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Популізму
не місце у
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ФОТО — соцмережі
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Розпитувала Вікторія ШМИГОРА
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Людям з особливими потребами…

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»
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ФОТО — Галина МАКАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

«Хочу повернутися в Донецьк переможцем»

4

День місцевого самоврядування,
який відзначається 7 грудня, — хороший привід запитати, наскільки
вдається реалізувати принципи самоврядування, тим більше, що зараз надзвичайно актуальне питання
децентралізації влади. З цього приводу — інтерв’ю з Вишгородським
міським головою Олексієм Момотом.
— Олексію Вікторовичу, минув
рік від чергових виборів до місцевих
рад. Які головні тенденції та результати цього періоду?
— Перший рік на посаді міського
голови пройшов, неначе один день, з
відчуттям великої відповідальності у забезпеченні безперебійного функціонування міського господарства, надання
мешканцям райцентру адміністративних та комунальних послуг належного
рівня. Режим робочого дня розписаний
похвилинно на щоденне вирішення
нагальних для громади питань. >

Статус Вишгорода у Київській Русі був незрівнянно вищим
«ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ.
ГЕРОЇ ВИШГОРОДЩИНИ»
Із 6 грудня ц. р. по 31 січня 2017 р.
у приміщенні Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника (м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1) – виставка «Війна на Сході
України. Герої Вишгородщини». Для
дошкільнят і школярів міста і району
проводитимуться «Уроки патріотизму»
МАЙСТЕР-КЛАСИ У ЗАПОВІДНИКУ
У січні 2017 р., під час зимових
канікул, у Вишгородському історикокультурному заповіднику (ВІКЗ) —
майстер-класи для всіх охочих. Стежте за оголошеннями на сайті ВІКЗ та в
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НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА
18 грудня (неділя)
11:00 — відкриття новорічноріздвяного ярмарку (м. Вишгород,
просп. І. Мазепи, 9, районний Будинок
культури «Енергетик»)
12:00 — гала-концерт ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Все
починається з любові» — під патронатом Вишгородського міського голови, за сприяння Управління культури,
національностей та релігій Київської
облдержадміністрації та Вишгородського історико-культурного заповідника, за підтримки Міністерства куль-

аФішка

тури України та
громадської організації
«Арт-

Креатив»
19 грудня (понеділок)
День Святого Миколая у дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладах міста
17:00 — запалення вогнів новорічної ялинки (площа ім. Г. Строкова
біля РБК «Енергетик»)
23 грудня (п’ятниця)
17:00 — вистава для дітей «Три
зорі» (м. Вишгород, просп. І. Мазепи,
9, РБК «Енергетик»,
тел: /04596/ 22-069)

24 грудня (субота)
11:00 — вистава для дітей «Новорічне люстерко» (м. Вишгород, вул.
В. Симоненка, 3-а, міський Центр творчості «Джерело», тел: /04596/ 54821)
14:00 — вистава для дітей «Три
зорі» (м. Вишгород, просп. І. Мазепи,
9, РБК «Енергетик»,
тел: /04596/ 22-069)
25 грудня (неділя)
11:00 — вистава для дітей «Новорічне люстерко» (м. Вишгород, вул.
В. Симоненка, 3-а, міський Центр творчості «Джерело», тел: /04596/ 54821)
14:00 — вистава «Лускунчик і
Королева Мишильда» (м. Вишгород,
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Наукові
дослідження

просп. Т. Шевченка, 8, районний Центр
творчості «Дивосвіт»,
тел: /04596/ 251-71)
27-28 грудня (вівторок-середа)
16:00 — вистава «Лускунчик і
Королева Мишильда» (м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 8, районний Центр
творчості «Дивосвіт»,
тел: /04596/ 251-71)
31 грудня (субота)
23:30 — святкові заходи (пл. ім. Г.
Строкова біля РБК «Енергетик»)
У програмі можливі зміни:
див. сайти міськради, газети
«Вишгород», РБК «Енергетик», РЦТ
«Дивосвіт», МЦТ «Джерело»

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
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

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

ЧИТАЙТЕ НА САЙТІ ГАЗЕТИ
Зріс прожитковий мінімум —
перераховують пенсії. Коли і кому
Податки на орендоване майно
Мінімальна зарплата
і страхові внески
Ціни на алкоголь
Антикорупційний сервіс «Пульс»
Стрічка новин

