віку в залежності від
дати народження: із 45 до 50 років (для льотного та льотно-випробного складу) та від 50
до 55 років (для освітян, медиків, артистів).
Щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам
Збережено виплати пенсій працюючим
пенсіонерам, аналогічні тим, які були у 2015
році. Тобто, працюючим особам виплата
пенсії буде проводитись у розмірі 85%, але
не менше 1,5 прожиткових мінімумів для
осіб, які втратили працездатність.
Пенсіонерам, які працюють на так званих «спецпосадах», пенсії виплачуватимуться лише після звільнення. В період іншої
роботи виплата здійснюватиметься у розмірі
85% прожиткового мінімуму.
Інваліди І та ІІ гр., інваліди війни ІІІ гр.,
учасники бойових дій, члени сімей загиблих
військовослужбовців одержуватимуть 100%
пенсії незалежно від факту роботи.
Щодо порядку виплати пенсій військовослужбовцям
Також залишено незмінним у 2016 році
особливий порядок виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання для
осіб, які беруть участь в АТО або проходять
військову службу в силових Міністерствах і
відомствах. А саме: виплата пенсій припиня-

ється у випадках, якщо особи працюють на
посадах держслужбовців, прокурорів і суддів (за винятком інвалідів І та ІІ гр., інвалідів
війни ІІІ гр., учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців).
Пенсії ветеранам військової служби, призначені відповідно до законів України «Про
державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», відтепер виплачуються в повному обсязі. Для поновлення
пенсійної виплати слід звернутись до органу
Пенсійного фонду за місцем проживання.
Належність до ветеранів військової служби
підтверджується відповідним посвідченням.
Щодо оподаткування пенсійних виплат
Із 1 січня 2016 року межу для оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання змінено.
У минулому році оподаткуванню в 15 %
підлягали пенсії, розмір яких перевищував
три розміри мінімальної заробітної плати
(3654 грн) в частині, що не досягала 10-ти
мінімальних заробітних плат. База оподаткування у 20% застосовувалась, якщо сума
перевищення складала більш ніж 10-кратний розмір мінімальної зарплатні (12180
грн).
Цьогоріч зафіксовано єдину ставку оподаткування пенсій на рівні 15 % для суми
пенсійної виплати, що перевищує 4134 грн
(3 мінімальні заробітні плати станом на
01.01.2016).
Не підлягають оподаткуванню пенсії,
призначені учасникам бойових дій у період
Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Щодо пенсійного забезпечення по спецзаконах
Із червня 2015 року пенсії по спецзаконах не призначаються і не перераховуються.
Із січня 2016 року цій категорії громадян пенсії призначаються на загальних підставах.
ІІ. Зміни, що стосуються платників
єдиного соціального внеску:
Щодо зменшення сплати єдиного внеску
Відмінено ставки єдиного соціального
внеску залежно від класу професійного ризику виробництва.
Ставку єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, яку сплачує роботодавець,
знижено до 22 %. Середній розмір ЄСВ у
2015 році складав 38,79 %.
Крім того, скасовано утримання єдиного
внеску із заробітної плати працівників.
Зменшення ставки ЄСВ з 2016 року
жодним чином не впливає на механізм обчислення та розмір пенсії. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску
на виплату пенсій закладено у держбюджеті
на поточний рік.
Щодо максимальної величини доходу
застрахованих осіб
Збільшено максимальну величину бази
нарахування єдиного внеску з 17-ти до 25ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідно, це становить: з
01.01.2016 — 34 450 грн, з 01.05.2016 — 36
250 грн, з 01.12.2016 — 38 750 грн.

церковний жіночий колектив «Неопалима купина» (керівник — Василь Хомин).
Вела дійство методист 1 категорії ВРБК
«Енергетик» Тетяна Негоденко. А оцінювало
(разом із глядачами) виступи наших талановитих земляків журі: викладач Вишгородської
дитячої музичної школи (ВДМШ) Ірина Беза,
директор ВДМШ Анжеліка Барнич, викладач
вокальної студії народного співу «Астерія»
(ВРБК «Енергетик») Юлія Каталагіна, заступник директора обласного центру народної
творчості та культурно-освітньої роботи Тіна
Гресько, художній керівник Гаврилівського районного Палацу культури «Полісся» Наталія
Молчанова, директор Новопетрівської школи
мистецтв Ярослав Сидоренко.
Обрати переможців було непросто, тому
що кожен колектив мав не одну «родзинку» —
і серед виконавців, і за репертуаром. Тому всі
учасники стали дипломантами цього районно-

НАШИ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ —
БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ!
Лист у номер
Таїсія ЕЛЬГЕРТ
(мовою оригіналу)
Возраст большой,
и в новый мир пора,
Но не пустят доктора:
Анатолий Антонович Новак, симпатичный
милый врач Галина Александровна Крикончук, зав. терапевтическим отделением Михаил Михайлович Борисевич, Михаил Семенович Бандуляк, Николай Семенович Витченко,
Александр Николаевич Вознюк, мой домашний доктор Наталия Владимировна Виниченко и другие.
Наши ангелы-хранители,
Словно доктор Айболит,
Полечили — не болит.
Руки золотые…
И сердца большие …
Тебе плохо? Скорая помощь номер 103
и Анатолий Антонович Новак, на волшебной
карете, минуя «пароль» (домофон — ред.), —
рядом с тобой… Помощь окажет, подождет —
не уйдет. И с ним сестричка Оксана Ивановна
Смоляренко.
Помощь окажут, тапки наденут и халат
найдут, в приемный покой отвезут.
Дежурный врач Александр Николаевич
Вознюк и добрые милые сестрички помощь
окажут и в палату отвезут.
Всюду белые халаты…
Капают, колят,
Невзирая на личность и возраст,
Всех берегут.
И спасибо поварам —
Готовят вкусно пищу нам.
В меню есть кусочек мяса,
Рыба и котлета.
Не у всех есть дома это.
Трудная и грязная
Работа у няни —
И ни гроша в кармане.
А у врачей копейки есть,
Но их съел и газ, и свет —
И копеек больше нет.

