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Щиро вітаю з Днем
ветерана та Міжнародним
днем людей похилого віку!
У цих словах – шана і глибока повага. Адже літній – значить мудрий, знаючий
життя.
У віку немає обличчя. Він лише залишає сліди на обличчях людей, але не в душах: духовно ви молоді, бадьорі і завзяті,
готові звернути гори і знімати з неба зірки.
Прийміть слова глибокої вдячності за
все, що зроблено вами заради майбутнього. Ваша праця, подвиг, ставлення до
людей – це взірець для наслідування сучасній молоді.
Нехай осіння пора, в яку ви вступили,
буде світлою і ласкавою, сповненою душевного тепла, уваги і турботи близьких!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Шановні
освітяни!
Щиро вітаю вас з
професійним святом!
Сердечна
вам
вдячність за невтомну
працю, талант сіяти мудрість і знання, за любов
до дітей і рідної землі.
У ваших серцях є місце для кожного
школяра. І це того варте. Адже кожен учень,
усвідомивши ваш труд, обов’язково подякує
за ваші уроки.
Бажаю вам бадьорості духу і натхнення
– здійснювати зв’язок часу, продовжуючись
у своїх учнях! Нехай вам вірять, нехай люблять і шанують.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх ваших починаннях супутниками будуть успіх і удача! Міцного вам
здоров’я, безхмарних благословенних днів,
нових педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Вікторія ШМИГОРА, Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород», Катерина ЗУРМА,
Ольга ДУМАНСЬКА, Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода», соцмережі

Вишгород: Древній і завжди Молодий
День міста-2016, зовсім не схожий на минулорічні свята, відбувся у сучасному форматі: динамічно та креативно
Марина КОЧЕЛІСОВА
У Вишгороді побудують садочок
У п’ятницю, 23 вересня, на вул. Шкільній Вишгородський міський голова разом із малюками родини Дембіцьких заклав капсулу із посланням на
місці майбутнього дошкільного закладу. «Ми закумулювали 12 млн грн, у третьому кварталі додамо
іще п’ять. А за 1,5-2 роки тут буде дитячий садок
на 170 місць!», — під оплески присутніх проголосив
Олексій Момот і подякував усім, хто вірив у зміни
та працював на здійснення давньої мрії вишгородців. (Загалом кількість місць у вишгородських ДНЗ
збільшиться до 300-350 – ред.)
Вишгород — місто молоді, тому логічно, що команда мера починає саме з дитсадка. За словами
міського депутата Сергія Пінчука, голови Асоціації
експертів будівельної галузі Київщини, наступним

кроком у підтримці освіти має бути приміщення початкової школи (ще одна нагальна потреба вишгородців).
Що, де, коли
У суботу, 24 вересня, у різних куточках Вишгорода вирувало творче життя: на площі перед адмінбудинком місто благословляло три пари молодят
на щасливу родину; на просп. І. Мазепи вражали
шедеврами вишгородські майстри; біля БК «Енергетик» — виставки і виступи місцевих та відомих
українських талантів, на набережній «моря» — показові спортивні змагання і концерт.
Яблуневе весілля
Оформлення площі перед адмінбудинком —
затишно-родинне: арка з троянд, шлюбні обручки
в плетених корзинках із квітковими композиціями,
весільний коровай, кошики з яблуками, тюки з сіном замість стільців, паркан із дощок, велосипед.

Молодят зустрічали музично-танцювальні колективи «Афіна» і вихованці РЦТ «Дивосвіт», працівники
РАЦСу, рідні і друзі. Три подружжя отримали весільні подарунки – від міського голови Олексія Момота,
голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана та народного депутата Ярослава
Москаленка.
Парк для дітей: ДИВО-відкриття
Дитячого парку давно чекали мами з малятами.
І от стрічку біля входу урочисто перерізають маленькі вишгородці. Разом із міським головою Олексієм
Момотом, секретарем ради Тетяною Бражніковою,
депутатом Київоблради Андрієм Пещеріним, головою ВРДА Олександром Горганом до парку хвилею
котить Вишгород. Дітвора прямує до гірок і спортивних комплексів, дорослі обступають керівництво
міста і району.
Далі — на стор. 6-7

аФішка

Відключення світла
У зв’язку з ремонтними роботами 1 жовтня з 00:00 до 03:00 буде відключено напругу електроенергії по всьому місту.
Ігор СВИСТУН,
заступник Вишгородського міського голови

День ветерана
1 жовтня за підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота —у міському Центрі творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а)
виступатиме хор «Ветеран». Початок об 11:00. Вхід вільний.

20 років — міському дитячо-юнацькому духовому оркестру-студії

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» продовжує запис охочих
на безкоштовні курси вивчення української мови. Школа української
чекає учнів по суботах з 10:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8, 2-ий поверх). Запис за телефонами: 067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія Сідляр).

День донора
4 жовтня з 09:00 до 12:00 у КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» пройде черговий платний День донора.
Оплата за здану кров – 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

Грай, ВОДОГРАЮ!
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

>12

Вишгородська Покрова
15 жовтня у соборі Вишгородської Богородиці (Старосільський провулок, 9) — VIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вишгородська
Покрова». Початок о 10:00.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Позиція Опозиційного блоку в Київській області

Нинішня влада прикриває свої провали в економіці «полюванням» на депутатів-опонентів
Чому влада оголосила «сезон осіннього
полювання» на місцевих депутатів і активістів Опозиційного блоку? Чому відбувається безпрецедентний тиск на депутатів
Верховної Ради, в той час, як ті, хто знищив
економіку країни і відібрав у людей останні
заощадження, спокійно ходять коридорами
влади? Пояснення одне — влада відволікає
увагу народу від того, що вона з тріском
провалила все — економіку, соціалку, зовнішню політику, і вирішила тільки одну задачу — власного збагачення.
Ця влада не виконала жодної своєї обіцянки, які у великій кількості безкоштовно роздавала всім громадянам України. Найважливіша
з них — дати країні мир. Натомість — війна
продовжує забирати життя, а влада своєю

псевдопатріотичною риторикою і зривом Мінських угод робить усе можливе, щоб продовжувати цю війну.
Економіка країни вже не на колінах — вона
в труні, а тим часом влада безкінечно підвищує
тарифи. Цієї осені та взимку кожна сім’я відчує
на своїй шкурі ті «компроміси», яких домоглася
нинішня українська влада, щоби підтримувати
свій дешевий авторитет серед спонсорів.
Влада влаштувала цькування опозиції, тоді
як злочинність зросла майже на 30% (за визнанням самих же великих грузинських фахівців із
реформ поліції). На вулицях наших міст і сіл —
хаос і безвладдя, закон і справедливість змінилися агресією, вседозволеністю і безкарністю.
І це лише початок.
Причина дій псевдонародної влади проста:

У Київоблраді

сліпа жадоба, прагнення побудувати в нашій
країні диктатуру меншості, знищивши опозицію, а заодно — і економіку країни. Цій владі
наплювати на долю мільйонів наших громадян,
які працюють у реальному секторі, на підприємствах тих депутатів і місцевих лідерів, яким
вона оголосила війну. І Опозиційний блок —
єдина сила, яка захищає простих українців, намагається втримати нашу країну від розпаду і
хаосу.
Відчайдушна війна проти опозиції — ще
один крок до самознищення цієї влади. Вона
нав’язує нам свою думку, яку вважає єдино вірною. Вона хоче вирішувати, які канали людям
дивитися, які новини слухати. Хоче побудувати
диктатуру свавілля в країні, яка колись була
багатою і стабільною, а зараз стала злиденною

Переспективи

На посаду голови КОДА —
Костянтина Бодарєва!
Аліна МАКОВСЬКА
20 вересня 2016 року у залі засідань Київської обласної
ради депутати зібрались на позачергове засідання. У порядку денному — внесення пропозицій щодо кандидатур
для участі у конкурсі на вакантну посаду голови Київської
обласної державної адміністрації. Більшістю голосів обласні депутати — сім фракцій — підтримали кандидатуру
Костянтина Бондарєва.
«Ми стоїмо на порозі бюджетоформуючого процесу. І не
можемо дозволити, щоб за результатами конкурсу в жовтні до
свого кабінету зайшла людина, яка два-три місяці буде знайомитися із кількістю районів та міст обласного значення. Очолити КОДА має виключно людина з цього середовища, яка працює і чітко розуміє проблематику регіону. Мені дуже приємно,
що обласна рада знайшла таку консолідуючу фігуру. Ми готові
спільно працювати з виконавчою гілкою влади», — прокоментувала подію голова обласної ради Ганна Старикова.
«Побачимо, чи конкурсна комісія прислухається до думки обраних громадою Київщини депутатів, чи знову пришле
«князька на тиждень». Місцеві керівники мають обиратися і
бути підзвітними та підконтрольними аж до відкликання — місцевій громаді, а не призначатися невідомо за які заслуги на
пару місяців», — сказав у своєму виступі депутат обласної
ради Ігор Сабій.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» (п. 31 ч. 1 ст. 43), до повноважень районних і обласних рад
відноситься внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій
щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації. Скориставшись своїм правом, Київська обласна рада рекомендуватиме на посаду голови КОДА Костянтина Бондарєва.

Управління соціального
захисту населення Вишгородської РДА
8 вересня 2016 року Урядом прийнято Постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок
призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива»
(набрала чинності 21.09.2016).
Так, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається, виходячи з розміру
середньомісячного сукупного доходу осіб
за попередній календарний рік. У I кварталі року середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали
року попереднього.
Сукупний дохід обчислюється, виходячи з доходів, нарахованих особам,
які досягли 14-річного віку станом на 1
січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. Непрацюючим пенсіонерам,
які не мають інших доходів, окрім пенсії,
до середньомісячного сукупного доходу
враховується розмір пенсії за місяць, що
передує місяцю, з якого призначається
субсидія.
Уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який
враховуються доходи):
— особам, які мають середньомісячний сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб (станом на 31 грудня

Вишгородщина

Євросоюз радиться з журналістами
Володимир ТКАЧ
Минулого четверга у київському «Президент-готелі» відбувся кластерний медіа-день Спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду». Учасників форуму з чотирьох областей привітав виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе та відповідальний за проект від Євросоюзу
Хендрік ван Зіл.
Учасники проекту узагальнили результати кращих досягнень компоненту з розвитку міст та оприлюднили подальші плани і перспективи.
Особливу увагу було приділено налагодженню ефективної співпраці
цього проекту Євросоюзу та регіональних мас-медіа. Саме на підвищенні
обізнаності населення та важливості висвітлення в ЗМІ тематики сталого
місцевого розвитку акцентували Сергій Томіленко, перший секретар Національної Спілки журналістів України, та Алла Малієнко, відповідальний секретар Київської міської
організації НСЖУ.
Даний проект працює
в усіх областях України
і підтримує такі ініціативи міських громад, як
енергозабезпечення та
енергоефективність, модернізація водопостачання, утилізація відходів та
інше. На це Європа виділила 24 млн євро. Є надія, що і наш Вишгород
у майбутньому візьме
участь у конкурсі проектів інноваційного врядування. Для цього в нас є
всі можливості.

Зміни до Порядку надання житлових субсидій
Держава — людині

і розколотою. Замість аргументів ідуть у хід кулаки і загрози, а завдяки кадрам із нападниками на опонентів і підпалами телеканалів наша
країна стає посміховиськом для всього світу.
Політичний тиск, «дешеві розборки» з депутатами-опозиціонерами Олександром Вілкулом,
Вадимом Новінським, Миколою Скориком доводять, що нинішня влада безсила і боїться
правди.
Народ України можна обдурити кілька разів, але не можна обманювати його безкінечно. Диктатури свавілля не буде. Опозиційний
блок не дасть сп’янілим від влади чиновникам
знущатися над нашими соратниками і громадянами. Ми повернемо владу народу і зупинимо свавілля, повернемо стабільність і достаток
нашій країні.

цього ж року), або у яких відсутній дохід,
але вони навчаються за денною формою
навчання, — середньомісячний дохід на
рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом
на 31 грудня року, за який враховуються
доходи (станом на 31.12.2015 — 1 378
грн);
— особам, у яких відсутні доходи, —
дохід на рівні двох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який
враховуються доходи для призначення
субсидії (2 756 грн).
В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають
у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії
може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму;
— особам, які мали середньомісячний
сукупний дохід, менший від прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який
враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні
(усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам, допомогу по догляду
за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які
не мають права на пенсію та інвалідам,
допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла
18-річного віку станом на 31 грудня року,
за який враховуються такі доходи, то у
розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи;
— особам, які впродовж року, за

який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій
військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих
(неотриманих) доходів визначається на
рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб станом на 31 грудня року, за який
враховуються доходи.
Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї при
призначенні субсидії: вартість безоплатно
отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації; суми, які виплачуються
в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його
здоров’я, що пов’язане з виконанням ним
трудових обов’язків.
Передбачена можливість перерахунку субсидії в межах строку призначення,
у разі, якщо особа не згодна з рішенням
про проведення розрахунку субсидії на
наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на
визначення розміру сукупного доходу за
попередній період, що підтверджується
відповідними документами.
Увага! Громадянин, якому призначено
субсидію, зобов’язаний упродовж місяця
поінформувати управління соціального
захисту населення, зокрема, про зміну
складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так, у разі отримання управлінням соціального захисту населення за
запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб — раніше призначена
субсидія припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

Вшанували видатного
краєзнавця
Влас. інф.
27 вересня жителі с. Любимівка відзначали храмове свято Воздвиження
Хреста Господнього. Але головною сільською подією того дня було вшанування
пам’яті видатного краєзнавця ХІХ століття Лаврентія Похилевича, який похований
на території місцевої церкви. На «Читання
Похилевича» до села завітала велика делегація краєзнавців, учених, журналістів,
священослужителів та видавців.
Для вишгородців Л. І. Похилевич
пам’ятний тим, що у своїй праці «Сказания о
населенных местностях Киевской губернии»
він надав докладний опис Вишгорода: від
першої літописної загадки у 946 році до другої половини ХІХ століття. На сьогодні його
історична розвідка про княже місто залишається найповнішою серед інших авторів.
На науково-практичну конференцію
були запрошені учні Любимівської школи,
які отримали фундаментальну інформацію
про життя і працю першого з кращих краєзнавців Київщини.
З нагоди 200-річчя з дня народження
Лаврентія Похилевича та враховуючи його
вагомий внесок в історію рідного краю – Любимівська сільська рада в рамках декомунізації перейменувала вул. Радянську на вул.
Похилевича.

Увага!