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Суспільство

2016 року

Хай кожна ініціатива знаходить підтримку
Ганна СТАРИКОВА,
голова Київської обласної ради
Щиро вітаю із нашим спільним святом!
З кожним днем роль депутатів та голів
сільських, селищних, районних і міських
рад, мерів міст — набуває все більшої значущості. Адже саме через органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати участь у
вирішенні питань місцевого значення, відстоювати інтереси своєї територіальної громади.
Сьогодні перед нами стоїть надважливе завдання —
спільними зусиллями побудувати Українську державу європейського зразка, впроваджуючи принципи децентралізації.
Наша держава — не перша, яка стала на шлях глобальних перетворень. У сфері реформування місцевого
самоврядування ми переймаємо позитивний досвід успішних європейських країн — Литви, Польщі, Латвії та інших.
Але лише від нас залежить, наскільки якісними будуть
впроваджені зміни. Тому ми маємо об’єднатися навколо
однієї мети — покращити життя людей як на обласному,
так і на місцевих рівнях. А потужна підтримка європейської
спільноти сприятиме розбудові Київської області.
Від депутатського корпусу Київської обласної ради вітаю всіх працівників органів місцевого самоврядування із
професійним святом та бажаю, щоб кожна ініціатива знаходила підтримку і якнайшвидше втілювалась у життя.
Зичу вам наполегливості, мужності і нових здобутків у
нелегкій і відповідальній праці! Щастя вам, добробуту, всіляких земних гараздів!

Влас. інф.

За попередніми підсумками, Київоблрада VII
скликання провела 15 пленарних засідань під час
Сьомого грудня Київська обласна рада вітала
яких ухвалено 203 рішення, на 192 засіданнях покерівників районних, сільських і селищних рад та
стійних комісій розглянуто 1083 питання. До вищих
мерів міст обласного значення із Днем місцевого саорганів влади — зокрема, до Президента України,
моврядування. На урочистому заході були присутні
Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та прапрокурор Київської області
воохоронних органів — наДмитро Чібісов, голова Киправлено 59 звернень щодо
ївської ОДА Олександр Горбюджетного
законодавства
Голова Комітету Верховної Ради Укра- (зокрема — неприпустимості
ган та голови Київоблради
попередніх скликань Микола їни з питань державного будівництва, ре- ухвалення змін до БюджетноБаранюк, Олександр Качний, гіональної політики та місцевого самовря- го кодексу України), питань
Микола Бабенко, Микола дування Сергій Власенко вручив нагороди вчинення нотаріальних дій, наВерховної Ради України голові Київоблради рахування і сплати податків та
Приймаченко.
Захід розпочався із при- Ганні Стариковій, її першому заступнику інших обов’язкових платежів,
вітального слова очільниці Володимиру Майбоженку та заступни- розмежування повноважень та
Київоблради, яка запросила ку Миколі Стариченку. Ганна Старикова посилення відповідальності за
на сцену і голів постійних ко- вручила Почесні грамоти Київоблради виконання Програми соціальмісій та депутатських фрак- кращим представникам місцевого само- но-економічного та культурного
цій. Ганна Старикова наго- врядування Київщини, серед них — за- розвитку областей на коротколосила, що наразі діяльність ступнику Вишгородського міського голови строковий та довгостроковий
Київської обласної ради – по- Олексію Рачинському, керівнику апарату період та інших, не менш важливністю відкрита та прозора. виконавчого комітету Вишгородської місь- вих питань. Протягом 2016 року
«Цей рік відзначився тим, що кради Наталії Василенко, спеціалісту юри- депутати Київської обласної
ми утворили єдину потужну дичного відділу Святославу Морозову. За- ради надали матеріальну докоманду. Представники Київ- ступник Вишгородського міського голови помогу понад 7000 мешканцям
ської обласної ради втілюють Трохим Іванов отримав Почесну грамоту Київщини на загальну сум понад
всі завдання, які стоять перед Київської облдержадміністрації від голови 15 млн грн.
ними, тож, фактично, вони КОДА — Олександра Горгана. Вітаємо!
Урочисту частину відкрила
стали взірцем, прикладом
переможниця ІІІ сезону вокальтого, яким має бути місцеве самоврядування. Можу
ного шоу «Голос України. Діти» Еліна Іващенко, а
з впевненістю сказати, що у нас вже є чималі досягпісля вручення нагород перед присутніми виступили
нення», — сказала у своєму виступі Ганна Старикова.
творчі колективи Київщини.