Голова ВРДА Олександр Горган пообіцяв зробити
цей фестиваль традиційним

го творчо-співочого змагання.
Лауреати. Гран-прі фестивалю отримав
народний аматорський хор «Співуче Полісся»
Гаврилівського Палацу культури «Полісся». 1
місце посів народний аматорський хор «Деснянські зорі» із Вищої Дубечні. 2 місце поділили «Лютізька левада» та «Новоперівчанка»,
третє — народний аматорський хор «Вишгород» та Старопетрівський церковний жіночий
колектив «Неопалима купина».
Більше фото — див. на сайті газети
Восемьдесят два уже —
Пора, пора…
Печенка, почки структура неоднородная,
а селезенка модная. Мой лечащий врач —
Галина Александровна Крикончук.
Утром — обход и прежде, чем выписать,
с зав. отделением в палату приходят: нужным
сочтут — домой пойдешь, а нет — уколы, таблетки добавят и в койке оставят.
Галина Александровна выписку пишет:
гемоглобин — 154.
Жить будешь в этом мире,
А новый мир — пока не твой.
Наши добрые доктора-айболиты, храни
вас Бог в добром здоровье и достатке. Наш
низкий поклон —
Третий этаж, терапевтическое отделение.

ГРИПП: НАДЕНЬТЕ МАСКИ
Помогите нам,
Наши слуги депутаты,
У вас большие зарплаты.
Направьте хотя бы по одной
В больничные палаты.
Грипп — прибывают в больницы
Разные нации, разные лица.
Врачи всех спасают,
А силы теряют.
Их зарплата так мала,
Высокие тарифы, еды не хватает.
Всюду белые халаты.
На огромное количество больных —
Терапевтов не хватает.
Стоматологу, урологу
Диплом терапевта тут же вручают,
Нянь срочно обучают.
У кого деньги есть,
Тот останется живой.
Денег нет — с ума сойдет —
Тот голосовать пойдет
И ВАС снова изберет.
А чтобы лучше им жилось,
Еще добавят две зарплаты.
Терпите, белые халаты.
Пошли вам Бог здоровья
И большой (больше всех!) зарплаты.
Без вас весь мир умрет —
Дома, в АТО и в палате.
Большое вам спасибо
И наш низкий поклон.

Та чарівніше Межигір’я… побачить Вишгород — і жить!
Ігор ПАВЛЮК
«Побачити Париж і… померти»
(Французьке прислів’я)
Париж, Париж… як ти далеко!
Ейфеля башта, Лувр, Версаль…
Митців омріяная Мекка —
Я бачив раз тебе, на жаль.
Побачу ще раз після смерті —
Душа відвідує місця,
Де виринали мрії вперті,
Де відкривалися серця…
Та повернеться в рідне місто,
Бо Сена — не рівня Дніпру.
Куди шпилям їх до намиста
Златавих куполів! А гру
Недільних рясних передзвонів
Не перебить з акордеонів!
Та, дай Бог, житиму, не вмру
Й іще пройдусь вздовж тих перонів.
Багато їздив до сих пір я
І пам’ять тих часів несу,
Та чарівніше Межигір’я…
Таку нечувану красу
Не бачив я ніде ніколи.
Тут «Білий дім» та «Диснейленд»,

Відлуння

Ставки, мости, палаци, доли
Затьмарять будь-який вам бренд.
Тут з Букінгема, з Петергофа,
Всього потроху звідусіль…
Та зниклий монастир-Голгофа,
Та сором наш, та сум, та біль.
Навпроти — «Юрмала»-Гористе.
Пройдіться чарівним ліском:
До моря сосни урочисто
Крокують річковим піском.
На дошках юні серфінгісти
Та яхти легко по воді
Від сніжно-білих до барвистих —
Гасають, наче в Хургаді…
Дніпро цілується з Десною,
Де Київ набирає сил.
Озера з тихою водою
Та спокій давніх близьких сіл.
А в центрі див цих гордо, твердо
Найкраще диво височить!
І я торочу всім відверто:
Побачить Вишгород і вмерти?
Побачить Вишгород — і жить!
Скажу вам прямо та відверто:
Побачить Вишгород і вмерти?
Побачить Вишгород — і жить!
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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 , 25 С І Ч НЯ
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, 11:00, 12:30
«Мiняю жiнку - 5»
12:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:00 Т/с «Шерлок»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х7 км.
Чоловiки
11:05 Д/ф «Повернення
видiв. Бiлий лелека»
12:35, 20:30 Зроблено в
Європi
14:15 Мультфiльми
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 Зоряний шлях
10:15, 19:45 «Говорить
Україна»
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Кращий
друг родини»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Т/с «Сходи в
небеса»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Хеллбой II.
Золота армiя»
ТОНіС
07:25, 12:15, 21:35
Дивовижний свiт
08:00, 09:55, 13:55, 20:00
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:00 Прогулянка по
дикiй природi
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 Таємницi
пiдводного свiту
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Мордюкова
20:10 Великi битви
давнини
22:10 Надздiбностi
тварин
23:10 Тисяча днiв планети
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Зорянi
таляри»
12:10 «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 Серiал «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Моя правда. О.
Стеценко. У шлюбi з
садистом»
09:40 «Зiркове життя»
12:30 Х/ф «Крижана
пристрасть»
14:10 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:45 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-6»
НТН
08:45 «Кримiнальнi
справи»
09:40 Т/с «Детективи»
10:45 Т/с «Шах i мат»
13:20 Т/с «22 кулi:
безсмертний»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20 Х/ф «22 кулi:

безсмертний»
15:40 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»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids Time
07:10 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Медальйон»
15:50 Х/ф «Вiйна богiв:
Безсмертнi»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:00 Страстi за
ревiзором
22:50 Х/ф «Iнтерв’ю з
вампiром»
МЕГА
07:40 Тихоокеанський
рай
08:30, 15:50 Мисливцi за
змiями
09:20, 16:40 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний

свiт
12:10 Мiстична Україна
13:00 Треблiнка: табiр
смертi
14:00 Дивовижнi митi
життя
15:00, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30, 21:30 Скарби зi
сховищ
19:30 Далеко i ще далi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
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»
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 Х/ф «Дюплекс»
ІНТЕР
06:05 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, 12:25 Т/с «Братськi
зв’язки»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
00:00 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Вiчно
молодий»
15:30, 16:20 Х/ф «Казино
«Роял»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
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,
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
10:10 Велика полiтика
10:32, 11:32, 12:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
11:10 Геополiтика
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
16:40 Час громад
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
07:40, 15:50 «Облом.UA.»
08:40 «Помста природи»
12:50 Д/ф «Сурова
природа»
14:40 «Вайпаут»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українськi
сенсацiї»
20:20 Т/с «Ласко - кулак
Бога»
21:20 Х/ф «Озеро страху
2»
00:25 Х/ф «CAT. 8»

ВI В ТО Р О К , 2 6 С І Ч 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, 11:00 «Мiняю
жiнку - 5»
12:20 «Мiняю жiнку - 6»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:00 Т/с «Шерлок»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:50 Чоловiчий клуб
12:15 Перша студiя
13:15, 18:05 Час-Ч
14:20 Мультфiльми
15:05 Фольк-music
16:15 Подорожнi
17:00 Д/ф «Сiмдесятники.
Юрiй Iллєнко»
18:15 Новини. Свiт
18:55 «Децентралiзацiя»
21:25 Новини. Спорт

23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 11:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:10, 15:30, 21:00 Т/с
«Сходи в небеса»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 17:45,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:25, 08:00, 09:55, 13:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Великi битви
давнини
13:00 Незвичайнi
культури
14:00, 23:10 Тисяча днiв

планети
17:55 Чемпiонат України
по баскетболу. «Динамо»
(Київ) - «Кривбас»
19:35 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
20:10 У бiй йдуть лише
старi. Народження
легенди
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 «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 Серiал «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!
СТБ
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»

08:55 «Моя Правда. Я.
Шнеєрсон. Зраджений
син»
09:50 «Зiркове життя»
11:40 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
13:55 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:10 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-6»
НТН
06:45 Х/ф «Чорта з два»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:55 Дешево i сердито
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:20 Х/ф «Деннi ланцюговий пес»
22:20 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
06:50 Путiвник пригод
08:30, 15:50 Мисливцi за
змiями
09:20, 16:40 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний
свiт
12:10 Мiстична Україна
13:00 1914-1918: Окопна
вiйна
14:00 Дивовижнi митi
життя
15:00, 22:30 Смертельна

зустрiч
17:30, 21:30 Скарби зi
сховищ
19:30 Далеко i ще далi
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 «TOPSHOP»
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
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 «Поверни
моє кохання»
12:25 Т/с «Поверни моє
кохання»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
06:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
14:20, 16:15 Х/ф «Бiла
iмла»
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Життя
i пригоди Мишка
Япончика»
23:20 Х/ф «Повернення
героя»
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
07:30, 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
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на

5 каналi
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)
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:32 Агрокраїна
2+2
07:35, 16:55 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Таємницi
Чорного моря»
10:05 Д/ф «Зброя
майбутнього»
11:00 Х/ф «CAT. 8»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
19:20 «Українськi
сенсацiї»
21:20 Х/ф «Мiчений»

С Е Р Е ДА , 2 7 С І Ч 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, 11:05, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:00 Т/с «Шерлок»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20 Спецпроект
«Децентралiзацiя»
11:35 РЕ:ФОРМА
12:00 Засiдання КМ
України
15:05 На гостину до Iвана
Поповича
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень

21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 11:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:10, 15:30, 21:00 Т/с
«Сходи в небеса»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 У бiй йдуть лише
старi. Народження
легенди
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети

17:45 «Донбас.
перезавантаження»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н.Гребешкова
20:00 Росiйська Мата Харi
21:30 «Глобал - 3000»
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Попелюшка»
12:10 «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 Серiал «Корабель»
23:55 Дайош молодьож!
СТБ
07:00, 16:00 «Все буде