Субсидію буде
перераховано автоматично
Управління соціального захисту
населення Вишгородської РДА
Шановні громадяни, отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги!
У зв’язку з одержанням через поштові відділення
зв’язку бланків заяв про призначення житлової субсидії
та декларацій про доходи і витрати осіб, які звернулися
по призначення житлової субсидії, звертаємо вашу увагу:
тим сім’ям, які отримували субсидію в опалювальний
сезон 2015/2016 років або зверталися по її призначення
протягом 2016 року (в тому числі, якщо субсидія на неопалювальний сезон призначалася у «нульовому» розмірі
(0,00 грн), на опалювальний сезон перерахунок розміру субсидії буде проведено управлінням соціального
захисту населення автоматично протягом жовтня по
кожній такій сім’ї.
Звертатися із заявою та декларацією вказаним
сім’ям не потрібно.

28 вересня бiля дитячого садочка
«Золотий ключик» були загубленi
документи: технiчний паспорт на
машину, права і паспорт на iм’я Граната
Василя Iгоровича. Прохання: тому, хто
знайшов, – повернути за винагороду.
Тел: (067) 409-61-34

P. S.

Рухайся неквапно,
але завжди
тільки вперед

Наше місто

Вишгород

1 жовтня

Добрі новини

Відповідно до Закону України «Про децентралізацію», повноваження держархбудконтролю (видача декларацій, нагляд за будівництвом та введення
в експлуатацію готових будівельних об’єктів) мають
бути передані на місця. Керівник відділу ДАБІ у ВМР
Олександр Шамота повідомив редакції, що відповідні
документи, затверджені останньою сесією міськради,
вже надано до юридичного відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Із Вишгорода у... греки

Наукова конференція

У рамках Міжнародного проекту під егідою Міжнародної асоціації академії наук
(м. Брюссель) в Ольжиному граді пройде науковий симпозіум
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
21 жовтня у Вишгороді відбудеться круглий стіл, присвячений першим
результатам вивчення українськими
науковцями давньоруських водних
торговельних шляхів раннього періоду
становлення Київської Русі ІХ-ХІ ст., в
яких Вишгороду відводилося ключове
місце.
Вивчення слов’янських торговельних
шляхів «із варяг у греки» відбувається в
рамках Міжнародного проекту «Середньовічна Балтія га Причорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних
відносин», розрахованого на 10 років. А
курується він науковою радою Міжнародної асоціації академії наук (МААН) у м.
Брюссель.
До наукових досліджень вже долучилися провідні академічні установи багатьох Європейських країн, Латвії та Туреччини. За словами керівника проекту,
кандидата історичних наук Інституту археології НАН України Андрія Петраускаса,
головна мета проекту – на експериментальній практиці вивчити маловідомі сторінки становлення Київської Русі: освоєння слов’янами водних торговельних
шляхів від Балтії до Константинополя. Як

Вчителько моя

Повноваження — на місця

Подяки і пироги отримали у День вихователя і всіх дошкільних працівників у дитсадках міста. Міський голова Олексій Момот
щиро вітав колективи дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) «Ластівка», «Сонечко»,
«Золотий ключик» і «Чебурашка», а працівники апарату виконавчого комітету міськради вручили їм солодкі пироги — на святкове
чаювання.

свідчать старовинні писемні джерела та
численні археологічні артефакти, саме
налагодження широкої мережі водних
міжнародних торговельних зв’язків відіграло важливу роль у формуванні молодої Київської держави.
Для глибшого пізнання вчені власноруч за старовинними технологіями
виготовили три моноксили – човни-довбанки (прототипи давньоруських подій
та козацьких чайок) і здійснили на них
дві подорожі. У 2015 р. вони здолали
400 км магістралі Бурштинового шляху
– від Олєвська, що на Житомирщині, до
Вишгорода, пройшовши річками Уборть,
Прип’ять та Дніпро. А в цьому році спустилися водними «трасами» — Ірша, Тетерів, Київське море — й фінішували у
Вишгороді (про що газета «Вишгород»
від 26 серпня 2016 р. докладно розповіла
в публікації «П’ятеро на човнах, не рахуючи пса»).
І, хоча за плечима дослідників лише
два «сплави», та зібраних матеріалів цілком достатньо, аби доказово заповнити
багато історичних «білих плям», що дослідники й збираються зробити під час
круглого столу.
На науковий симпозіум, за словами
одного з ініціаторів проекту та організаторів заходу — старшого наукового співро-

У день
народження Героя
Торі ШУМ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

25 вересня біля інформаційного стенду подій Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні відкрили
пам’ятну дошку Костянтину Непопу — сержанту, командиру відділення 95-ї окремої
аеромобільної бригади. Її відкриття приурочили до дня народження загиблого Героя.
У цей день йому виповнилося б 37 років.

бітника Інституту археології НАН України
Всеволода Івакіна, заплановано прибуття
провідних науковців, зокрема, авторитетного дослідника історії та археології епохи
Київської Русі, члена-кореспондента НАН
України, професора Олександра Моця.
Ідею проведення наукового консиліуму саме у Вишгороді підтримала місцева
влада. Як зауважив голова Вишгородської РДА Олександр Горган, уже перші
відкриття науковців довели, що Вишгород був одним із ключових у становленні
Київської Русі й відігравав надважливу
роль у формуванні давньоруських торговельних зв’язків.
— Те, що круглий стіл пройде у Вишгороді в рамках Міжнародного проекту
під егідою Брюссельської міжнародної
асоціації академії наук, переконаний, ще
більше додасть нашому місту авторитету
в очах світової спільноти, — додав депутат Вишгородської міськради, голова
Благодійного фонду «Покоління» Валерій
Виговський, який надав активну меценатську підтримку й допомогу у реалізації
проекту та організації наукового консиліуму. — Два роки активних дослідницьких
пошуків принесли перші вагомі результати, якими науковці збираються поділитися з громадськістю і європейськими
науковими установами.
Донецька автомобіль з українськими бійцями підірвався на
фугасі, внаслідок чого Костянтин загинув…
Меморіальна дошка Героюземляку встановлена за ініціативи ГО «Вишгород — наш
дім» на чолі з депутатом міської
ради Володимиром Лісогором
за широкої підтримки ветеранів
АТО, близьких та рідних.

Звучали слова підтримки рідним, згадували Костянтина живим та не стримували
сліз, бо втрата дійсно непоправна. Для когось
він був другом чи просто хорошим знайомим,
можливо, мав дещо різкий характер, але був
щирим борцем за справедливість, принциповим депутатом районної ради.
Костянтин Непоп брав участь у миротворчих операціях під егідою ООН. У червні 2014
року добровольцем пішов захищати Україну
від російських агресорів. У вересні під час бойових дій отримав поранення, та відразу після реабілітації повернувся на фронт.
2 лютого 2015 року в районі аеропорту

Спасибі за незабутні враження

Людмила БОЛДИРЕВА, за дорученням
Спілки майстрів м. Вишгорода
Спілки майстрів міста Вишгорода –
люди талановиті, небайдужі. Цікавляться
життям міста, беруть активну участь у культурних заходах. Тож, коли керівник клубу
Олена Кольвах повідомила, що планується
поїздка до Коростеня на свято дерунів, —
охочих поїхати виявилося багато.
У Коростені майстрині із задоволенням

Увага!
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Щирі вітання та побажання

Подяки і пироги

Лист у номер

2016 року

намилувались парком, подивилися концерт,
побували на ярмарку промислових та продовольчих товарів. І, як годиться, дерунами поласували. Та й не тільки...
Поверталися додому, сповнені приємних
незабутніх вражень, що так необхідно в наш
непростий час і молодим, і людям поважного
віку. За це щиро дякуємо депутату Вишгородської міськради, заступнику голови ГО «АРВ»
Валерію Виговському, який організував транспорт для поїздки.

Затримали крадія інтернет-кабелів

28 вересня близько 14:00 у місцевої фірми-провайдера спрацювала сигналізація на обрив
кабелю на вул. Н. Шолуденка, 7.
Працівники «МТМ», які знаходились поруч у робочому порядку, вирушили за сигналом
до місця обриву. За місцем спрацювання сигналізації вони затримали невідому особу, яка, на
їхню думку, могла мати відношення до пошкодження інтернет-кабелів, та викликали поліцію.
Зловмисником виявився місцевий житель 1984 р. н. Його доправлено до Вишгородського
відділу поліції до з’ясування обставин.

Людина вчиться усе життя: набуває необхідних знань і навичок, досвіду спілкування, адаптації у суспільстві.
Все це ми отримуємо від наших вчителів.
Їх у кожного з дорослих уже було
чимало: у школі, в технікумі (коледжі),
інституті чи університеті. Ми виростаємо – і вже самі стаємо вчителями для
інших.
Та перша вчителька посідає в нашому житті особливе місце. Ми можемо забути не потрібні нам предмети, та
ім’я нашої другої мами, котра зайшла до класу на перший
наш урок, посміхнулася, сказала: «Добридень, діти!», —
назавжди збережеться у нашій пам’яті, бо справжніх вчителів усе життя із вдячністю пам’ятають їхні учні.
Я пам’ятаю! Пам’ятаю та з теплотою і вдячністю згадую усіх своїх Вчителів! Низький уклін Вам, дорогі мої!
Від щирого серця бажаю миру, міцного здоров’я, щастя,
творчої наснаги, допитливих і вдячних учнів.
Цього року День вчителя збігається в даті з Днем ветерана. Шановні вишгородці! Привітайте своїх сивочолих
учителів, які досі несуть знання молодому поколінню або
приходять до класів як жадані гості. Скажіть гарні слова вашій першій вчительці. Вклоніться всім працівникам
школи, яка 10 років давала вам свою любов, готувала до
життя і з радістю сприймає ваші досягнення й перемоги!
З глибокою повагою до праці освітян
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

Від щирого серця вітаю
з Міжнародним днем
людей похилого віку!
Український народ завжди славився шанобливим ставленням до
батьків, турботою про найстарших
представників громади.
Чимало випробувань, болю і втрат
довелося вам пережити, та зберегти
гідність, віру, любов, які ви пронесли
через усе життя. Бути вашими послідовниками — велика честь і відповідальність.
Цей день — символ єдності і спадкоємності поколінь,
чудова нагода сказати теплі слова подяки батькам, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і літнім людям за їх внесок у розвиток нашої країни, за багаторічну самовіддану
працю, доброту й мудрість.
Прийміть слова глибокої вдячності за все, що зроблено вами заради нашого сьогодення і майбутнього.
Бажаю вам довгі-довгі роки прожити здоровими, у
злагоді з ближніми, у повазі та любові.
Радійте успіхам дітей та онуків!
Миру вам, оптимізму і благополуччя!
З повагою

Депутатські турботи
Жителі будинків 4-а, 4-в
на вул. В. Симоненка
ФОТО — форум «вул. Симоненка, 4-в» у соцмережах

Головною подією минулого тижня, звісно ж, було відзначення Дня народження
нашого улюбленого міста! Було чимало
різноманітних святкових радісних заходів,
зустрічей, емоцій...
Але для жителів буд. 4-а і 4-в на вул. В.
Симоненка сюрпризів і подарунків було трохи більше! Окрім дитячого майданчика біля
адмінбудинку, відкриття якого з нетерпінням
чекали не тільки малюки, а й їхні батьки, нашу
дітвору очікував новий майданчик у спільному дворику: нова гірка, гойдалка, кумедна
«бджілка» для малюків, яскраві лавочки і пі-

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

А на нашому подвір’ї…
сочниця.
Діти з цікавістю спостерігали за всіма підготовчими етапами і з нетерпінням чекали вихідних, щоб «прийняти роботу» у дорослих.
На іншому майданчику (з боку пошти) теж
не обійшлося без оновлень: з’явився відмінний
багатофункціональний турнік-тренажер, який
відразу гідно поцінували абсолютно всі — від
малого додорослого. Діти просто не хотіли з
нього злазити, а старші дружно домовлялися
про спільні тренування вечорами і на вихідних.
Ми бачимо постійну підтримку і турботу
міської ради, і зокрема — нашого депутата
Олексія Поліщука. Олексій Григорович також
підготував ексклюзивні вітальні листівки з
прекрасними побажаннями до Дня Вишгорода, які отримали всі сім’ї його округу.
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Щирі вітання та побажання

Храм Рівноапостольного князя
Володимира святкує 15-річний ювілей

Подія

Ольга що задумає — зробить
Вітаю з днем народження
свою помічницю — патріотку,
активну громадянку, красуню,
розумницю і господарочку,
вправну майстриню і віртуоза слова, маму двох чудових
синів, турботливу і люблячу
дружину. Це все — про Ольгу
Філюк, мою помічницю у депутатській роботі.
Та головна її риса — наполегливість: Ольга
досягає усього, що запланувала, недарма носить ім’я державниці. З такими жінками постане
нова Україна, буде найкраща у світі держава на
нашій рідній землі.
Щастя тобі, Ольго, в усьому. А твоїм рідним
— міцних рамен, аби тебе в усьому підтримувати.
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Цього року День міста
співпав з 15-річчям від дня
закладення наріжного каменя і початку будівництва храму рівноапостольного князя
Володимира.
З цієї нагоди у неділю, 25го вересня, у храмі відбулася
святкова літургія з чином подячного молебня. На запрошення настоятеля храму протоієрея Богдана Николина до соборної
молитви долучились священики Вишгородського благочиння.
На урочистій частині отець Богдан — за особистий внесок у розвиток церковної громади, участь у спорудженні храму Рівноапостольного князя Володимира, розбудові Української православної церкви
та з нагоди 15-річчя від закладення наріжного каменя храму — відзначив прихожан, жертводавців і меценатів церковними іменними

Його життя — любов до України
Вітаю з днем народження
свого побратима, депутата
Вишгородської районної ради
Олега Кривенка!
Неперевершений батько
і надійний колега, Олег для
мене є взірцем борця за ідею,
вірності обраному шляху, наполегливості у досягненні мети.
Зичу справжньому Чоловіку віри, надії й любові — заради України, Вишгородського краю,
заради краси і чистоти наших річок і пагорбів,
природного і людського довкілля.
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради

Зі святом
Ольга ДЯЧЕНКО
Ми — не старі,
ми — просто ветерани
Кривавої війни або труда.
Комусь печуть воєнні й досі рани,
А інших — гнуть турботи і біда.
Статистика:
одинадцять мільйонів,
Бач, стали для держави тягарем.
За примхою сучасних фараонів
Над прірвою безвиході ідем.

Та всі ж трудились на оцю державу!
Хтось — воював, а потім — будував.
Тепер — старенькі,
немічні, безправні,
Щодня хтось йде із поріділих лав.
Невесело у свято ветерана.
Для звітності хтось, може, нас згада.
Від слів байдужих радісно не стане,
На душу це гіркотно осіда.
А ми ж потрібні дітям і онукам,
Щоб їм віддати з пенсій копійки.
Таке життя, та поки серце стука,
Святкуйте і моліться, бідаки!