Із 1 грудня пенсії перераховано
Держава — народу
Управління Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016
року встановлено прожитковий мінімум
для непрацездатних осіб 1247 грн.
З урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму перераховано:
— мінімальний розмір пенсії за віком
при наявності у чоловіків 25, у жінок 20 років
страхового стажу (якщо пенсія призначена до
01.10.2011 р.) та мінімальний розмір пенсії
при наявності у чоловіків 35, у жінок 30 років
страхового стажу (якщо пенсія призначена
після 01.10.2011 р.) встановлюється на рівні
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
— доплату за понаднормативний стаж (за
кожний повний рік понад 25 (35) років для чоловіків та понад 20 (30) років для жінок розмір
пенсії збільшується на 1% від розміру пенсії,
обчисленої відповідно до статті 27 Закону,
але не більше 1% від прожиткового мінімуму);
— мінімальні пенсії у зв’язку з втратою
годувальника особам, які отримують пенсії за
«військовим» Законом (мінімальний розмір
пенсії з 01.12.2016 р. не може бути меншим
за 2494 грн на одного утриманця);
— мінімальні пенсії шахтарям, на яких поширюються норми Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (з
01.12.2016 р. мінімальний розмір пенсії шахтаря при наявності у нього стажу підземної
роботи не менше 15 років для чоловіків та не
менше 7,5 років для жінок не може бути менше за 3741 грн).
Від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 1247 грн, перераховано пенсії за
особливі заслуги перед Україною, підвищення
ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, надбавки на утриманців відповідно до «військового» Закону,
мінімальні пенсії інвалідам війни, учасникам
бойових дій та інвалідам-чорнобильцям. Перераховано пенсії у разі втрати годувальника, призначені відповідно до Закону України
«Про загальнообов‘язкове державне пенсійне
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страхування».
Для довідки: З 01.12.2016 року мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника
на одного утриманця не може бути менший за
1247 грн, на двох — 1496,40 грн, на трьох і
більше утриманців — 1870,50 грн.
Розміри пенсій для інвалідів війни, інвалідів, захворювання яких пов’язано із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та учасників бойових дій, не можуть бути нижчими: інвалідам
1 групи — 3 553,95 грн, інвалідам 2 групи — 3
179,85 грн, інвалідам 3 групи — 2 805,75 грн,
учасникам бойових дій — 2 057,55 грн.
Мінімальні розміри пенсій інвалідам,
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з ЧАЕС, не можуть бути нижчими:
в інвалідів І групи — 1870,50 грн; в інвалідів
ІІ групи — 1558,75 грн; в інвалідів ІІІ групи —
1371,70 грн; діти-інваліди — 1247,00 грн.
Розміри пенсій працюючих пенсіонерів не
перераховуються в разі зміни прожиткового
мінімуму.
Працюючим пенсіонерам після звільнення з роботи, пенсія перераховуватиметься з
урахуванням прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи.
Пенсіонери, які працюють, можуть і надалі здійснювати перерахунок пенсії через кожні
два роки роботи з урахуванням не менш як 24
місяців страхового стажу після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії незалежно
від перерв у роботі.
Якщо пенсія по втраті годувальника призначена на двох та більше утриманців, і один
з яких працює, то розмір пенсії, обчислений
відповідно до статті 28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», не перераховується.
Також не збільшиться розмір пенсійної
виплати у випадках, коли підвищення призначеного розміру пенсії без врахування
фіксованої індексації менше суми фіксованої
індексації. В цьому випадку розмір фіксованої
індексації з 01.12.2016 зменшується на суму
підвищення пенсії.
Всі перерахунки пенсій проведені автоматизованим способом за матеріалами пенсійних справ.
Докладніше —
чит. на сайті газети «Вишгород»

ТЕПЛИЙ ПІД’ЇЗД: ремонт ДВЕРЕЙ і КОЗИРКІВ
Тетяна
Депутатські
БРАЖНІКОВА,
турботи
Володимир
ЛІСОГОР,
2017-2018 роки. Переддепутати
бачається, окрім поВишгородської міської
дальшої заміни вікон, і
ради
встановлення пружин
або доводчиків дверей,
Міська програма «Теремонт укосів, козирків,
плий під’їзд» у 2016 році
зовнішніх і внутрішніх дверей під’їздів тощо.
передбачала заміну старих дерев’яних віГоловна мета Програми «Теплий
кон на нові енергозберігаючі лише у найпід’їзд-2017-2018» — створення умов для
старіших багатоповерхівках міста. Рік добезпечного і комфортного проживання у
бігає кінця, та до нас звертаються не тільки
багатоповерхових житлових будинках, поз подяками, а й з пропозиціями. Люди
кращення естетичного та санітарного стану
просять не лише продовжити заміну стапід’їздів, а також істотне зменшення рівня
рих дерев’яних вікон у під’їздах житлового
тепловтрат. Цього тижня вищезазначений
фонду міста на нові енергозберігаючі, а й
Проект був зареєстрований та поданий
відремонтувати вхідні групи під’їздів.
на розгляд Вишгородської міської ради.
Ми врахували численні звернення мешВпевнені, що колеги-депутати підтримають
канців будинків по наших виборчих округах
нашу ініціативу, адже ніщо так не єднає, як
і підготували Проект міської програми на
інтереси громади та міста!