добре!»
09:00 «Моя правда. В.
Узелков. Бiй за сiм’ю»
09:55 «Зiркове життя»
11:40 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-6»
НТН
06:45 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»

17:30, 21:30 Скарби зi
сховищ
19:30 Далеко i ще далi
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Татусевi
дочки»
16:55 Дешево i сердито
18:00 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:25 Х/ф «Гiсть»
22:30 Т/с «Гра Престолiв»

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»

МЕГА
08:30, 15:50 Мисливцi за
змiями
09:20, 16:40 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний
свiт
12:10 Мiстична Україна
13:00 1914-1918: Окопна
вiйна
14:00 Дивовижнi митi
життя
15:00, 22:30 Смертельна
зустрiч

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
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, 12:25, 21:00 Т/с
«Поверни моє кохання»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:05 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:50, 13:15, 21:25 Т/с
«Життя i пригоди Мишка
Япончика»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:15 Х/ф
«Повернення героя»
16:35 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Стирач»
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, 07:32, 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, 22:30,
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)
19:50 Час. Пiдсумки дня
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Шамани
Амазонки»
10:05 Д/ф «Зброя
майбутнього»
11:00 Х/ф «CAT. 8»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «Кращi з
кращих 3»

ЧЕ ТВ Е Р , 2 8 С І Ч 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, 11:05, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху»
23:00 Т/с «Шерлок»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
13:15, 18:05 Час-Ч
14:00 Мультфiльми
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:55 Д/ф «Сiмдесятники.
В. Денисенко»
18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»
20:25 Д/ф «Днi, якi
змiнили Європу:

Угорщина, серпень
1989 р.»
21:30 Новини. Спорт
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
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:10, 15:30, 21:00 Т/с
«Сходи в небеса»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:25, 08:00, 09:55, 13:55,
19:55 Мiс «Iнтернет-TV»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Донбас.

Перезавантаження»
15:40, 22:10 Надздiбностi
тварин
17:45 «Соцiальний
статус»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Гребешкова
20:00 Нащадок
Чингiсхана, або Хто Ви,
доктор Бадмаєв?
21:30 «Вiдлуння»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:10 Серiал «Та, що
говорить з привидами»
16:00, 21:00 Країна У
17:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Серiал «Корабель»

23:55 Дайош молодьож!
СТБ
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Моя правда Тетяна
Литвинова»
10:00 «Зiркове життя»
11:55 «Битва
екстрасенсiв. Третя
свiтова»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Україна має
талант!-6»
НТН
06:55 Х/ф «Випадковий
запис»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:55 Дешево i сердито
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
20:20 Х/ф «Iгри патрiотiв»
22:55 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
07:40 Зелений рай
08:30, 15:50 Мисливцi за
змiями
09:20, 16:40 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний
свiт

12:10 Мiстична Україна
14:00 Дика Iталiя
15:00, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30, 21:30 Скарби зi
сховищ
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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
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, 12:45 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, 21:00 Т/с «Поверни
моє кохання»
12:25 Т/с «Поверни моє
кохання»
13:50, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
20:00 «Подробицi»

00:05 Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:00 Секретний фронт
11:40, 13:05, 21:25 Т/с
«Життя i пригоди Мишка
Япончика»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:15 Х/ф «Стирач»
16:35 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Червона
спека»
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
07:30, 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
22:15 «Дзеркало iсторiї»
2+2
06:35, 15:50, 17:55
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Д/п «Вижити у
катастрофi»
10:05 Д/ф «Зброя
майбутнього»
11:00 Х/ф «Кращi з
кращих 3»
13:00, 20:20 Т/с «Ласко кулак Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Розплавлення»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 9 С І Ч 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»
09:30, 11:05, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
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 «Врятувати
мiстера Бенкса»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 Вересень
13:15 Час-Ч
16:30 Д/ф «Герої
України. Крути. Перша
Незалежнiсть»
17:40 Суспiльний

унiверситет
18:15 Новини. Свiт
20:30 «План на завтра» з
А. Рiнгiс
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:10, 15:30 Т/с «Сходи в
небеса»
16:00 Глядач як свiдок
21:00 Х/ф «Рiдна
кровиночка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:15 «Вiдлуння»

07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Нащадок
Чингiсхана, або Хто Ви,
доктор Бадмаєв?
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
18:15 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Гребешкова
20:00 Трагедiя Стаханова
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:10 «Та, що говорить з
привидами»
17:15 Одного разу пiд
Полтавою

18:15 Х/ф «Рожева
пантера 2»
20:00 Х/ф «Рожева
пантера»
21:45 Х/ф
«Американський пирiг»
23:35 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»
СТБ
06:00, 18:30, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома»
07:50 «Зiркове життя»
09:45 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
11:45 Х/ф «Жити далi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-6»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
11:50 Половинки
14:50 Дешево i сердито
18:00 Абзац!
19:00 Суперiнтуїцiя
20:15 Х/ф «Пряма i явна
загроза»
23:10 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
08:30, 15:50 Мисливцi за
змiями
09:20, 16:40 Шукачi
скарбiв
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний
свiт