Ділилися досвідом і навчалися самі
Справи ветеранські
Людмила БОЛДИРЕВА
Днями у Катюжанці відбувся кущовий семінар голів первинних ветеранських організацій.
Це вже другий захід за участі голів сільських
і селищної рад. Головна тема семінару – співпраця ветеранських організацій із місцевими
органами влади.
Місцем зібрання Катюжанку обрали недаремно. Тут на належному рівні налагоджено співпрацю ветеранської організації з місцевою владою.
Голова ветеранської організації Надія Олексієнко
– член виконкому сільської ради, а господар села
Лідія Заводська постійно піклується про людей літнього віку і завжди допомагає організації. У селі
діє й місцева програма «Назустріч людям».
Метою семінару, організованою головою районної ветеранської організації Тамілою Орел,
було навчання голів первинних організацій та обмін досвідом. Учасники заходу отримали необхідні для роботи документи згідно з Постановою VII
з’їзду Організації ветеранів України, де наголошено: жорстко і безкомпромісно ставити перед
органами влади в центрі і на місцях питання щодо
соціального захисту ветеранства, зупинення його
тотального зубожіння, використовуючи для цього

Абетка
права

Вишгород

грамотами та подяками.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган,
що взяв участь у святкуванні, подякував настоятелю та прихожанам
храму за їх жертовну працю у розбудові Української церкви, наголосив, що сила держави — у моралі суспільства і сьогодні дуже важливо
впливати на його духовний розвиток.
Прихожани храму, а серед них багато тих, хто створював церковну громаду, від перших днів брав участь у будівництві храму, громадський діяч Микола Юречко та депутат Вишгородської міської ради
Валентина Парчук, депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін
відзначали сподвижницьку працю настоятеля храму отця Богдана у
зміцненні церковної громади і Церкви, бажали йому многая літа.
Вітали цього дня отця Богдана та його дружину, матушку Марію,
і з ювілеєм подружнього життя — ось уже 20 років вони рука об руку
йдуть життєвою стежкою і служать Богу.
По завершенні офіційної частини настоятель храму відслужив заупокійну літію за всіх спочилих жертводавців, прихожан церкви, українських воїнів.
Учні недільної школи та хор храму порадували цього дня учасників свята чудовим концертом на подвір’ї храму.
Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»
Україна 25-й рік поспіль 1 жовтня відзначає День ветерана.
Цього дня вшановують літніх людей та підсумовують зроблене
для покращення їхнього життя.
Районна організація ветеранів висловлює особливу подяку ветеранському активу, керівникам первинних організацій ветеранів, які,
не зважаючи на вік, стан здоров’я, мають активну позицію у вирішенні найбільш актуальних питань життєзабезпечення літніх людей.
У нашому районі їх мешкає 24 тисячі. Дорогі ветерани та всі літні
люди! Ваш героїчний подвиг, захист Вітчизни, наполеглива праця,
ставлення до людей та духовних цінностей є прикладом для сучасної
молоді. Бажаємо вам активного довголіття при доброму здоров’ї, добробуту вашим родинам, а головне — Миру на нашій Землі.
Районна організація ветеранів

Патріоти

всі конституційні та інші можливості.
Голова ради Таміла Орел ознайомила присутніх із роботою ветеранських організацій району.
Заступник директора територіального центру соціальних послуг Галина Бондаровська розповіла про
районні програми щодо турботи та соціального захисту ветеранів, головний лікар сімейної медицини
Світлана Морозова – про медичне обслуговування,
завідуюча районною комунальною аптекою Катерина Полоз – про медикаментозне забезпечення,
голова РОТЧХ України Ірина Правдива – про волонтерський рух і співпрацю з ветеранськими організаціями, заступник голови районної організації
ветеранів, президент Благодійного фонду «Святої
Ольги» Володимир Малишев – про роботу фонду.
Про співпрацю місцевої влади і ветеранських
організацій розповіли Катюжанський сільський голова Лідія Заводська, Руднє-Димерський – Ольга
Казмірик, Димерський селищний голова Леонід
Кучерявий. Досвідом роботи первинних ветеранських організацій поділилися голови Катюжанської, Димерської і Вахівської первинних організацій.
На численні питання ветерани отримали вичерпні відповіді та роз’яснення.
Радник голови Вишгородської РДА Степанія
Сідляр пообіцяла донести всі підняті питання до
відома районної влади.

Партизани в землянці

Наталія САХАРОВА, методист
Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт»
25 вересня 2016 р. музей «Партизанської слави», який діє на базі Литвинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, провів військово-патріотичну акцію
до Дня партизанської слави в Україні.
Участь у ній взяли учні навчальних закладів району, педагоги та вихованці
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді (ВРЦХТДЮМ) «Дивосвіт» на чолі з
директором Оленою Андріяш.
Музей «Партизанської слави» створений у 2013 р. Завідувач музею — Андрій Сологуб, учитель історії, педагог-організатор,
керівник військово-патріотичного клубу
«Легіон» (ВРЦХТДЮМ) «Дивосвіт».
На базі музею одразу ж після відкриття
почав працювати пошуковий загін «Партизани», який із перших днів активно проводить польові дослідження, пошукову і
науково-просвітницьку роботу. Активні члени ради музею — вихованці військово-па-

тріотичного клубу «Легіон» зібрали багато
матеріалів з історії партизанського руху на
Вишгородщині, участі литвинівців у цій небезпечній боротьбі, прослідкували їх долю.
Ці матеріали й продемонстрували під час
акції.
Екскурсоводи використали неординарні підходи: діти, переодягнені в партизанський одяг, спілкувалися з відвідувачами в
образах справжніх історичних осіб — юного
партизана Івана, дівчини-остарбайтера Марії. Ці міні-спектаклі розповіли про складні
будні українських партизан і людей, що
проживали на окупованих територіях. Присутні також переглянули створені музеєзнавцями відео-, фото- й кінопродукцію.
Особливо цікавим стало відвідання
справжньої партизанської землянки, що
облаштована недалеко від школи. Тут атмосфера історії 1940-х...
Під час акції діти пізнавали військові події через емоції, дію, участь у процесі. Скуштували й партизанської каші.
Музей «Партизанської слави» поданий
на присвоєння звання «Зразковий музей».
Але вже зараз можна упевнено констатувати — музей дійсно зразковий!

Золота осінь. Обраховуємо пенсію, або Що треба знати про страховий стаж

Управління ПФУ
у Вишгородському районі
Рано чи пізно у житті кожного з нас
настає золота осінь. У рейтингу «найгарячіших» тем, які сьогодні жваво обговорюються в українському суспільстві, — вихід
на пенсію.
Реформаторські зміни в пенсійному законодавстві, законодавчі новації бувають не
зовсім зрозумілими для пересічних громадян,
тож нерідко люди не знають правил і норм,
за якими обраховується пенсія, з якими документами треба звертатися до органів Пенсійного фонду.
Так,
страховий
стаж
—
період
(строк), упродовж якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Мінімальний страховий внесок —
сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому
державному
пенсійному
страхуванню
або брала добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового
стажу як повний місяць за умови, що сума
сплачених за цей місяць страхових внесків є
не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
У порядку, визначеному Управлінням
Пенсійного фонду, можна внести відповідну
доплату. Якщо зазначену доплату не було
здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:
ТП = Св : В, де: ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та
визначається в місяцях; Св — сума фактично
сплачених страхових внесків за відповідний
місяць; В — мінімальний страховий внесок за
відповідний місяць.
Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для
призначення пенсії до 01 січня 2004 року,
зараховуються до стажу на підставі записів
трудової книжки та додаткових документів.

Увесь трудовий стаж, який був у людини до
2004 року, автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий
стаж перейменували у страховий.
Після 2004 року людина має заробляти
саме страховий стаж і робити це єдиним способом — сплачувати страхові внески.
Із 2004 року трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу: інформацію
про трудову діяльність людини надає відділ
персоніфікованого обліку, спираючись на загальнодержавну базу.
Роботодавець може вас обманювати.
Ваша трудова книжка може бути в нього, він
вносить відповідні записи про періоди вашої
роботи, але страхові внески до Пенсійного
фонду не сплачує. За таких обставин у вас
немає страхового стажу, відповідно – немає
й права на пенсію. Якщо за вас не сплачують страхові внески (наприклад, ви одержуєте заробітну плату в «конверті»), ні стаж, ні
зарплата не будуть враховані для обчислення
вашої пенсії.
ЦІКАВО:
? Як перевірити, чи сплачують за вас
страхові внески і з якої заробітної плати?
Прийдіть до будь-якого управління Пенсійного фонду України з паспортом та іденти-

фікаційним кодом, фахівці роздрукують вам
дані з бази персоніфікованого обліку. Згідно
з ними ви зможете перевірити, яку вам нарахували заробітну плату, скільки за вас
сплатили соціального внеску та скільки днів
страхового стажу вам зараховано за той чи
інший місяць.
Зареєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України і щомісяця перевіряйте,
чи зарахували вам страховий стаж. Для цього необхідно лише звернутися до управління
ПФУ із заявою, паспортом та ідентифікаційним кодом.
ВАЖЛИВО:
Страховий стаж, набутий після 01 січня
2004 року, обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку,
а до цієї дати — на підставі документів та в
порядку, визначеному законодавством, що
було чинним до набрання чинності Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування».
Якщо, починаючи з 01 січня 2004 року
сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до
страхового стажу пропорційно до сплачених
страхових внесків.

Вишгород

Небесне і земне

Храм Рівноапостольного князя
Володимира святкує 15-річний ювілей

1 жовтня

Для вас, ветерани!
Валентина КАШКА, старша медична
сестра Вишгородської РОТЧХ України
Товариство Червоного Хреста України
залишається добровільним помічником
держави в гуманітарній сфері, тож йому
необхідне сприяння приватних структур,
заможних громадян і просто небайдужих
людей. І хоча наше суспільство переживає
нелегкі часи, та на добрі справи воно не
збідніло.
У смт Димері, селах Лютіж, Старі Петрівці та Нові Петрівці створені кімнати медикосоціальної допомоги (МСД), у селі Демидів
при аптеці діє осередок Червоного Хреста. У
Вишгороді вже шостий рік функціонує Центр
медико-соціальної допомоги. До його облаштування і обладнання долучилися районна
і міська влада, депутати, підприємці і небайдужі люди. Сьогодні у Центрі працює лікар,
діють денний стаціонар і масажний кабінет,
проводяться процедури на апаратурі НугаБест, «Чобіток», визначається вміст цукру в
крові експрес-методом, надаються соціально-побутові послуги. Є банк одягу і продуктів,
склад речей на випадок надзвичайних ситуацій, пункти прання білизни та прокату для
важко хворих (інвалідні візки, милиці, палиці,
ходунки).
Створюючи центр, червонохрестівці доклали чимало зусиль, щоб збільшити перелік послуг. Адже тим, хто потребує медичної
допомоги, необхідні ще увага, тепле слово і
розуміння їхніх проблем.
Патронажні медичні сестри Червоного

Наша дата

Ми потрібні суспільству

Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів
Генеральна Асамблея ООН у 1990-му
постановила рахувати 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку.
У 2004-му Указом Президента України
був установлений День ветерана, який відзначається щорічно 1 жовтня.
У цей день багато теле- і радіопрограм
транслюють передачі з урахуванням смаків
людей похилого віку, відбуваються різні фестивалі та благодійні акції, конференції і конгреси, присвячені правам і ролі літніх людей у
суспільстві. Безкоштовні концерти, благодійні вистави, кіносеанси, вечори відпочинку, а
також конкурси художньої самодіяльності та
спортивні змагання серед літніх людей, вшанування довгожителів, подружніх пар та інші
заходи — все це для того, щоб привернути
увагу громадськості до проблем людей похилого віку та забезпечити їм умови для реалізації внутрішнього потенціалу, підтримати
їхню гідність.
Старіння суспільства вимагає переоцінки ролі літніх людей і докорінної зміни ставлення до них. За прогнозами ООН, до 2025
року (при загальній чисельності народонаселення 8,5 млрд чол.) 1,2 млрд переступлять
60-річний рубіж. Уже зараз частка громадян
старшого покоління в Україні досягла близько

21%. І святий обов’язок людини й держави —
піклуватися про наших матерів і батьків, бабусь і дідусів, усіма силами робити їхнє життя
легшим, світлішим і радіснішим.
Активне використання виробничого і
творчого потенціалу тих, кому за 60, дає суспільству можливість подолати складну психологічну межу старості, поставитися до неї, як
до особливого періоду життя. Крім того, працюючі пенсіонери як платники податків зменшують тягар соціальних витрат.
Поки ми молоді, старість бачиться нам далекою і навіть неможливою. Та роки минають
швидко – і от людина поповнює лави бабусь і
дідусів. І вже на собі відчуває, що свого часу
не подбала про поліпшення свого нинішнього
соціального становища.
Зараз у всіх країнах світу встановлюється чітка підтримка ветеранів та ветеранських
організацій, які є по суті незамінним інститутом передового досвіду і традицій у найрізноманітніших напрямках економічного і суспільного життя.
У День ветерана ми приєднуємося до
привітань на адресу тих людей, за плечима
яких багаторічний досвід і сумлінна праця,
вірна служба, заслуги і досвід, необхідний
молодим. Ветерани потрібні нашому суспільству, це живий архів людства.
Зі святом вас, дорогі ветерани! Здоров’я
вам, благополуччя та довгих років життя!
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Щирі вітання
та побажання
Подія

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
Хреста навчають людей самодопомозі і самопідтримці, виробляють у них відповідальність
за збереження власного здоров’я, готують
помічників-волонтерів Червоного Хреста.
РОТЧХ працює над реалізацією довгострокових соціальних програм — як державних, так і
червонохрестівських програм. Найважливіші
із них – «Турбота», «Патронажна медична сестра», «Гаряче харчування», «Контрольоване
лікування хворих на туберкульоз» за кошти
Глобального фонду (разом із відділом охорони здоров’я), «Молодіжна програма».
Загони милосердя ЗОШ району постійно
беруть активну участь у місячниках і благодійних акціях Червоного Хреста. Вони допомагають інвалідам та одиноким людям похилого віку за місцем проживання, а також
ведуть велику роботу з пропаганди здорового способу життя та надання ближньому першої долікарської допомоги.
Ми вдячні усім колективам дитячих садочків, шкіл, медустанов, працівників соціальної
сфери, культури, правоохоронних органів,
зв’язку, державної служби, комунальних
підприємств, головам сільських та селищних рад, приватним структурам, які постійно
сплачують членські внески.
Єдиним джерелом фінансування доходів
Червоного Хреста є членська марка та благодійні внески приватних осіб і колективів.
Червоний Хрест закликає усіх небайдужих долучитися до справи милосердя — хто
чим може. Чекаємо вас не тільки під час акцій.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5.
Тел: (04596) 5-26-38.
Р. рахунок 2600130093822 в ГУ по м. Києву та області «АТ Ощадбанк» МФО 322669

2016 року

20 років подружжя
28 вересня — 20
років подружнього
життя
відзначали
отець Богдан Ніколин і матушка Марія,
його вірна дружина
і помічниця в усіх справах парафії церкви
св. Володимира (у Вишгороді), що саме
відсвяткувала 15-річчя з дня створення.
Родина, що має четверо дітей, — два десятиліття служить Богу і людям, підтримує їх
у горі й радості та бере найактивнішу участь
у творчому і духовному житті Вишгорода.
Шановні о. Богдан і матушка Марія!
Хай Ваші дітки ростуть щасливими, а Ви
будете для них взірцем віри, подружнього
порозуміння, терпіння і любові! Хай Слово
Боже помагає Вам і тим, що поруч із Вами!
Валентина ПАРЧУК, депутат
Вишгородської міської ради

Творчий урожай «Золотого віку»

Хор, дует, соло, вірші, вальс!
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Фольклорний колектив «Золотий вік»
Вишгородського територіального центру соціального обслуговування та районного Будинку культури «Енергетик»
успішно виступив на конкурсі художньої
самодіяльності Київської обласної профспілки працівників соціальної сфери, що
відбувся у Білоцерківському дитячому
будинку-інтернаті.
Настрій — піднесений, воля до перемоги, гарні сценічні костюми і чисті голоси,
емоційно напружені, патріотичні і ліричні
твори. Отак можна охарактеризувати виступ кожного колективу у номінаціях «хорове виконання» та «вокал». Журі, відверто
кажучи, можна було тільки поспівчувати.
Але заслужений працівник культури Світлана Томашевська, театральний критик
Оксана Литвиненко та актор театру і кіно
Сергій Литвиненко впоралися з нелегкою
експертною роботою, врахували всі нюанси
виступів, і глядачі щиро підтримали усі їхні
рішення.
Фольклорному колективу «Золотий вік»
у трьох із чотирьох номінацій конкурсу довелося, за жеребом, виступати першими.
«Першим виступати завжди складно, — ділиться своїм досвідом музичний керівник
колективу Віктор Туровський. — Адже, як
правило, журі першим виступаючим не дає
оцінок по-максимуму, бо не знає, як виступить решта. Може — ще краще? Однак це
нас не збентежило, ми виступили на високому і технічному, і емоційному рівні. Нам
щиро аплодували глядачі і високо оцінило
журі».
Оцінки і справді високі — три нагороди
у двох номінаціях! У номінації «хорове виконання» – гран-прі, у вокалі — Тамара Шевченко посіла 1-ше місце, а в дуеті з Надією
Лупиною — 2-ге. Голова журі Світлана Томашевська, коментуючи виступ «Золотого
віку», зауважила, що колектив надзвичайно
вирізняється різноголоссям, справжніми народними чистими голосами: «А ваш акомпаніатор Віктор Туровський, то взагалі — віртуоз!».
Представив Вишгородський територі-

альний центр своїх учасників і в номінації
«танець»: чудовий вальс у виконанні Юрія
Овчиннікова та Зінаїди Крушановської журі
відзначило дипломом «За майстерність та
професіоналізм». По суті — ще один гранпрі!
Виступи, навіть у межах однієї номінації, були дуже різноманітними і відрізнялись
емоційно, були реальними картинами із
життя. Сценічний номер Фастівського територіального центру — розмова рідних із
загиблим воїном — перехопила подих у всіх
глядачів, а журі навіть не взялося оцінювати
хвилюючий виступ у межах конкурсу, а присудило колективу диплом «За глибокі переживання і відчуття рідної Вітчизни».
Не менш хвилюючим був виступ у номінації «художнє читання» представниці
Вишгородського терцентру Марії Степури:
поема Андрія Малишка «Прометей» у її виконанні — справжній згусток емоцій, переживань, надій, любові до рідної землі, ненависті до ворога. Такі виступи — це справжня
школа патріотизму, школа життя. Журі було
одностайним, оцінюючи виступ Марії Василівни найвищими балами, а потім — присудивши їй гран-прі конкурсу.
Як відзначали організатори і учасники
конкурсу, подібні заходи дуже актуальні.
Вони додають позитивних емоцій, допомагають пережити складні часи і долати труднощі. А ще – відшліфовують майстерність.
Шкода тільки, що подібний конкурс, по суті,
кулуарний і його учасники — це ті ж глядачі.
«На жаль, не маємо фінансових можливостей, щоб провести захід у великій залі із запрошенням численних глядачів, — ділиться
наболілим голова профспілки і беззмінний
ведучий конкурсу Валентин Завадський. —
Але, сподіваємось, що в наступні роки виступи талановитих митців зможе побачити
велика глядацька аудиторія».
Чудовий «урожай» на творчій ниві зібрав
«Золотий вік» нинішньої осінньої днини на
обласному конкурсі. А попереду — ще багато планів. «Будемо сприяти їхньому втіленню, — говорить Наталія Рудько. — Ми щиро
вдячні Вишгородській міськраді, яка допомогла із транспортом, і водієві Сергію Зику,
котрий виконав замовлення. Без цього
участь наша у конкурсі не була б можлива».
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1 жовтня

День міста-2016

2016 року

Вишгород

Рідному місту — 1070
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Вікторія ШМИГОРА, Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород», Катерина ЗУРМА,
Ольга ДУМАНСЬКА, Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода», соцмережі

Вишгород: Древній і завжди Молодий

День міста-2016, зовсім не схожий на минулорічні свята, відбувся у сучасному форматі: динамічно та креативно
(Початок на стор. 1)
Олексій Момот урочисто відкриває дитячий парк, щиро
дякує за допомогу всім, хто долучився до його створення,
зокрема – Асоціації експертів будівельної галузі Київщини
та народному депутату по нашому округу Ярославові Москаленку. Виступають таланти «Дивосвіту»: зразкове творче
об’єднання «Творчі люди» (Олена Титаренко), студія сучасної хореографії «Ліберті» (Павло Лук’яненко), вокальні ансамблі «Соло» (Світлана Стрелкова) та «Візерунок» (Тетяна Литвин), ансамбль барабанщиць «Феєрія» (Анастасія
Копоть). Майстер-класи забезпечує студія ArtCloud, гарний
настрій — Центр дитячого розвитку «Вінні».
Окраса дитячого парку – фонтан у двох режимах, звичайному та під світломузику. На зиму його закриватиме
подіум, він стане сценою для виступів і майданчиком для
ялинки.
Алея майстрів
На просп. І. Мазепи розташувалися Спілка майстрів народного мистецтва Вишгорода (міський ЦТ «Джерело») та
чисельні майстри-вишгородці. Квіти з холодної порцеляни,
ляльки, що купують для себе навіть бабусі (в їхньому дитинстві таких не було), коробки, плетені з трубочок, покритих лаком чи фарбою (це газетно/журнально/рекламний
папір!!!), клаптикове шиття, прикраси, майстерна вишивка,
листівки, картини й ікони...
Цікаве поєднання традицій і сучасних технік, чимало виробів — саме для молоді. Дитячий центр «Кузя» презентує
дошки з інсталяціями, що розвивають моторику та розумові
здібності дитини: гачок, липучка, «блискавка», замок, кнопка, засув, прищепка, коліщатко, краники, дверцята, щітки,
шнурки, гудзики, гайки, навіть розетка і штепсель — все, до
чого тягнеться рука дитини. Студія «Ра» (міський ЦТ «Джерело») влаштувала справжню арт-терапію для дітей і дорослих, а один із учасників попросив допомогти намалювати
місце, де він освідчився коханій (це буде подарунок на річницю весілля).
Нагороди біля «Енергетика»
Площа біля БК «Енергетик» (директор БК Людмила Коваль) була творчо-історичною.
Увагу вишгородців і гостей міста привернув спільний
проект Вишгородського історико-культурного заповідника
(директор Ірина Пироженко) і міської ради – виставка історичної фотографії. Навпроти – трипільська піч і гончарне
коло («Дивосвітом Трипілля» вправно диригувала гостя свята – майстриня з реконструкції трипільської кераміки Людмила Смолякова). Поряд – майстер-класи для дітей (майстерня

Думка вголос

Школа, в якій комфортно

Інна ШУБКО, директор НВК
«Гімназія «Інтелект» — ЗОШ 1 ст.»
Я дуже рада, що нарешті у місті
з’явилася можливість почати будівництво нового дитячого садочка, та
водночас хочу зауважити, що сьогодні місто як повітря потребує й
будівництва хоча б початкової школи, не кажучи вже про повноцінний
середній навчальний заклад. (Нагадаю, у Вишгороді останню велику
школу було відкрито у 1988 році.)
У місті, де шаленими темпами ведеться забудова, з’являються молоді
родини з дітьми. І Вишгород ризикує
потрапити в центр колапсу – соціального і технічного. Мені як директору
сьогодні надзвичайно складно працювати, бо щодня доводиться від-

мовляти батькам у прийнятті заяв до
майбутнього першого класу.
На наступний навчальний рік за
заявами батьків уже складено попередній перелік на п’ять класів (це
— максимум, який ми можемо дозволити в нашому закладі). Третійчетвертий класи вже традиційно навчаються у другу зміну. Та батьки не
зважають на наші пояснення — і я їх
розумію: дитина має отримувати освіту поряд із домом або в тій школі, де
їй комфортно.
Як депутат Вишгородської міської ради розумію, що слід об’єднати
зусилля держави, області, району і
міста, аби з розумом спланувати майбутнє освіти. Школу самостійно ніхто
не зможе побудувати, а разом — можливо, коли є розуміння і добра воля.

Враження

«Художня Подорож», Ксенія Ковальова, РБК «Енергетик»,
Анна Саржан). Вишгородці гуртом творили картину «Вишгородський маяк» – олією малювали діти, дорослі, а серед
них – міський голова Олексій Момот.
На відкритій сцені перед фонтаном:
* співали (хор «Ветеран» і колектив хорового співу «Домісолька» під керівництвом Ганни Покровської; Ар’яна Олумі Додоран і Зоріанна Джунь із вокальної студії «Полузір’я»
— кер. заслужена артистка України Тетяна Халаш; хор «Ко-

ралі» — кер. Леся Потіцька, хормейстер Оксана Твердушко
(міський ЦТ «Джерело»); фольклорний ансамбль «Золотий
вік» — кер. Тамара Шевченко та Віктор Туровський (БК
«Енергетик» – Терцентр надання соц. обслуговування); вокальний ансамбль «Вечірні вогні», кер. Борис Крикун, Дмитро Андрієць);
* танцювали (ансамбль естрадно-спортивного танцю
«Мозаїка», кер. Тетяна Катеринич (БК «Енергетик») та
студія бального танцю «Афіна» — кер. Анна Хилько; студія
українського народного танцю «Вишеград» — кер. Анастасія Близнюк (міський ЦТ «Джерело»);
* грали на духових інструментах (міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй», кер. — Наталія Тищенко)
* вручали відзнаки (міський голова Олексій Момот вручив подяки паралімпійському чемпіону Олексію Федині,
представникам організації «Чорнобиль-86» — голова Ігор
Магала, просвітянину Сергію Прокопенку та багаторічному
члену міськвиконкому Людмилі Черв’яківській, а також відзнаку «За заслуги перед містом» — президенту БФ «Святої
Ольги», раднику міського голови Володимиру Малишеву).
«Родзинкою» творчо-історичної локації, без сумніву, стали виступи заслуженої артистки України Тетяни Школьної та
народної артистки України Ніни Матвієнко. «Кличте мене, я
тут, поруч», — вклонилась наша улюблена співачка, котру
обступили шанувальники її таланту, і написала читачам газети «Вишгород»:
«Хай серце міста багатіє історією! Там сила і правда!
Благодаті Божої Вам. Ніна Матвієнко. 24.09.2016».
Урочиста хода
Із центру міста до Співочого поля урочиста хода вирушила о 16:00. Попереду — «Драм-стейшн» на чолі з Оленою
Могиль (паличками по барабанах і червоними черевиками
по асфальту) та оркестр «Водограй» під керівництвом Наталії Тищенко (з духовим маршем). За ними – група прапороносців, керівники міста і району та почесні гості,
Далі — на стор. 7

Тетяна Лобанова: «Приголомшливе свято! Спасибі вели-

чезне. Усім – Миру!!!»
Сергій Жадан: «Попереду ще, звичайно ж, багато кропіткої праці. Але початок є. Капсулу на місці будівництва закладено. А отже: новому комунальному дитячому садочку у
нашому місті – бути!»
Валентина Миколаївна, пенсіонерка: «Мені шкода тих,
хто не бачив цього Дня міста»
Андрій Пещерін: «Я радий, що День міста повертається
у свої традиційні, можна сказати, — вже історичні, рамки.
Це перший крок. Буде і другий — невпізнанно зміниться набережна Київського водосховища»
Наталя Руденко: «40 хвилин ішла Алеєю майстрів.
Скільки там цікавого! Куплю собі підставку для квітів із лози»
Олександр Вознюк, лікар-невропатолог: «Восени
День міста — краще. Добре, що цього року змінили дату.
Варто зробити це традицією»
Олена Ралко: «Це був прекрасний День міста! Майстеркласи з дітьми, виставка, святкова хода, як у Ріо, і вечірні
танці)))»
Алла Агаронян: «Спасибі за яскраве казкове свято і за

гарний настрій»
Родина Левадних, активних читачів і дописувачів
газети «Вишгород»: «Дуже нам сподобалися поробки майстрів. Творчий народ, беручкий, ініціативний»
Ганна Білокурова: «Ансамбль танцю «Клерико» (керівник Ольга Пінчук) зробив парад дійсно яскравим та кольоровим. Це радість для 150 діточок і позитивні емоції для
батьків. Дякуємо!»
Тетяна Бражнікова - з Олексієм Момотом (Facebook):
Наші — найкращі!!! Вкотре передивляюсь фото та відео
з Дня міста, надихаюсь і впевнююсь: Вишгород — найкраще
місто в світі, а вишгородці – найталановитіші, найвродливіші
та найвинахідливіші!!!
Щиро дякуємо ClericoDanceGroup, Вишгородському районному Центру
художньої творчості «Дивосвіт», DrumStation, ВМЦХЕТУМ «Джерело», Вишгородському
міському дитячо-юнацькому духовому оркестру-студії «Водограй», ФК «Чайка», Центру розвитку, приватному дитячому садочку «Вінні», всім, всім, всім учасникам, мешканцям
та гостям міста!
Ніна Матвієнко, народна артистка України: «Благослови, Боже, Вишгород – на багатство духовне і тілесне!»
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(Початок див. на стор. 6)
працівники апарату виконкому міськради, вихованці
міської дитячо-юнацької спортивної школи – переможці змагань усіх рівнів, серед них – чемпіони Європи з кік-боксингу
Ігор Кашка та Сергій Шпак, ФК «Чайка». Кілька груп танцювального колективу «Клерико» обернули ходу на яскраве
карнавальне шоу, яке захоплено фільмували батьки юних
талантів.