13:00 Наци №1
14:00 Дика Iталiя
15:00, 22:30 Смертельна
зустрiч
17:30, 21:30 Скарби зi
сховищ
19:30 Далеко i ще далi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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
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»
12:20, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
16:15, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН-2015. Фiнал»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
09:20 Т/с «Поверни моє
кохання»
12:25 Т/с «Поверни моє
кохання»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
22:55 Х/ф «Це все вона»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:45, 13:05, 21:25 Т/с
«Життя i пригоди Мишка
Япончика»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
16:35 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Прокурори»
17:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
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
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)
18:10 Мiсцевий час
18:30 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 Д/п «Руйнiвник:
сталевий корабель»
10:05 Д/ф «Зброя
майбутнього»
11:00 Х/ф «Робокоп:
Розплавлення»
13:00 Т/с «Ласко - кулак
Бога»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
19:20 Х/ф «Безстрашний»
21:20 Х/ф «Пазуристий:
легенда про снiгову
людину»
23:05 Х/ф «Наввипередки
зi смертю»

С УБОТ А , 30 С І Ч НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Шiсть кадрiв»
09:30, 19:30 ТСН
10:30 «Свiтське життя»
11:30 «Вечiрнiй Київ
2015»
13:45, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:30, 18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
УТ-1
08:40 Золотий гусак
09:30 Школа Мерi
Поппiнс
10:35 «Свято дитячих
мрiй». Концертна
програма
12:00 5 баксiв.net
13:00, 21:30 Полiцiя
13:50 Х/ф «Його мати
та я»
15:55 Чоловiчий клуб
16:20 Український корт
16:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.

БК «Хiмiк» - БК
«Волиньбаскет»
18:50 Х/ф «Втручання
мами»
21:00 Новини
23:00 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00, 22:10 Т/с
«Русалка»
13:00, 15:20 Т/с «Дочкиматерi»
17:15, 19:40 Т/с «Сила
Вiри»
ТОНіС
06:15 Х/ф «Виправити
Пiта»
11:50 «Реальна iсторiя
Попелюшки»
13:50 Трагедiя Стаханова
16:20 «Мистецтво i час»
17:00 «Галицький
шлягер-2015»
19:00 Дивовижний свiт
20:00 НЛО. Секретнi

архiви
21:00 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
22:00 Х/ф «Бiлий
олеандр»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

кiно 3»

ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/ф «Атлантида.
Загублена iмперiя»
12:10 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
13:50 М/с «Маша i
Ведмiдь»
14:25, 19:45 Х/ф «Агент
пiд прикриттям»
16:15 Х/ф «Рожева
пантера 2»
18:00 Х/ф «Рожева
пантера»
21:35 Х/ф
«Американський пирiг»
23:25 Х/ф «Дуже страшне

СТБ
06:20, 11:55 Т/с «Коли ми
вдома»
06:35, 09:50
«ВусоЛапоХвiст»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
14:35 «Перевтiлення»
16:55 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
19:00 Х/ф «Кров не вода»
22:40 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
НТН
05:30 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:30 «Речовий доказ»
13:10 Т/с «Детективи»
15:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:15 «Легенди карного
розшуку»
19:30 Х/ф «Азiат»
21:30 Х/ф «Пограбування

на Бейкер-стрiт»
23:40 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Мiсто у
вогнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 08:35 Kids Time
08:40 Дешево i сердито
10:40 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
14:30 Суперiнтуїцiя
17:20 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
19:10 Х/ф «Велика гра»
21:00 Х/ф «Командо»
22:50 Х/ф «Поцiлунок
дракона»
МЕГА
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:50 Наци №1
10:30, 22:00
Суперкораблi
12:10 Дивовижнi митi
життя
13:00 Дика Iталiя

14:40 Надзвичайна
планета
16:20 Далеко i ще далi
19:00 Паралельний свiт
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Українська пiсня
року»
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»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:30 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
10:20 М/ф «Багз Баннi»

10:50 М/ф «Мiккi. I знову
пiд Рiздво»
12:00 М/ф «Лис i
мисливський пес 2»
13:10 Х/ф «Суперпес»
14:50 «КВН-2015. Фiнал»
17:10 «Розсмiши комiка»
18:00, 21:50 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:50 Х/ф «Покiйник у
коледжi»
ІНТЕР
06:45 «Жди меня»
09:00 Х/ф «Альошчина
любов»
10:45 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
12:10 Т/с «Генеральська
невiстка»
16:00 Х/ф «Ти будеш
моєю»
17:50, 20:30 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Все

повернеться»
ICTV
08:00 Х/ф «Немов громом
уражений»
11:40 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:45 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
16:45 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Повiтряний
маршал»
22:05 Х/ф «Змiї на борту
лiтака»
00:00 Х/ф «Каратель.
Територiя вiйни»
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, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:10, 17:32 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00 Велика полiтика
22:20 Д/п «Окупацiя»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
15:45 Х/ф «Пазуристий:
легенда про снiгову
людину»
17:15 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
19:00 Х/ф «Дракони i
пiдземелля 3»
20:40 Х/ф «Незнайомець»
22:15 Х/ф «Доберман»

Н ЕДIЛЯ , 31 С І Ч НЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:45 Мультфiльм
09:55 «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
12:05, 13:10, 14:10, 15:15,
16:15 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
17:25 «Мультибарбара»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Ладога»
УТ-1
08:40 Тепло.Ua
11:50 Д/ф ф «Сiчневий
бiй. Литовське радiо i
телебачення 13 сiчня
1991 року»
13:00 Х/ф «Дитячий
секрет»
17:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:25 Гандбол. Чемпiонат
Європи. Фiнал