Подарунок дітворі
Ольга ДЯЧЕНКО
Як зраділи Катруся, Богданчик!
На День міста — в них свято тепер,
Бо чекав їх барвистий майданчик,
В казку діток запрошував мер.
Зелень, квіти, фонтан і качелі…
Скільки сміху на гірках було!
Росли б дітки здорові, веселі,
Рідне місто щоб з ними цвіло!
Вечір на Співочому полі
Увечері Співоче поле заповнили таланти районного ЦТ
«Дивосвіт» (див. розділ «Парк для дітей: ДИВО-відкриття) і
міського ЦТ «Джерело» (керівник гуртка «Співаночка» Валентина Демочко у супроводі танцювальної композиції «Pas
dе dаnse» — кер. Катерина Барладян), Олександр Біляєв,
Людмила Коваль, клуб спортивно-бального танцю «Даймонд» (Дмитро Волков, БК «Енергетик»), танцювальний
колектив «Клерико» (кер. Ольга Пінчук). Шалені оплески зірвали виступи ритм-шоу «Драм-стейшн» (кер. Андрій Мороз
і Олена Могиль) та сопілкарів ансамблю «Рум’янок» (кер.
Олена Могиль), вишгородського гурту «Бредбері». Подарунок від мера — півторагодинний виступ відомого гурту «Mad
Heads»: все Співоче поле співало «Надія є», а як вишгородці
«запалювали» під молодіжну гарячу музику!..
ФізкультУРА
Про показові виступи на набережній і тенісний турнір —
чит. на стор. 8.
Говоримо естонською
На День Вишгорода-2016 до нас прибула делегація з естонського міста-побратима Раквере: директор лікарні Айн
Сууркаев та отоларинголог Тиніс Прулер (обидва — працівники мерії) та заступник мера із соціальних питань Кайріт
Піхлак. Мета візиту — познайомитися з новим керівництвом
Вишгорода та окреслити напрямки майбутньої співпраці.
Гості побували в Києві та Межигір’ї, ознайомились із
Вишгородом, зокрема із роботою міського комунального підприємства «Водоканал» і Вишгородської центральної районної лікарні та дали бліц-інтерв’ю газеті «Вишгород» (спілкувалися російською й англійською).
Одна з тем розмови — освіта. Вона у Естонії вже наполовину — за фінською моделлю (нагадаємо, у Фінляндії школярі не мають домашніх завдань, все засвоюють у класах, а
після уроків займаються улюбленими справами). Більшає в
Раквере державних середніх навчальних закладів (тобто в
Естонії держава знову бере на себе перекладене раніше на
місцеве самоврядування піклування про освіту!!!)
Швидко прибрали
Оперативно і якісно прибрали після Дня міста-2016 місця
масових гулянь працівники КП «Вишгород-Благоустрій». Ди-

Вітаємо

ректор цього міського комунального підприємства Валентин
Пільгун повідомив редакції, що 20 робітників цього підприємства навантажили і вивезли 15 кубометрів сміття (цілий
КамАЗ!) по місту. А демонтаж конструкцій і обслуговуючих
споруд та прибирання набережної водосховища здійснило
КП «ВишеГір» (Сергій Толошний).
Ярмарок
Однією з локацій Дня міста-2016 став загальноміський
щотижневий ярмарок. Намети біля нового ЕКОмаркета (за
буд. 2-а на вул. Набережній) рясніли щедрим осіннім врожаєм.
Мета цього торгового містечка — запровадити ціни, нижчі загальноміських, на ВСІ види продукції, що реалізується
(овочі, фрукти, молочну та м’ясну продукцію). У планах — виробнича група товарів. Усе — за доступними для пенсіонерів
цінами ЩОНЕДІЛІ.
Спасибі
Усім, хто брав активну участь у підготовці й організації
Дня Вишгорода-2016.
Зокрема, міському центру творчості «Джерело» (Наталія
Кисіль) — за чудові виступи вихованців і технічну підтримку.
Районному центру «Дивосвіт» (Олена Андріяш) — за роботу
ведучих, гуртківців та автора трьох сценаріїв – весілля, відкриття дитячого парку, концертної програми на Співочому
полі – Олени Титаренко.
Вишгородському історико-культурному заповіднику (Ірина Пироженко) та районному Будинку культури «Енергетик»
(Людмила Коваль) і районному відділу культури та релігій
(Юлія Іванова) – за творчу і технічну підтримку.
Людмилі Черв’яківській («Харчопродторг») — за солодку підтримку (весілля — і не тільки). Студії декору «Емоція»
(Анна Шевченко) та Катерині Грицак (ескізи) – за весілля. Студії «ArtCloud» та ЦДР «Вінні» – за майстер-класи у дитячому
парку. Ксенії Ковальовій (галерея-майстерня «Художня Подорож»), Анні Саржан (БК «Енергетик», арт-майстерня «Авангард») та Людмилі Смоляковій — за майстер-класи на творчо-історичній локації. Спілці майстрів народного мистецтва
Вишгорода (ЦТ «Джерело») і талановитим представникам
Handmade — за творчі ідеї та активну участь у святкуванні.
Будівельникам дитячого парку. Комунальним підприємствам, насамперед: ВМКП «Водоканал» (Георгій Чебан), КП
«Управляюча компанія» (Віталій Сардак) та КП «ВишгородБлагоустрій» (Валентин Пільгун). Вишгородській ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1 (Олег Тимченко) та НВК «Гімназія «Інтелект» — школа
І ст.» (Інна Шубко).
Партнерам, що виготовляли поліграфічну, рекламну та
сувенірну продукцію, журналістам друкованих та інтернетЗМІ, радіо і телебачення, штатним і позаштатним фотокореспондентам, блогерам.

Дні народження у жовтні

відзначають міські депутати:
20 жовтня — Владислав Вадимович КРУКОВЕЦЬ,
22 жовтня — Олег Вікторович КУЧМІЙ (ювілей);
працівники апарату виконавчого комітету:
14 жовтня — державний реєстратор
Людмила Вячеславівна МАСЮК
Зичимо від держави — уваги,
від людей — поваги, в родині — кохання,
в суспільстві — визнання.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

ВІТАЄМО з днем
народження
мудрого, щедрого,
порядного керівника
Марину
БРАГАРНИК!
Бажаємо міцного
здоров’я, злагоди,
добробуту та
родинного затишку.
Колектив
ДНЗ «Совушка»
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Живемо ЗДОРОВО
1 жовтня
2016 року
8
Карате — спорт для сильних і розумних
Знай наших!
Розмову вела Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — архів Іллі СЕРГІЄНКА,
спеціально для «Вишгорода»

У місті Сольнок (Угорщина) відбувся
Кубок Європи по кіокушинкай карате серед чоловіків і жінок у розділі «куміте».
Збірна України у цих змаганнях була представлена п’ятьма спортсменами. З одним
із них — вишгородчанином Іллею СЕРГІЄНКОМ — наша сьогоднішня розмова.

НА ФОТО: Під час Кубку Європи в
Угорщині та чемпіонату України в Полтаві
— Збірна України виступила на цих
змаганнях досить успішно…
— Так, ми вибороли три призових місця:
Олена Вересняк (у категорії 50-55 кг) стала
срібним призером, Тарас Гаврилець (у категорії до 65 кг) та я (в категорії 75-85 кг) посіли треті місця. Суперники у нас були досить
сильні, досвідчені, перемога далася нам непросто. Я провів три поєдинки (всі вони були
з угорцями) і у двох переміг.
Усього ж у нинішньому році на Кубку
Європи змагались представники України,
Словаччини, Хорватії, Угорщини, Польщі,
Казахстану, Росії та Литви.
— Це не перша твоя перемога у подібних змаганнях?
— Минулого року на Кубку Європи у
Польщі я показав навіть кращий результат
— завоював золото, виправдав надії і сподівання тренерів Миколи Погорєлова та Ірини
Петренко і моїх батьків тим, що маю гарну фізичну підготовку і волю до перемоги,
добре розумію техніку ведення бою і вмію
«прорахувати» суперника.
Понад 15 років тренуюсь у вишгородському спортивному клубі «Фортеця», разом із Миколою Олексійовичем «відпрацювали» не одну годину. Тренування — шість

разів на тиждень (іноді — по два тренування
на день) загартовують, дають витривалість
і… результати.
— Наступне серйозне випробування
— чемпіонат Європи в Болгарії…
— Братиму участь у ньому у форматі молодіжного змагання. «Квиток» туди разом із
моїм земляком Сергієм Захожим виборювали на чемпіонаті України 16-17 вересня у
Полтаві, у дуже сильних суперників. У трьох
поєдинках я завоював на цих відбіркових
змаганнях «срібло», мене відзначили також
спеціальним призом «За волю до перемоги».
Переможець змагань Ростислав Ференц
і я представлятимемо Україну на чемпіонаті
Європи в Софії 25-26 листопада.
— Для тебе спорт не хобі, а вже професія?..
— Починалось усе, як дитяче захоплення серйозним чоловічим видом спорту, та
за роки він став важливою частиною мого
життя. Ми з суперниками сходимось в поєдинку не для того, щоб завдати одне одному якихось травм, болю чи приниження — а
щоб показати свою витривалість, гнучкість,
гармонію сили і розуму, якщо хочете — продемонструвати свою хитрість, спостережливість.
Ось такий у нас спорт — не тільки для
сильних, а й для розумних! Хочеться передати своє вміння та навички молодшому поколінню вишгородчан.
— Але ж для тренерської роботи потрібна ще й відповідна освіта?
— Планую наступного року вступати до
Інституту фізкультури, отримати додаткову
спеціальну освіту. Нині завершую навчання
у Національному економічному університеті:
економічна кібернетика — досить складна
спеціальність, а, враховуючи тренування та
спортивні змагання, на навчання ще в одному виші часу просто немає.
— З твоєю наполегливістю ти досягнеш успіхів і на цьому поприщі. Тим, більше, що твої батьки Олександр Ілліч та Наталя Петрівна обоє — педагоги. До речі, а
як вони ставляться до твого спортивного
захоплення?
— Я вдячний їм, що вони ще в перші
роки моєї спортивної кар’єри зрозуміли, як
це для мене серйозно, завжди підтримували мене, особливо, коли траплялись якісь
поразки, невдалі виступи. Це дуже важливо, коли близькі розділяють не тільки
успіхи, а й невдачі, вірять у тебе. Взірцем
підтримки були змагання в Польщі, де за
мене вболівали не лише батьки і тренери,
а й моя дівчина — Анастасія Стефанівська,
яка вперше спостерігала мої поєдинки.
Віра у мою перемогу, позитивні емоції є
складовими гарного результату.

Вишгород

Настільному тенісу у Вишгороді — бути!
ФізкультУРА

Саме цією тезою закінчилися змагання з настільного
тенісу 25 вересня 2016 р. у Будинку культури «Енергетик»
на знак святкування Дня Вишгорода

Валерій СИДОРЧУК, тренер
ФОТО — Олександр КАЩУК,
спеціально для «Вишгорода»

«Настільному тенісу у Вишгороді —
бути» – означає повернути його престиж
хоча б до того рівня, коли існувала тенісна
школа і в ній займались близько 100 вихованців. Про це говорили не тільки учасники змагань, серед яких були вихованці
колишньої тенісної школи, а й уболівальники. Пам’ятаються всім і обіцянки під час
виборів, що настільному тенісу в місті –
бути, на що сподівається небайдужа громада і до сьогодні.
Пріоритет цьому виду спорту надавав
свого часу міський голова Олександр Кімлач,
який і створив умови, аби існувала школа настільного тенісу. Спасибі йому. А за проведення на високому рівні сьогоднішніх змагань
час дякувати її вихованцям: тренеру з настільного тенісу Володимиру Сидорчуку, який
є кандидатом у майстри спорту, а на змаганнях був головним суддею; депутату міської
ради Владиславу Круковцю; Ігорю Грищенку,
який здобув перемогу і став бронзовим призером змагань; Ігорю Ярмоленку, Віталію Ку-

Краса і здоров’я

ценку, Андрію Мартинюку, Денису Школьному та іншим, хто показав високу майстерність
гри і майже не поступався в деяких поєдинках
кандидатам у майстри спорту, таким як Василь Кондратенко.
Привітали учасників змагань секретар
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова — донька учасника змагань Олексія
Бражнікова (ветерана настільного тенісу), від
райдержадміністрації — радник голови Степанія Сідляр.
Участь у змаганнях взяли найкращі тенісисти міста, серед яких 4 — кандидати в майстри спорту, 10 гравців — першорозрядники,
решта — з другим спортивним розрядом.
Майже п’ять годин без перерви тривав
турнір. І ось фінал.
Чемпіоном міста став Василь Кондратенко, який виборов золоту медаль. Срібло – у
Олександра Осадчого, бронза – у Ігоря Грищенка.
Всі учасники отримали у подарунок професійні тенісні м’ячі, завдяки організаторам
змагань — Вишгородському міському голові
Олексію Момоту, підприємцям Анатолію Шоці
(депутат міськради), Миколі Ковалю та Леоніду Буткевичу.

Наші ПЕРЛИНИ

Іван КАРПИНА, заступник директора
Вишгородської районної КДЮСШ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У вересні на Одещині відбулися змагання з художньої гімнастики «Перлина
Южного». У турнірі взяли участь 10 команд із різних куточків України.
Вкотре були на висоті і юні гімнастки з
Вишгорода. Вони вибороли: Діна Король — І
місце, Олександра Гольденберг — І місце, Марія Проворна, Катерина Злепко, Поліна Козіна,
Владислава Концева, Анна Хаян — другі місця.
Наші красуні наполегливо готуються до
чергових змагань. Тож побажаємо їм та їхньому молодому тренеру Людмилі Вологдіній — успіхів і чергових перемог!

«Vyshgorod Freerun Contest»

На межі реальності та фізичних можливостей
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

24 вересня, в День народження Вишгорода, відбулися перші змагання із фрірану та паркуру під назвою «Vyshgorod
Freerun Contest».
«Ідея змагань приходила до нас (трейсерів м. Вишгорода — авт.) досить часто, адже
для цього є чудова локація, набережна Київського «моря», а також бажання популяризувати паркур та фріран у Вишгороді. На жаль,
більшість вважає, що паркурщики руйнують
пам’ятники, лавочки, стіни будинків, газони… Але, як пересвідчилися вболівальники,
паркур — це справжня культура і філософія.
Ця унікальна дисципліна має право на життя у нашому місті, де ми можемо проводити
змагання всеукраїнського рівня», — розповідає організатор Олексій Євстратов.
13 учасників із Києва, Черкас, Борисполя, Конотопа, Вишневого боролися за звання кращого. Оцінювали їхню майстерність
відомі трейсери та фріранери України Артур
Полич (Коломия) — засновник першої школи
паркуру RunAway, Михайло Штрелев (Одеса) — переможець цьогорічного чемпіонату
України на Z-Games та Антон Мірошников
(Київ) — досвідчений і унікальний фріранер,
який уміло поєднує фріран та паркур із елементами брейкдансу.
Щоб судді гідно оцінили виступи учасників змагань, трейсерам потрібно було пройти
три тури (кваліфікація, півфінал і фінал).
Переможці розділили між собою призо-

вий фонд 5 000 грн, а учасник, який проявив
ще й креативність, отримав сертифікат на
сеанс у Black Square Tatto.
Перші два місця вибороли гості зі столиці
— Денис Скрипічук (золото), Микола Гузенко (срібло). Третє місце посів Артур Сінгер із
Черкас.
Організатори відзначили подяками тих,
хто сприяє розвитку паркуру у Вишгороді:
міського голову Олексія Момота, депутата
Київської обласної ради, голову ВГО «Молода Країна» Андрія Пещеріна та депутата
міськради Максима Макаренка, за сприяння
якого ще у 2013 році у нашому місті з’явився
перший майданчик для паркуру та фрірану,
а також редактора ТРК «ВишеГрад» Тетяну
Коваленко — її хлопці називають своїм талісманом, адже вона завжди супроводжує їх
на різних чемпіонатах і бере на себе левову
частку організаційних моментів.
На запитання, скільки часу потрібно, аби
досягти високої майстерності, хлопці відповіли, що все залежить від наполегливості: у
когось і за два місяці може бути результат,
комусь півроку потрібно; важливо мати початкову фізичну підготовку, але головне
– щодня тренуватись і наполегливо йти до
мети.
На жаль, глядачів було не дуже багато,
бо у цей же час у центрі міста діяло чимало
локацій. Але ті, хто надав перевагу видовищному чемпіонату, — отримали мега-заряд
адреналіну від перегляду елементів, які виконували хлопці на межі реальності та фізичних можливостей.

Освіта

Вишгород

Лариса САВЧУК,
директор Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Вишгородської міської ради
День вчителя — слушний привід не лише привітати наших учителів-ветеранів, молодих викладачів
й усю освітянську спільноту, а й поговорити про те,
що в нас є і чого ще бракує.
Почну з того, що Технічний ліцей готовий
розширитися і навіть стати навчально-виховним
комплексом (НВК), тобто забезпечити навчання, починаючи з 5-их класів, але для цього не
вистачає класних кімнат і зони рекреації. Звісно,
краще мати окреме приміщення. Та, як варіант,
може бути і добудова поверху чи об’єднання,
скажімо, із одним із середніх навчальних закла-

Шкільне подвір’я
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Незвичний урок фізкультури відбувся
нещодавно у Вишгородській загальноосвітній школі № 1 І-ІІІ ст. Проводився він
у рамках загальноукраїнського Олімпійського тижня та був присвячений Олімпіаді та Паралімпіаді в Ріо.
Учні середніх і старших класів вишикувались на майданчику районної КДЮСШ (на
шкільному подвір’ї першої школи). Ведучі —
Євгенія Зіньковська та Олександр Денисенко — розповіли цікаві факти з історії Олімпійського руху й запросили до вітального
слова директора школи Олега Тимченка та
начальника районного відділу освіти Тетяну
Форощу.
Майстер спорту з легкої атлетики СРСР
Олександр Гордійчук наголосив на користі
занять фізкультурою та розповів про відомих
земляків-спортсменів. Заступник директора
РКДЮСШ Іван Карпина побажав учасникам
Володимир ТКАЧ
Перебуваючи в Китаї, я намагався осягнути головне — складову успіху країни і
який досвід цієї східної нації можна було
б застосувати в нашій Україні. Я вже писав
про ефективну систему правопорядку, будівництва і транспорту. Сьогодні оповідь
про освіту — як майбутнє КНР.
Про китайську вищу освіту можна сказати
так: «Неймовірно тяжко в навчанні — легко в
житті». Я тиждень проживав у студентському
кампусі (студмістечку) університету м. Гуйян і
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Зараз у ліцеї навчаються 78 учнів (чотири
класи: 8-9-ий класи — з поглибленим вивченням математики, 10-ий — історії та математики,
11-ий — математики та економіки). У навчальному закладі сформувався високопрофесійний
педагогічний колектив (шестеро — вчителі вищої, троє — першої категорії, троє — старші
вчителі й учитель-методист).
Ми активно співпрацюємо зі своїми сусідами та вдячні їм за надану можливість проводити заняття та позаурочні заходи: спортзалу для
проведення занять із фізичного виховання у
холодну пору надає «Технофіт» (Андрій Федосенко), актову і гімнастичну зали — міський ЦТ
«Джерело» (Наталя Кисіль).
Суттєву підтримку отримуємо від міської
ради, яка є засновником нашого навчального
закладу: оформлено орендні відносини на п’ять
років із мінімальним податком; відремонтовано
фасадну частину будівлі.
Тож перспективи у Ліцею є, а якими саме
вони будуть — залежить від держави, місцевої
влади і міської громади. Бо запит народжує пропозиції.

змагань перемог у майбутньому та прославляти рідне місто і район.
Кращий спортсмен школи, кандидат у
майстри спорту, неодноразовий переможець
всеукраїнських змагань з плавання Микита
Ткаченко виніс Олімпійський прапор.
Шалені оплески зірвали показові виступи
юної гімнастки Кіри Задорожної, вихованки
тренера КДЮСШ Людмили Вологдіної, гандболісток — вихованок заслуженого тренера
України Євгенія Земляного та футболістів —
учнів ЗОШ №1.
Символічним Олімпійським вогнем школа приєдналася до українських перемог у Ріо.
Виносили та символічно передавали його по
колу разом із своїми нагородами — чисельними медалями — кращі спортсмени школи:
Влад Халявін та Оленксандр Довгоп’ят —
неодноразові переможці районних та обласних турнірів із футболу, Дмитро Вінніченко
— чемпіон України та призер європейського
рівня з карате, Данило Ткаченко та Олександр Денисенко — призер та переможець

обласних змагань із плавання, Анна Демченко — неодноразовий переможець змагань із
волейболу та баскетболу, а також призер та
чемпіон Київщини з легкої атлетики і член
юнацької збірної України з плавання Микита
Ткаченко.
Далі — під запальний музичний супровід
вчителя Петра Поєдинка та його помічника,

Олега Шевченка, — розпочалися «Веселі
старти»: у вправах на координацію, спритність, увагу, кмітливість змагались учні 5-6
класів (учні й класні керівники підготували
яскраві емблеми для кожної команди), а вболівала вся школа.
Сценарій (автор — організатор і головний
суддя змагань, методист відділу освіти та вчитель фізвиховання школи Микола Самсон)
передбачив кожен крок, кожен рух на чудовому спортивному майданчику (побільше би
таких у кожній школі!). Голова журі — заступник директора Тетяна Солонікова – вправно
диригувала членами журі — учнями школи.
Всі учасники змагань отримали сувеніри
та дипломи (стараннями батьківського комітету школи), а кращі спортсмени школи — солодкий подарунок від райвідділу освіти.
Захід уклався в класичні 45 хвилин уроку
— завзяття, воля до перемоги, взаємодопомога, командний дух та емоції вболівальників,
спілкування з відомими спортсменами. А у дітей залишилося величезне бажання займатися фізкультурою і спортом та бути не просто
прихильниками, а й агітаторами здорового
способу життя.
Більше фото див. на сайті газети

довго світилися ці вікна.
Зазвичай у китайських студентів заняття
тривають з 8-ї до 12 години. Далі перерва на
дві години: швиденько поїсти і поспати. Потім – знову аудиторії, лабораторії, допомога
викладачам, конференції… і так до 18-ї години. Далі – вечеря, година на спорт і читальний зал до опівночі. То про які там гульбища,
як у нас, може йти мова? Які там нічні клуби, бари-ресторани? Там вранці студенти не
встають зачумлені від «дурі» (наркотиків) чи
похмілля, не вихваляються крутими тачками,
а дівчата — друзяками з «бабками». Цього

на іноземних студентів європейської зовнішності і кожна потай мріє вийти за такого заміж. За їх уявою, кожен білий чоловік — багатий. Ех, наївні китаяночки, приїздіть в Україну
і подивіться на «багатіїв». Але так чи інакше
тамтешнім випускницям дуже легко вийти
заміж у Китаї. Справа в тому, що за статистикою в КНР налічується щонайменше 40
мільйонів чоловіків-холостяків, бо всім жінок
не вистачає. Тобто, вона може обрати кого
завгодно, але за трьох обов’язкових умов:
наявності квартири, роботи у чоловіка, машини. Якщо цього немає: ти хто такий, давай, до

янки дуже заощадливі. Я бачив, як вони обідають: бере миску рису (а порції дуже великі) за 2 юані, тарілку запечених овочів — 1,5
юані, сир тофу з м’ясом — 3 юані або м’ясну
нарізку — 4 юані. Це 7-8 юанів. Для Китаю це
дуже дешево. У мене менше 30-40 юанів ніколи не виходило.
А ще китайським студентам дуже кривдно, що іноземців надто балують: утричі
вища стипендія, ні за що не платять, проживають 1-2 людини у кімнатах площею за 20
кв. метрів (китайці – по 5-6 чоловік), з мінікухнями, душем, туалетом, балконами на всю

дів міста. Варто розглянути питання добудови
третього поверху нашої теперішньої будівлі.
Зрозуміло, що будь-який із варіантів необхідно
обговорювати на широкому загалі.
Взагалі, добудова існуючих міських шкіл
проблеми переповненості початкових класів повністю не розв’яже. Враховуючи стрімке зростання чисельності населення м. Вишгорода,
необхідно будувати — і не одну, а дві-три школи.
Адже до школи з дітками може займатися мама
(у відпустці по догляду), бабуся, родичі, можна
у складчину винайняти няню чи гувернантку із
знанням іноземних мов, які підготують дитину
до школи. А от середня освіта вдома — наскільки це реально у нинішніх умовах і за нинішніми
законами?..
Сьогодні батьки висловлюють бажання віддати свою дитину до класів із наповнюваністю
до 20 учнів, де буде індивідуальний підхід до
дитини, а в робочих навчальних планах перед-
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бачені додаткові години для поглибленого вивчення окремих предметів і курсів за вибором.
На базі ліцею із 2010-2011 н. р. проводяться
підготовчі курси для вступу до Національного
технічного університету України «КПІ». Вони
дають можливість нашим учням отримати належну підготовку, сертифікат, додаткові бали
при вступі до ВУЗу.
Щодо технічного забезпечення, то ліцею,
як і будь-якому іншому навчальному закладу,
потрібне оновлення: у першу чергу — модернізація існуючого комп’ютерного класу (є 35
комп’ютерів — ноутбуки та стаціонарні); пересувний мультимедійний комплекс для інтерактивних уроків; футбольні та волейбольні м’ячі
та інший спортінвентар (стійки для волейболу,
сітки та баскетбольні щити тощо).
З часу заснування у Технічному ліцеї поглиблено вивчаються математика, економіка,
фізика, що дає свої результати (ліцеїсти є призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад І-ІІІ
етапів, переможцями І-ІІ етапів та учасниками ІІІ
етапу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України з математики).

Міський ліцей
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ÊÈÒÀÉÑÜÊ² ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÈ — ÍÅ ÄËß ÌÀÆÎÐ²Â
мав чудову нагоду спілкуватися з китайськими та іноземними студентами й викладачами.
І був настільки вражений жорсткими умовами
навчання, що мені, розбалуваному нашою
освітньою системою, було не по собі.
Щоб вступити після школи до університету, в КНР існує система (на кшталт ЗНО)
«Гао-кхао». Це тестування фактично визначає твоє життя на майбутнє. Якщо тест здав
на відмінно — є шанс потрапити навіть до
пафосного універу, здав на добре — теж є
можливість вступити до вишу, але вже другорядного, а здав посередньо — чао, Буратіно!
Уявіть собі: у випускних класах діти по 12
годин на день готуються до цього страшного
«Гао-кхао». Напруга така, що в школах непоодинокі випадки самогубства — не витримує психіка. Але якщо вже дитина вступила
до університету, це неймовірне і невимовне
свято для родини – і нам не осягнути його
глибину.
Якось, повертаючись до кампусу зі студентами-іноземцями о 00:30 годині з центру
міста, я звернув увагу на сяючий світлом учбовий корпус.
— А це читалки, де займаються китайці, — самовдоволено пояснили мені ситі мексиканці і німці.
— О першій ночі? Та ви щось гоните не
те пацани.
— Я-я! Натюрліх! — загелготіли німці і
вже хотіли затягти мене у читалку, щоб пересвідчився на власні очі. В моїй пам’яті ще

просто немає. Там є систематичне навчання.
Їм невигідно пропускати пари, втрачати бали,
не брати участі у конкурсах, бо все це аукнеться під час пошуку хорошої роботи. Конкуренція серед випускників дуже велика.
Серед китайського студентства ознакою
поганого тону вважається дудлити пиво й інший алкоголь. Я майже не бачив у 50-тисячному кампусі китаянок, які смокчуть цигарки,
розмальованих татухами. Якщо хтось і димить, то це іноземки.
Про студентське кохання варто сказати
окремо. Його там не існує. Пригадую, рік тому
в надвечір’я відвідав рідну вул. Ломоносова — студмістечко, бо знайома попрохала передати харчі сину-бевзю. Біля шостого гуртожитка сплетіння пар — не протиснутися. Одні
так вп’ялися взасос, аж поточилися. «Зараз
бабахнуться у траву – і пішло-поїхало» — загадав я, але ні, втрималися.
Китайські студенти цього не відають, ані
ві сні, ані наяву. Максимум, це можуть годину погуляти вдвох по тінистих алеях кампуса.
На піонерській відстані одне від одного. Ми з
донькою зустріли її знайому китаянку з хлопцем. Розговорилися.
— А це твій бой-френд? — запитав я.
Боже ж мій, як вона засоромилася! Враз
почервоніла, почала виправдовуватися, що
це просто товариш і ніяких відносин у них немає і т. п. Мені самому навіть стало незручно.
Але як би там не було з моральним образом, а китайські студентки все ж западають