20:20 Театральнi сезони
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Реальная мiстика
09:45 Т/с «Дочки-матерi»
13:20 Т/с «Сила Вiри»
17:20, 20:00 Т/с «Якби я
була цариця»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
22:15 Х/ф «Рiдна
кровиночка»
ТОНіС
08:00, 12:55, 18:50, 19:55
Мiс «Iнтернет-TV»
10:00 НЛО. Секретнi
архiви
11:15 Х/ф «Виправити
Пiта»
13:30 Сiм iсторичних
чудес України. Острог

15:00 Таємницi Тихого
океану
17:00 Фестиваль
«Галицький шлягер-2015»
19:00, 21:35 Дивовижний
свiт
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:00 Д/ф «Мисливцi за
нацистами»
23:00 Х/ф «Чотириста
ударiв»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:20 М/ф «Атлантида.
Загублена iмперiя»
13:05 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
14:45 Країна У
00:10 Дайош молодьож!

СТБ
06:15 «ВусоЛапоХвiст»
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
12:05 «Караоке на
Майданi»
12:55 «Подорож тiтки
Алли Iталiєю»
15:15 Х/ф «Кров не вода»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:50 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
22:45 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
НТН
06:10 Х/ф «Бризки
шампанського»
08:00 Т/с «Головний
калiбр»
11:30 «Правда життя.
Професiї»
13:45 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
15:30 «Розсмiши
комiка»
17:20 «Легенди карного

Передплачуйте газету «Вишгород».
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Вишгородської міської ради
(вимоги:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за
напрямком «будівництво», «архітектура»;
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel), робота з програмою «Автокад»;
– стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5-ти років, згідно із статтею 14 Закону України «Про
архітектурну діяльність»);
спеціаліста І категорії юридичного відділу Вишгородської міської ради
(вимоги:
– освіта вища (юридична);
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel);
– досвід роботи в державних установах за фахом не менше 3-ох років, до-

Сумуємо

Маму не повернути
Висловлюємо щире співчуття директору Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»
Георгію Чебану з приводу тяжкої втрати – смерті його матері Зінаїди Іванівни.
Розуміємо, як важко змиритися з непоправним горем.
Розділяємо разом із Вами біль утрати, сумуємо разом із
Вами.
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

розшуку»
19:00 Т/с «Заповiдник
страху»
23:00 Х/ф «З-пiд землi»

18:10 У пошуках пригод
19:00 Паралельний свiт
00:00 Борджiа: iсторiя
клану

НОВИЙ КАНАЛ
07:55 Kids Time
07:57 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
09:45 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
14:15 Х/ф «Велика гра»
16:00 Х/ф «Святий»
18:20 Х/ф «Найманi
вбивцi»
21:00 Х/ф «Фахiвець»
23:05 Х/ф «Прибрати
Картера»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
06:50 Д/ф «В. Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї»
07:20 Мiстична Україна
08:50 Наци №1
09:40 Дiти Гiтлера
10:30, 22:00
Суперкораблi
12:10 Таємницi глибин
16:20 Далеко i ще далi

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:30 М/ф «Мiккi. I знову
пiд Рiздво»
10:45 М/ф «Лис i

мисливський пес 2»
12:00 Х/ф «Суперпес»
13:20 «Розсмiши комiка»
14:20 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
06:45 «Подробицi»
07:20 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
12:00 Т/с «Все
повернеться»
16:00 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
17:50, 21:40 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
23:45 Х/ф «Ти будеш
моєю»

ICTV
06:15 М/с «Молода Лiга
Справедливостi»
06:55 Х/ф «Немов громом
уражений»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Годзила»
16:45 Х/ф «Повiтряний
маршал»
18:45 Факти
тижня
20:20 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:30 Х/ф «Квант
милосердя»
22:40 Х/ф «Червона
спека»
5 КАНАЛ
06:25, 11:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
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, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,

13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 22:20 Час:
Важливо
10:10 Кордон держави
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:10 Велика полiтика
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:25 Д/п «Окупацiя»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 14:00 «Облом.UA»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
15:05 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
17:00 Х/ф «Безстрашний»
19:00 Х/ф «Незнайомець»
20:45 Х/ф «Посилка»
22:35 Х/ф «Дракони i
пiдземелля 3»
00:05 Х/ф «Доберман»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

свід роботи за фахом не менше 5-ти років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії
такі документи:
– заяву встановленого зразка;
– заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
– дві фотокартки розміром 3х4 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
–
копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
– копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж 30
календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 63-а, тел. (04596) 54-554.