побачення. Наступний, прошу.
Я не сказав головного — вища освіта для
китайців є платною. На рік це буде 350-450
доларів. Але якщо ти навчаєшся на відмінно — оплату знімають і призначають стипендію. Якщо студент має добрі бали — оплата
теж знижується удвічі. Тобто, успішно вчитися є сенс. А ще китайські студенти оплачують
за книги, Інтернет, за гуртожиток (приблизно
4 800 грн на рік).
У гуртожитках панують драконівські правила: заборонено користуватися електроприладами (окрім комп’ютера), готувати їжу.
Хочеш їсти — у студентську їдальню — там
діє скидочна картка. Взагалі, студентки-кита-

ширину. Вони не здогадуються, що це — довготривала державна гуманітарна політика. У
будь-якому випадку кожен іноземний студент
стане носієм, розповсюджувачем, пропагандистом китайської культури у своїй країні. І на
цю програму уряд КНР не шкодує мільярди
доларів. Залучаючи на навчання кращих студентів із усього світу, вони інвестують у своє
майбутнє.
Університети Китаю дають грунтовні знання. Знайомий доньки – китаєць – навчається
на будівельника. Буде вузьким спеціалістом
по фундаментах. Він землю їв по котлованах,
носом рив траншеї по всіх грунтах і гірських
породах провінції: вночі розбуди — без зупинки видасть засвоєний матеріал. Тому китайці
і будують хмарочоси по 500 м заввишки без
міліметра просідання.
На щастя, у лексиконі китайських студентів слова «мажор» не існує. Тут не приїздять
на заняття на «порше», не хизуються папіками з Банкової чи Грушевського, не літають
чартерами в бутіки Мілана чи Парижа. Тут
бал править наука. У Китаї неможливо за
гроші купити диплом, здати екзамен. Це —
хабар. А за хабар — розстріл.
Китайська сесія — це не лотерея, і шара
не проходить. Іспит — це письмовий тест,
питання якого ніхто не знає. Мажору просто
не вижити. І коли когось відраховують — це
страшна трагедія, яка закінчується, як правило, самогубством. Тому в Китаї і вчаться так,
як треба, і мудрість у них через це – своя.
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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 , 3 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати - 6»
22:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 18:40,
21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:00 Фольк-music
18:00 Книга.ua
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст

19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:50, 05:00 Реальна
мiстика
11:50 Х/ф «Ванька»
13:45, 15:30 Т/с «Зведена
сестра»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Т/с «На лiнiї життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя 3:
Гробниця Iмператора
Драконiв»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 Зоопарки свiту
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:35, 21:40 Подорож в
царство тварин
16:15, 21:00 Мова тварин
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
22:10 Пригоди Остiна
Стiвенса
23:10 Сили природи
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:55, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:45 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
01:00 «Один за всiх»
НТН
5:00 Т/с «Паршивi вiвцi»
09:10, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
10:20, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»

23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:15 Х/ф «Оз: Великий i
жахливий»
10:00 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
13:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
01:00 Х/ф «Похмурi тiнi»
МЕГА
6:50, 10:20 Вражаючi
кадри
07:40 Бандитська Одеса
08:30 Правда життя
09:30, 18:00 Вижити
попри все
11:10 Вижити в свiтi
людей
12:10, 18:50 Правила
життя
13:00, 19:40 У пошуках
iстини
14:00 Мiстична Україна

15:00, 20:40 Секретнi
iсторiї
17:00 Жирафи: вартовi
савани
21:40 Свiтанок планети
22:40 Рiднi домiвки
23:40 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «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 «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 «5 зiрок»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
21:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 Х/ф «Дюплекс»
23:45 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10, 13:10, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Зимове
танго»
15:20 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Друге життя»
23:00 Х/ф «Вибiр моєї
матусi»

ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Зiрка YouTube
11:30 Без гальм
11:50, 13:10 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф
«Турбулентнiсть»
16:45 Х/ф «Три iкси-2.
Новий рiвень»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Нюхач»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Кордон держави
2+2
6:35, 08:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:50 «Облом.UA.»
11:55 «Реал-Бодрит»
12:55 «Українськi
сенсацiї»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»
22:00 Т/с «Моссад»
22:55 Х/ф «Залiзний
кулак»

ВI В ТО Р О К , 4 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати- 6»
22:00 «Життя без обману
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Таксi»
12:30 Вересень
14:50 Подорожнi
16:30 Д/с «Китай на

кiнчику язика»
17:30 Д/с «Нью-Йорк»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС
6:30 Подорож у царство
тварин

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:10 Сили
природи
16:15, 21:00 Мова тварин
17:45 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка

13:00 Танька i Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:55, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
10:10, 18:30 «За живе!»
11:40 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 Т/с «Коли ми
вдома»

«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 18:00 Абзац
07:10, 08:30 Kids Time
07:12 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:32 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки 2
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Любов на
виживання

НТН
6:20 Х/ф «Грiшник»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
6:50, 10:20 Вражаючi
кадри
07:40 Бандитський Київ
09:30, 18:00 Вижити
попри все
11:10 Вижити в свiтi
людей
12:10, 18:50 Правила

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:55, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»

СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
11:05, 18:30 «За живе!»
12:35 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:00 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
07:12 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:30 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:30 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00, 22:00 Хто зверху?
-5
21:00 Київ вдень i вночi

НТН
6:40 Х/ф «Дiд лiвого
крайнього»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:20 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»

МЕГА
6:50, 10:20 Вражаючi
кадри
07:40 Бандитська Одеса
08:30 Правда життя
09:30, 18:00 Вижити
попри все
11:10 Вижити в свiтi
людей
12:10, 18:50 Правила
життя
13:00, 19:40 У пошуках

09:00 «Все буде смачно!»
10:55, 18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:10 «Один за всiх»

07:12 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:30 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Любов на
виживання
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Суперiнтуїцiя
23:30 Половинки - 2

життя
13:00, 19:40 У пошуках
iстини
14:00 Мiстична Україна
15:00, 20:40 Секретнi
iсторiї
21:40 Свiтанок планети
22:40 Рiднi домiвки
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «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 «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 «5 зiрок»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Ваша зупинка,

мадам»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:45, 13:20 Х/ф
«Турбулентнiсть»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Тремтiння
землi»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Агрокраїна
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00, 22:55
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:15 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Вердикт
iсторiї»
13:55 Х/ф «Випробування
вогнем»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «40 днiв та
ночей»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Безмовна
отрута»
23:50 Х/ф «Дюна»

С Е Р Е ДА , 5 Ж ОВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку - 8»
12:20 «Мiняю жiнку - 9»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30, 00:00 «Чистоnews
2016»
21:00 Т/с «Свати- 6»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:15 Т/с «Таксi»
16:10 Мистецькi iсторiї
16:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
20:00 Переселенцi
20:30 Слiдство. Iнфо

21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 4 сезон»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальнiй статус:
ваша пенсiя»
14:45, 23:10 Сили
природи
16:15, 21:00 Мова тварин
17:45 Дороги до
прекрасного
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
7:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
10:50 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою

iстини
14:00 Мiстична Україна
15:00, 20:40 Секретнi
iсторiї
16:00 Карл Великий
21:40 Дивовижнi митi
життя
22:40 Рiднi домiвки
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «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 «Громадська
приймальня»
16:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «5 зiрок»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай

одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Кохання за
розкладом»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:55, 13:20 Х/ф
«Тремтiння землi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Тремтiння
землi-2. Повторний удар»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний
день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
07:35, 11:40 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 22:55
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:15 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Вердикт
iсторiї»
13:50, 23:50 Х/ф «Дюна»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Безмовна
отрута»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Цiль номер
один»

Ч Е ТВ Е Р , 6 ЖО ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 9»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Свати- 6»
22:00 «Свiт навиворiт - 7»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:15 Т/с «Таксi»
12:30 Слiдство. Iнфо
14:50 Надвечiр’я. Долi
16:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25, 22:45 З перших
вуст
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»

23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:35 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧМ-2018.
«Туреччина» - «Україна»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:30 Глобал - 3000
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:10 Сили

природи
16:15, 21:00 Мова тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Т. Єгорова
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
08:00 МультMIX
10:50 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
12:00, 17:55, 23:00
Панянка-селянка
13:00 Танька i Володька
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Вiталька
16:55, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
6:15 Х/ф «Лiсова пiсня.
Мавка»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»

СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 18:00 Абзац
07:10, 08:25 Kids Time

МЕГА
6:50, 10:20 Вражаючi
кадри
08:30 Правда життя
09:30, 18:00 Вижити
попри все
11:10 Вижити в свiтi
людей
12:10, 18:50 Правила
життя
13:00, 19:40 У пошуках
iстини
14:00 Мiстична Україна
15:00, 20:40 Секретнi
iсторiї
16:00 Медiчi: таємницi

династiї
21:40 Дивовижнi митi
життя
22:40 Жирафи: вартовi
савани
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «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 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «5 зiрок»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»

10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Друге
життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Ти будеш
моєю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:45, 13:20 Х/ф
«Тремтiння землi-2.
Повторний удар»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20, 21:40 Т/с
«Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Тремтiння
землi-3. Повернення в
Перфекшн»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
07:35, 11:40 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 22:55
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:15
«Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:50, 23:50 Х/ф «Дюна»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Цiль номер
один»
20:00 Х/ф «Механiк»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 7 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 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 «Чотири весiлля
- 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 9»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
- 2»
20:10 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху.
Юрмала»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:15 Т/с «Таксi»
09:50 РЕ:ФОРМА
10:55 Д/ф «Єжи Гедройц.
Магiчна сила слова»
12:00 Перша студiя
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою

14:50 Вiра. Надiя. Любов
15:50 Театральнi сезони
16:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50, 20:55 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 4 сезон»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Пригоди
Остiна Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:45 Сили природи
16:15 Мова тварин
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. Будiвельник Черкаськi Мавпи
21:00 Зоопарки свiту
23:00 Повiтрянi воїни
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10, 09:55 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
08:00 МультMIX
10:25 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:55 Країна У
20:00 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
21:45 Х/ф «Автостопом

по Галактицi»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:50 «Зiркове життя.
Вiчне кохання»
07:50 Х/ф «Дихай зi
мною»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:10 Х/ф «Лiки проти
страху»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:10 «Мисливцi за
привидами»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:20 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:20 Половинки-2
11:20, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац
22:45 Половинки - 2
00:30 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:50, 10:20 Вражаючi
кадри
07:40 Бандитська Одеса
08:30 Правда життя
11:10 Вижити в свiтi
людей
12:10, 18:50 Правила
життя
13:00, 19:40 У пошуках
iстини
14:00 Мiстична Україна
15:00, 20:40 Секретнi
iсторiї
16:00 Медiчi: таємницi

династiї
21:40 Дивовижнi митi
життя
22:40 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
23:40 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Друге життя»
14:45 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Iнтердiвчинка»
ICTV
6:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
11:45, 13:20 Х/ф
«Тремтiння землi-3.
Повернення в Перфекшн»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Т/с «Вiддiл 44»
15:20, 16:20 Т/с «Нюхач»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
23:30 Х/ф «Тремтiння
землi-4. Легенда
починається»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий
час
06:35, 17:50 Час
громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 23:00, 00:00 Час
новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 11:40 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Вердикт
iсторiї»
12:40 «Вiдеобiмба»
13:45 Х/ф «Дюна»
15:45 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Механiк»
19:20 Х/ф «Той, хто
посмiв»
21:00 Х/ф «Той, хто
посмiв-2: Облога Даунiнгстрiт»
22:55 Х/ф «Литовське
весiлля»

СУБОТ А , 8 ЖО ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:45 «Повернiть менi
красу 2»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 «Свiтське життя»
12:00 Х/ф «Служниця
трьох панiв»
13:55 «Голос. Дiти 3»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
№7 2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху.
Юрмала»
23:10 «Мiс україна 2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:15 У просторi буття
07:20 Шеф-кухар країни
07:50 Золотий гусак
08:15 Смакота
16:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:20 Чоловiчий клуб
18:00 Д/ф «Крим.
Спротив»

19:00 Х/ф «Антонiо
Вiвальдi: Принц Венецiї»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
22:45 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:40 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10, 05:30 Зiрковий
шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
Олексiя Суханова
11:00 Х/ф «Вальс-бостон»
13:00, 15:20 Т/с «Анютине
щастя»
17:10, 19:40 Т/с «З надiєю
на щастя»
22:00 Т/с «Андрiйко»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Дiти капiтана
Гранта»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00 Ювiлейний концерт
В.Гришка за участю Т.
Гвердцителi

15:10 Зоопарки свiту
15:45 Концерт Н.
Матвiєнко «Ми єдинi i
Україна у нас одна!»
18:45 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
20:00 Повiтрянi воїни
21:00 «Формула Пруста.
Микола Сивий»
21:50 Х/ф «Молодий
Тосканiнi»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:10 Байдикiвка
07:35 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
10:50 М/ф «Ведмедiсусiди. На порятунок!»
12:40 М/ф «Ведмедi-

сусiди: Зимовi канiкули»
13:50 Країна У
16:15 Х/ф «Автостопом
по Галактицi»
18:15 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
20:00 Танька i Володька
23:00 Х/ф «Потанцюймо»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
12:55 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:15 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:05 «Танцюють всi!-9»
НТН
6:10 Х/ф «Ще до вiйни»
08:45 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «У бiй iдуть

лише «старики»
21:15 Х/ф «Блеф»
23:15 Х/ф «Стрiлець»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:05 Хто зверху-5?
09:00 Ревiзор
12:00 Страстi за
ревiзором
15:00 Любов на
виживання
17:00 М/ф «Аладдiн»
19:00 Х/ф «Чаклунка»
21:00 Х/ф «Вартовi
Галактики»
23:20 Х/ф «Патруль часу»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:10 Мiстична Україна
09:00, 18:20 У пошуках
iстини
10:40 Медiчi: таємницi
династiї
12:40, 20:20 НЛО з
минулого
14:30 Бути левом
15:30 Дивовижнi митi

життя
17:20 Довiдник дикої
природи
22:10 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Euroshow»
М. Поплавського у
Варшавi»
13:55 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «5 зiрок»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:25 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Рiздвяний герой»
11:15 Х/ф «Каспер:
Початок»
13:10 «Кохання з першого
погляду»
14:00 «КВН»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
18:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
23:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:45, 20:00 «Подробицi»
07:45 «Мультфiльм»
08:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
10:00 Д/п «Живе такий
хлопець. Л. Куравльов»
10:50 Х/ф «Шукайте
жiнку»
14:00, 20:30 Т/с «Чотири
пори лiта»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 «Навколо М»

ICTV
6:05 Факти
08:15 Бiльше нiж правда
09:15 Секретний фронт
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Капiтан
Фiлiпс»
16:10 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-2»
22:45 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-3»
00:30 Х/ф «Тремтiння
землi-4. Легенда
починається»