Висловлюємо співчуття директору Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»
Георгію Чебану з приводу смерті близької людини.
Шановний Георгію Васильовичу!
Прийміть наші глибокі співчуття з приводу смерті Вашої матері. Пішла з життя найдорожча та найрідніша для Вас людина. Неймовірно тяжко пережити таку втрату. Сьогодні, у цей важкий для Вас
час, ми поділяємо Ваше горе та підтримуємо Вас у
годину скорботи.
Вічна пам’ять Вашій мамі. Нехай земля їй буде
пухом.
Колектив Асоціації «Укрводоканалекологія»

Гарного господаря, чудового сім’янина, коханого чоловіка, люблячого татуся і тестя, найкращого в
світі дідуся Євгенія Антоновича РУБАНОВСЬКОГО
вітаємо з ювілеєм!
Скільки років тобі – не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Дружина Світлана,
діти – Олег, Людмила, Олеся,
зять Віктор та онучка Поліна

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
у відділ бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів:
— головного казначея;
— головного казначея;
у сектор інформаційних технологій та захисту інформації:
— завідувача сектору;
— головного спеціаліста.
Вимоги до претендентів на посаду державного службовця: громадянство
України, базова вища освіта, досвід роботи з ПК, вільне володіння державною мовою.
До заяви слід додати такі документи: особову картку (форма П-2ДС), копії
документів про освіту, копію паспорта, декларацію про доходи.
Заяви приймають протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1, тел: (045 96) 22-050
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Мозаїка

2015 року

«Коралі» на гостині

Вітання

Різдвяна коляда у Львові
Юлія КАРПЕТА
ФОТО – архів хору «Коралі», спеціально для «Вишгорода»

Під час Різдвяних свят завжди чарівний
Львів стає ще казковішим: повсюди лунають радісні співи і щирі віншування колядників. Днями до них приєднався і хор «Коралі», взявши участь у фестивалі «Велика
коляда», який щорічно запрошує співочі
колективи з різних куточків України.
Свою історію Різдвяний фестиваль «Велика
коляда» веде з ювілейного 2000 року від Різдва
Христового і покликаний збагачувати духовнокультурний рівень мешканців та гостей міста
Львова, сприяти збереженню духовної спадщини та християнської Різдвяної традиції українського народу.
«Коралі» вже не вперше побували на фестивалі, виступили у храмі Пресвятої Євхаристії

Дім. Сад. Город

(де постійно проходить цей захід) і виконали
багато колядок і щедрівок зі свого репертуару,
зокрема і твори в обробці керівника хору – пані
Лесі Потіцької.
Приємно було зустріти багатьох учасників
і гостей, які також прибули з Києва і особливо
радо були прийняті львів’янами. Після виступу
«Коралі» заколядували і на площі Ринок, де
вдячні слухачі ще довго не хотіли відпускати
хористок.
У цій невеличкій подорожі не обійшлося й
без екскурсій. Учасники хору побували у львівських підземеллях, ошатних храмах, будинку
опери, палаці Потоцьких…
Отож, поїздка дійсно вдалася, і всі задоволені повернулися до Вишгорода. А фестиваль
«Велика коляда» триває до 24 січня, тому ще
є можливість насолодитися співом талановитих
колядників, завітавши до Львова.

Розсада у чайних пакетиках

ДЖЕРЕЛО: ЭКО-идеи,
декор и игры c РастимМир
Гарний хазяїн готується до весни завчасно. Дбає про розсаду і місце для неї.
Відмінний варіант: замість торфяних таблеток можна використати пакетики з-під
завареного чаю.
Ножицями обріжте пакетики з використа-

ною заваркою. Додайте сухої земельки (використаний чай знизу нехай залишається, він, як
і сам пакетик, вдруге приноситиме користь).
Підготувати пакетики можна в будь-який
час, довгими зимовими вечорами, коли у садівників зазвичай часу предостатньо. У кожен
пакетик відразу вкласти насіннячко (або парочку, потім більш слабке видалити) культури. Заряджені пакетики треба встановити в

Вишгородська районна державна адміністрація
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— завідуючого сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови Вишгородської
районної державної адміністрації;
— головного спеціаліста сектору
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи голови Вишгородської районної державної адміністрації;
— начальника відділу розвитку
підприємництва та інвестиційної
діяльності управління економіки
Вишгородської районної державної адміністрації;
— головного спеціаліста відділу розвитку підприємництва та
інвестиційної діяльності управління
економіки Вишгородської районної
державної адміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною).
— головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату Вишгородської
районної державної адміністрації
(на час відпустки по догляду за дитиною);
— завідувача сектору внутрішньої політики, преси та інформації
апарату Вишгородської районної
державної адміністрації;
— начальника відділу у справах

молоді та спорту Вишгородської
районної державної адміністрації;
— начальника відділу освіти
Вишгородської районної державної адміністрації;
— спеціаліста І категорії відділу освіти Вишгородської районної
державної адміністрації (на час відпустки по догляду за дитиною);
— завідувача сектору з питань
опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей та сім’ї
Вишгородської районної державної адміністрації;
— спеціаліста І категорії сектору з питань опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей та сім’ї Вишгородської районної державної адміністрації (на час
відпустки по догляду за дитиною).
Прийом документів на вакантні
посади триває до 26.01.2016 року
включно.
Запрошуємо всіх бажаючих
взяти участь у конкурсі на заміщення вищезазначених посад. За
довідками звертатися у кадрову
службу апарату Вишгородської
райдержадміністрації за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 29, тел: 22-030.
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Неможливо досягти свободи
завтра, утискуючи її сьогодні

ив
Цими днями відзначив
ня
свій день народження
Олександр Сергійович КОНОНЕНКО.
Щиро вітаємо і зичимо всіх благ.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тобі треба!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Мудрості, наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
Рідні, колеги, друзі

18 січня відзначила ювілей
Катерина Григорівна
ПРИГОРНИЦЬКА із с. Осещина.
В день ювілею людині прекрасній,
З вогником в добрих очах,
Зичимо радості зіроньці ясній,
Щастя на всіх рубежах.
Ювілей — це не старості свято,
Хай же серце працює завзято,
Ювілей — це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Ювілей — це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею!
Хрещеник, хрещениця
зі своїми родинами