12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
14:30 Навчайся з нами
20:00 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»

5 КАНАЛ
7:00, 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
10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi

2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
13:25 «Богатирi»
14:25 Х/ф «Один шанс
на двох»
16:40 Т/с «Доставити за
будь-яку цiну»
20:10 Т/с «Останнiй коп»
22:05 Х/ф «Хороша
людина»
00:10 Х/ф «Спорт
майбутнього»

НЕДIЛЯ , 9 Ж О ВТ НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Недiля з
Кварталом»
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 7»
12:00 «Грошi»
13:20 «Життя без обману»
14:45 Т/с «Свати - 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:25 «Аргумент кiно»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 7 чудес України
08:15 Смакота
09:00 Х/ф «Антонiо
Вiвальдi: Принц Венецiї»
11:15 М/с «Мандрiвники
в часi»
12:00 Театральнi сезони
14:20 Фольк-music
16:00 Твiй дiм-2
16:30 Т/с «Епоха честi»

21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Андрiйко»
13:00 Т/с «З надiєю на
щастя»
17:00 Х/ф «Ванька»
18:50 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧМ-2018.
«Україна» - «Україна»
21:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Х/ф «Вальс-бостон»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00, 20:15 «Кумири»
06:10 Х/ф «Острiв
скарбiв»
07:50 «Натхнення»
11:00, 18:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
15:10 Пригоди О.
Стiвенса
16:45 «Трускавецька
Фiєста»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
22:00 Х/ф «Змiй»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
5 М/с «Ескiмоска.
Пригоди в Арктицi»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:25 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:00 М/ф «Ведмедiсусiди: Зимовi канiкули»
12:10 Х/ф «Р...
Раджкумар»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Танька i Володька
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:35 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Країна У
23:00 Х/ф «Хто цей

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

Санта?»
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
12:45 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Давай поговоримо
про секс»
00:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
08:00 Х/ф «У смузi
прибою»
09:35 Т/с «Охоронець - 3»
12:55 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
14:40 Х/ф «Блеф»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23:00 Х/ф «Первiсний
страх»
НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Т/с «Пригоди

Мерлiна»
12:00 М/ф «Аладдiн»
13:45 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
15:20 Х/ф «Чаклунка»
17:20 Х/ф «Вартовi
Галактики»
20:00 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
22:00 Х/ф «Костянтин»
00:20 Х/ф «Той, що
виганяє диявола.
Початок»
МЕГА
09:00, 18:20 У пошуках
iстини
10:40 Ялта: жертва
Сталiну
11:40 Мисливцi на
нацистiв
12:40, 20:20 НЛО з
минулого
14:30 Школа виживання:
леви
15:30 Довiдник дикої
природи
22:10 Вирiшальна мить
00:00 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

Виробничому підприємству
у м. Вишгороді на постійну
роботу потрібні працівники
з фасування курятини.
З/п — відрядно-преміальна, від 4 000 грн.
Тел: (067) 503-19-83
10 жовтня 2016 року о 18:00 на вул. Б. Хмельницького, 7 у м. Вишгороді, біля ПТ «Ломбард
«Віста», відбудуться збори власників щодо
надання нежитлового приміщення загальною
площею 25,88 кв. м, в якому знаходиться ПТ
«Ломбард «Віста», в строкове платне користування.
Прохання до всіх співвласників буд. № 7 по вул.
Б. Хмельницького бути присутніми на зборах.

8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00, 00:35 «У центрi
уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:30 «5 зiрок»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:25 Х/ф «Каспер:
Початок»
11:20 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Рiздвяний герой»
13:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»

19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
22:50 «КВН»

18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Помпеї»
22:25 Х/ф «Олександр»

ІНТЕР
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Х/ф «Ти будеш
моєю»
15:45, 21:30 Т/с
«Особистi обставини»
20:00 «Подробицi тижня»

5 КАНАЛ
6:30, 18:10 Велика
полiтика
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
11:10 Час iнтерв’ю
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
20:00 Документальний
проект
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»

ICTV
07:20 Зiрка YouTube
09:20 Дивитись усiм!
11:05 Без гальм
11:30, 13:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-2»
16:55 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-3»

2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Дембель»
16:25 Х/ф «Той, хто
посмiв»
18:05 Х/ф «Той, хто
посмiв-2: Облога Даунiнгстрiт»
20:00 Х/ф «План
пограбування»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Литовське
весiлля»

Адвокат. Суди, стягнення боргів.
Повернення депозитів. Продаж
землі (ОСГ). Оформлення.
Тел: (050) 566-22-70

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

ХІМЧИСТКА
всіх видів одягу
та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ
подушок,
ковдр і перин.
м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1.
Тел:
(050) 823-34-58
(097) 614-56-47

23:30 Фiнансовий
тиждень

Відповідальний за розповсюдження
газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
364) на ім’я Тетяни Дмитрівни МИХАЙЛОВОЇ
Чистимо колодязі механізованим способом на відмінно!
Тел: (067) 339-65-04, (050) 87-36-330, (097) 684-59-47
Продам 9,2 сотки
під будівництво (на початку
с. Старі Петрівці).
Ліс — 150 м,
світло — 36 кВт.
Тел: (095) 378-19-69

Продам/обміняю на
житло (нове, старе) 2
га під індивідуальне
садівництво (не пай),
1 лінія води.
Тел: (097) 656-88-97

Запрошуємо на роботу ПРИБИРАЛЬНИЦЮ у торговий
центр (другий поверх супермаркету «Білла»).
Тел: (050) 303-05-35
Продам земельну ділянку (м. Вишгород, Ольжина
гора) біля церкви свв. Бориса і Гліба (10 соток під
забудову + 4,8 сотки під ОСГ). Підведені комунікації. Є будівельний паспорт. Ціна — договірна.
Тел: (098) 258-91-53
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1 жовтня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

20 років — міському дитячо-юнацькому духовому оркестру-студії

Грай, ВОДОГРАЮ!
Наталія ТИЩЕНКО, директор «Водограю»
ФОТО — архів редакції газети «Вишгород» і оркестру-студії «Водограй»

Все минає, а музика — вічна
(Гасло «Водограю»)

Більше фото — див. на сайті газети
1 жовтня 1996 року розпорядженням Вишгородського
міського голови Олександра Кімлача було створено оркестрстудію «Водограй». Набирали туди дітей із 7 років — не за музичними здібностями, а за бажанням. «Хочеш — навчимо!»
– говорив директор і художній керівник «Водограю» Ярослав
В’ячеславович Глєбович, якого діти називали «Слав-Славич».
Буквально за тиждень прийшло зо три десятки охочих до духової музики. Заняття відбувались у приміщенні третьої вишгородської школи (нині СШ «Сузір’я»). Щодня після уроків з усього
міста бігли школярики в актовий зал на другому поверсі найновішої у Вишгороді середньої школи.
Там їх чекали Слав-Славич та іще три викладачі — Інна
Счастливцева (клас теорії), Геннадій Григор’єв і Борис Лифановський (клас мідних духових інструментів). Інструменти збирали
всім миром звідусіль — із горищ, підвалів, підсобних приміщень
Будинків культури по всій Україні, списані з балансів військових
оркестрів, від німецьких друзів із м. Гембах.
Запилені труби, тромбони, баси отримали друге життя — у
дитячих руках вихованців студії «Водограй». Займалися цілий рік
— і на канікулах теж. Влітку разом відпочивали і продовжували
репетиції, аби не втратити навичок.
За кілька років в оркестрі з’явилася група дерев’яних духових
інструментів (флейти, кларнети), а згодом — і група маленьких
барабанщиць, які весело відбивали ритм усіх міських заходів. У
1999 році 30 найкращих оркестрантів представляли Вишгород у
місті-побратимі Льорраху та цілий місяць тішили своїми концертами українську діаспору в Німеччині.
Побратимам виступи «Водограю» сподобались — і оркестрстудію вже традиційно запрошували «на гастролі», популяризувати українську духову музику. Втім, юні музиканти грали і
класику (Офенбаха, Гуцала, Доги, Лоу), виконували попурі за
мотивами народних пісень, творів сучасних композиторів, на біс
грали марші, вальси, польки. З особливим захопленням публіка
сприймала концертну фантазію для сопілки з оркестром «Ватра»
Володимира Матвійчука.
З півдесятка років духова музика лунала у третій школі, потім
«Водограю» надали власне приміщення — на території Вишгородської ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. З’явилась можливість одночасно проводити заняття у декількох класах — теоретичні та індивідуальні
уроки. З часом було обладнано приміщення і для спільних репетицій усіх груп оркестру.
Дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водограй» забез-

Вітаємо

печував особливу атмосферу на кожному святі і став своєрідною
музичною візитівкою Вишгорода. Чимало вихованців «Водограю»
зробили музику справою свого життя, дехто із них повернувся
вже викладачем або привів своїх дітей. Кількість вихованців уже
перевищувала сотню, а, бувало, що й сягала 150.
Два десятиліття для міського оркестру не минули безслідно.
«Водограй» неодноразово ставав переможцем конкурсів і змагань різних рівнів — від місцевих до міжнародних, прикрашав
своєю музикою урочисті події та улюблені народні свята у столиці та інших містах України. Все більш насиченим і різноманітним
ставав наш репертуар.
Вишгородська міська рада фінансувала зарплату викладачам, забезпечувала форму, ремонт інструментів. За міською програмою підтримки юних талантів щороку понад півсотні вихованців «Водограю» відпочивали у мальовничих куточках України (у
горах і на морі) та за її межами — у Болгарії.
Колектив оркестру оновлювався щороку — нові вихованці долучалися до мистецтва духової музики та розкривали нові можливості і для самого оркестру: більш потужними ставали голоси
труб, більш професійним — виконання, більш згуртованим батьківський колектив «Водограю».
Сьогодні дитячо-юнацький оркестр-студія переживає новий
виток розвитку: суттєво змінився склад і репертуар. Ми більше
уваги приділяємо популярним народним мотивам – аби слухачі
підспівували нам і відчували себе частинкою нашої творчої родини.
На часі — ремонт приміщення, що понад 10 років не відновлювалося. За сприяння міського голови Олексія Момота виділено
кошти на капітальний ремонт (зверх міської програми підтримки
відшукали гроші, аби талановиті маленькі вишгородці мали зручні приміщення для репетицій). До Дня міста придбали футболки
та кепки з логотипом — для виступів колективу на вулицях міста.
Нині у нашому приміщенні успішно взаємодіють три творчі
колективи: міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй»,
ансамбль барабанщиць «Драм-стейшн» і ансамбль сопілкарів
«Рум’янок» (керівник Олена Могиль). Звісно, мріємо про розширення нашої творчої бази, про нові костюми та інструменти –
блискучі і дзвінкі.
На фестивалі малих міст України «Київська Русь» у липні ц.
р. ми стали переможцями та, окрім диплому і грамоти, отримали
додаткову нагороду ще й від міської ради: концертні папки з логотипом «Водограю».
У цьому році з особливим завзяттям наші юні музиканти грали на концертному майданчику біля БК «Енергетик» та очолювали урочисту ходу на Співоче поле. Ми вітали вишгородців із
Днем-міста-2016 р. урочистими маршами.
Сьогодні вітаю викладачів і вихованців «Водограю», їхніх
батьків, рідних і друзів з круглою датою — 20-літтям нашого оркестру-студії. Щира подяка всім за сумлінне відвідування уроків,
старання на репетиціях, яскраві концерти, насичені гастролі.
«Духовик» — це не просто частинка музичної спільноти, це
— стиль життя. «Водограй» — музична візитівка нашого рідного
міста – прославляє Вишгород і його мешканців. Не кожне місто
може похвалитися такою «родзинкою», як дитячо-юнацький оркестр.
Двері «Водограю» завжди відкриті для нових талантів і випускників. Приходьте, не забувайте, діліться своїми планами і досягненнями.
Не випадково наш 20-річний ювілей збігається із Днем музики (1 жовтня). Наша музика лунатиме по місту завжди. Грай,
«Водограю»!
Замість післямови. Запрошуємо долучитися до нашого колективу юних музикантів або тих, хто мріє зануритись у світ духової музики, а також викладачів — поділитися своїм талантом і
знаннями. Конт. тел: (04596) 32-668; 073-042-98-95, 098-305-9400, 099-214-76-70, директор — Наталя Тищенко.

Славна дата у житті Романюка

25 вересня день народження відзначив
Володимир Іванович РОМАНЮК!
Завжди — на відповідальній роботі, завжди серед людей і для
людей, тому що за своєю натурою Володимир Іванович — один із
найяскравіших керманичів Вишгородщини. У нього є чого повчитися
молодим керівникам: досвід, мудрість, характер, уміння спілкуватися,
приймати рішення та не боятися відповідати за них.
З роси і води Вам у всі, відпущені Богом роки! Безмежного кола
щирих побратимів, тепла від рідні, поваги від сусідів! А ми — завжди
поруч з Вами, Володимире Івановичу!
Друзі та колеги

Ярмарок біля стадіону «Енергетик:
працюємо у звичному режимі
Щонеділі, з 07:00 до 18:00 год. біля стадіону «Енергетик» працює
ярмарок.
На ярмарку завжди можна придбати домашню картоплю, овочі,
фрукти, баштанні культури, якісне м’ясо, молоко і молочні вироби, свіжу
рибу, копченості, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, яйця, консервовані продукти, соняшникову олію і вершкове масло, а також інші продовольчі товари.
Довідки за тел: (097) -259-44-47

На роботу
в аптеку
потрібні
ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в
оренду здається
кабінет. Тел:
(097) 285-50-48
На виробництво жіночого одягу потрібні:

ШВЕЯ

КОНСТРУКТОРЗАКРІЙНИК

Зарплата — 5000-7000 грн

Зарплата — 3000-4000
грн (за 2 дні на тиждень)

Обов’язки:
— пошив красивого
жіночого одягу;
— повний робочий день
(понеділок-п’ятниця)
Вимоги:
— досвід роботи
від 1-го року;
— розуміння якісного
пошиття;
— вміння шити виріб
від початку до кінця

Обов’язки:
— часткова зайнятість;
— розробка і градація
лекал;
— розкрій тканини
на вироби;
— контроль пошиття
дослідного зразка;
— прорахунок витрати
матеріалів

Що ми пропонуємо?
— Подвійну оплату праці за понаднормову роботу
у вихідні;
— зарплату – щотижня;
— оплачувану відпустку (24 дні на рік);
— світле і затишне приміщення з євроремонтом;
— виробництво в БЦ «Карат» (м. Вишгород)

Тел: 067-463-51-14, Аліна

ДИТЯЧИЙ САДОК

запрошує

ВИХОВАТЕЛЯ
096-448-37-88, Анна