Читайте та дивіться на
сайті газети «Вишгород»
«Авангард» запрошує на майстеркласи
Лісовий патруль Вишгорода
Коба vs Бочковський, допит перед судом
У Києві запровадили масковий режим
через грип
У Вишгородської ЦРЛ — власна Фейсбук-сторінка
На Вишгородщині затримали торговця РПГ та амуніцією
За викинутий недопалок в Італії штрафують на 300 євро

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
Продам стінку. Тел: (098) 460-52-41
Вважати недійсним втрачений студентський квиток, виданий НУФВСУ
1 вересня 2007 р. на ім’я Наталії Андріївни ОРЕЛ
Кооперативу «Екран»
потрібен бухгалтер.
Тел: (067) 395-82-07

ємність з невисокими бортиками. Проміжки
між пакетиками присипати землею, щоб у
майбутньому волога з пакетиків менше випаровувалася.
По весні залишається тільки змочити пакетики водою, встановити коробку в тепле
місце – і процес пішов. Через деякий час
з’являться сходи, коренева система рослин
буде розвиватися в межах чайного пакетика
і не зашкодить при висадці в грунт. Згодом,
коли рослина набереться сил, пакетик легко
розривається корінням.

Громадянське
суспільство

Друзі, нумо разом волонтерити!

Особливе прохання до голів місцевого самоврядування та сільських жителів і всіх небайдужих, хто
має бажання допомогти!
Нещодавно на базі табору «Лісова застава» розпочала роботу дитяча «кухонна сотня». Оригінальну назву ще не придумали, але робота вже кипить.
Перші борщики, приправлені любов’ю, добротою і
позитивом, зовсім скоро буде передано військовослужбовцям і сім’ям із прифронтової зони.
Як зауважує координатор, психолог і волонтер
табору Ірина Сазонова, цей проект вирішує одразу
декілька завдань, бо він є корисним не лише для тих,
хто отримає продукт, а насамперед вкрай необхідний
мешканцям «Лісової застави»: «Дітей, які постражда-

Нові паспорти

ли внаслідок війни, на думку психологів, дуже важливо
не інвалідизувати. Не намагатися начепити бірку жертви, а навпаки — дати ресурс відчути себе потрібним,
сильним, здатним протистояти війні. Тому психологічна
програма реабілітації в «Лісовій заставі», окрім іншого,
грунтується й на волонтерстві».
Друзі, для того, аби діти продовжили свою роботу
над наступною партією сухих борщів, їм потрібні овочі –
буряк, морква, капуста, картопля, цибуля. Не завадять
і спеції. Тож, хто може поділитися своїми овочевими
«стратегічними запасами» — чекаємо на вас у «Лісовій
заставі».
Контакти: тел. — 095-25-25-703 (Ірина Сазонова),
соціальні мережі: у Фейсбук «Лісова застава»

ID-карта

Лілія ЯНЧУК
ФОТО — соцмережі
14 січня голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган та заступник голови
РДА Вячеслав Савенок на запрошення начальника
районного відділу державної міграційної служби
(ДМС) Сергія Федоренка взяли участь у тестуванні
обладнання для виготовлення паспортів громадянина України нового зразка — ID-карти. То був радше запуск у роботу нової техніки, адже саме оформили перший ID-паспорт у районі — для 16-річної
школярки із Вишгорода Анастасії Винниченко – покроково з роз’ясненнями це зробила головний спеціаліст районного відділу ДМС Сніжана Киричук.
Для захисту інформації на електронному носії використовуються новітні технології, що робить підробку
електронних документів практично неможливою. У разі
крадіжки або втрати такого паспорта зловмисники не
зможуть ним скористатися.
Паспорт громадянина України, виготовлений у
формі пластикової картки, є більш зручним і зносостійким, ніж паперовий аналог. Крім того, будуть створені
умови, необхідні для спрощення та прискорення внутрішньодержавних процедур надання адміністративних
послуг, які передбачають ідентифікацію особистості.
Для оформлення нової пластикової картки заявнику необхідно надати у відповідний орган паспортні
дані або свідоцтво про народження. Наразі у Вишгородському районному відділі ДМС паспорт ново-

го зразка можуть отримати виключно особи, яким
виповнилося 16 років і які отримують перший документ. Термін виготовлення — 30 днів (10 днів — при
терміновому виготовленні). Послуга є безкоштовною.
Для всіх інших громадян, котрі захочуть обміняти паперовий паспорт на ID-карту, невдовзі також з’явиться
така можливість, але при заміні паспорта (старого зразка на новий або при втраті) необхідно буде
сплатити вартість бланка та адміністративні послуги.
У паспорт громадянина України вноситиметься така
інформація: 1) назва держави; 2) назва документа;
3) ім’я особи; 4) стать; 5) громадянство; 6) дата народження; 7) унікальний номер запису в Реєстрі; 8) номер документа; 9) дата закінчення строку дії документа
(внутрішній паспорт — безстроковий); 10) дата видачі
документа; 11) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); 12) місце народження; 13) відцифрований
образ особи власника; 14) відцифрований підпис особи.
Крім того, у паспорт громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена також
додаткова змінна інформація, передбачена законодавством.