Київщина

Шановні працівники
органів місцевого
самоврядування, колеги!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Нагороди — найкращим!

7-го грудня ми вітали один одного з
Днем місцевого самоврядування!
Місцеве
самоврядування
в
Україні має глибокі й міцні історичні
традиції. Нині вони розвиваються і
збагачуються, зміцнюючи демократичні засади українського суспільства, його громадянської консолідації.
Переконана, що лише наша
спільна злагоджена щоденна праця,
ініціатива та енергія, ефективне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів перетворять Вишгород на заможне європейське місто.
Бажаю усім, хто дбає про добробут і розквіт Вишгородщини,
— здоров’я і творчої наснаги, благополуччя та затишку в родинах, мужності та нових здобутків у нелегкій і
відповідальній праці на благо нашої
громади, всього народу України.

Дорогі ліквідатори аварії на ЧАЕС!
Ми були свідками героїчних зусиль цілого покоління наших співвітчизників, які врятували майбутнє для
своїх нащадків, і ми глибоко вдячні
всім учасникам ліквідації наслідків
найбільшої техногенної катастрофи
на планеті ХХ століття, які виявили
героїзм, самовідданість та мужність у
тих екстремальних обставинах.
Низько вклоняємось усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які, не шкодуючи свого
здоров’я і життя, працювали в зоні радіаційного
лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки
Чорнобильської трагедії, обмежити біду, тим, хто
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

ФОТОмить

У Всесвітній день волонтерів у Вишгороді Волонтерська рада підбивала підсумки року, обговорювала
реалізовані ініціативи та презентувала проекти-2017.
Досвідом волонтерства ділилися міський голова
Олексій Момот, директор Територіального центру надання соціальних послуг Наталя Рудько, один із співавторів «Майстерні волонтерів» Світлана Новицька.

Вітання

зупинив розбурхану стихію некерованої
ядерної реакції і зробив вагомий внесок
у справу подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
Щиро бажаємо вам та вашим рідним
і близьким міцного здоров’я, життєвої
енергії, сімейного затишку, щастя, миру,
добра й злагоди. Хай завжди поруч з
вами буде людська подяка за ваші добрі справи!
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
заступник міського голови Трохим ІВАНОВ

Волонтерська рада
Грамоти і подяки від Вишгородської РДА і райради,
теплі слова і побажання людям різних професій, віку,
переконань, соціальних статусів, які об’єдналися за
покликом душі, за потребою віддавати себе іншим,
зокрема отримали волонтери з дитячого табору «Лісова застава» (керівник — Ірина Сазонова), голова
БФ «Святої Ольги» Володимир Малишев.

Стрічка новин
ДОМОВЛЕНІСТЬ У БРЮССЕЛІ —
ДОРОГА ДО «БЕЗВІЗУ»
Представники Європейського парламенту і Ради
Євросоюзу досягли згоди щодо механізму припинення безвізового режиму, від якого залежить початок дії
«безвізу» для України і Грузії.
Призидент України Петро Порошенко, регагуючи
на домовленість керівництва ЄС, зазначив: «Обнадійливі новини з Брюсселя за результатами моїх постійних контактів з лідерами ЄС. Компроміс щодо механізму припинення безвізу знайдено. Тепер слово за
Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом».

конував голова українського МЗС Павло Клімкін після
завершення засідання Комісії Україна-НАТО. Водночас держави-союзниці, попри запевнення у підтримці
Збройних сил практичними й дорадчими шляхами, також звертали увагу на рівень корупції і цікавились українським досвідом протидії гібридній агресії з боку Росії.
ДВА РІЗДВА
Верховна Рада хоче зробити вихідним і 25 грудня.
Автори внесеного на розгляд проекту — 24 депутати
від різних фракцій.
ПОРУШНИКИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ПО ПОВНІЙ

ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ У МІНСЬКУ
Тристороння контактна група доручила підгрупі
з гуманітарних питань підготувати все необхідне для
звільнення максимальної кількості людей, незаконно
утримуваних на Донбасі, до новорічних свят. «ОРДО
заявили, що в них утримується 42 українці. Ми висловили пропозицію негайно передати 228 тих громадян,
яких вони запитували в своїх запитах, заради негайного звільнення цих 42 українців-героїв, цивільних і
військових», – написала представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Втім, наразі представники угруповання «ДНР» заявили про готовність
зі свого боку звільнити лише вісьмох заручників. Наступна зустріч групи відбудеться 21 грудня.
УКРАЇНА-НАТО
Україна є і буде залишатися одним із фундаментальних пріоритерів НАТО. У цьому в Брюсселі пере-

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Нагадую, що рішенням (№ 4/8) у
Вишгороді обмежено продаж алкогольних напоїв у нічний час — з 22:00
до 8:00; влітку — з 23:00 до 8:00. Це
необхідно для впорядкування режимів роботи магазинів, кіосків, наметів,
павільйонів, секцій тощо, що здійснюють роздрібну
торгівлю алкогольними напоями (за виключенням закладів громадського харчування).
На жаль, не всі підприємці совісно виконують розпорядження, керуючись лише жагою збагачення. Запевняю, ми цього не залишимо без уваги.
Порушників каратимемо згідно закону.

Пряма мова

Вишгород
З метою консолідації зусиль депутатів
міської ради, членів міськвиконкому, територіальної громади актуальні питання життя
міста, з яких приймаються рішення, публічно
обговорюються.
Одним із пріоритетних напрямків роботи на посаді міського голови вважаю забезпечення ефективної участі населення у
вирішенні місцевих проблем. Тобто, маємо
довести собі і людям, що місцеве самоврядування — це природна форма життєдіяльності громади, а не форма бюрократії.
— На минулорічних виборах відбули-

ся досить суттєві зміни у складі депутатського корпусу. Це позначилося якимось
чином на роботі?
— Дійсно, депутатський корпус змінився. Але пройшло чимало депутатів, у яких є
значний досвід роботи. І, я вважаю, це добре, адже це певна правонаступність у діяльності органів місцевого самоврядування.
Разом із тим, більшість нових депутатів
уже встигли за рік чимало зробити для своєї
громади.
Насамперед це був рік формування працездатних органів місцевого самоврядування, виконавчої влади.
Мова йде про утворення дієвих постійних комісій, адже від їхньої діяльності, дій
голів комісій значною мірою залежить загальний тон роботи місцевих рад — сільських, селищних, районної, актуальність та
затребуваність громадою питань, які розглядатимуться на сесіях.
По кожному питанню члени комісії виїжджають на місця. Долучитись до них можуть
усі охочі.
Тобто, депутати довели, що мають не
лише передвиборні обіцянки, а й конкретні
ідеї розвитку нашого міста, які вже втілюються у життя.

1

Назва житловоАдреса
го комплексу

ЖК "Зеніт"

вул. Шолуденка

ЖК "Берегиня"

3

ЖК
"Київські
вул. Лугова
зорі" 2 черга

За кожним депутатом закріплений округ,
і в першу чергу він має займатися вирішенням нагальних проблем людей, які там проживають. Якщо хтось прийшов сюди, аби
погратись у політику, — вперед до Верховної Ради! Там це популярно.
— Як депутат попереднього скликання Ви мали досвід роботи в органах місцевого самоврядування. І все ж, посада
міського голови — це зовсім інше…
— Дійсно, при всій зовнішній схожості —
це різні речі.
Депутат міської ради в ході своєї роботи
має відстоювати інтереси громади. У міського голови ступінь відповідальності значно
вищий. Насамперед — це формування працездатного органу місцевого самоврядування.
Мої сьогоднішні завдання — це чітка
робота депутатських комісій, забезпечення
діяльності кожного депутата, злагоджена
робота апарату міської ради з тим, щоб ми
приймали зважені рішення на сесіях, які і в
юридичному плані, і в економічному працювали б на благо жителів Вишгорода.
І приємно відзначити, що практично всі
постійні комісії міської ради активно працюють не лише під час підготовки до сесій, а й

Площа

Кадастровий номер

0,2241

3221810100:01:174:0101

0,5328

3221810100:01:105:0109

вул.
Набе1,6149
режна

2

0,3795

провулок
Прожектор- 2,3718
ний
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ЖК "Сіті парк"
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ЖК "Французь- вул. Шолу1,2
кий бульвар"
денка
0,1987
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ЖК
гард"

"Велес-

Цільове призначення

Примітка (первинне
рішення про виділення земельної ділянки)

договір купівлі-продажу, серія та номер: 211 від
рішення №29/5 від
ТОВ "Центр ак- 29.01.2014
рекреація (розміщення цен- 24.01.2014 р.
тивного відпочинтру активного відпочинку) рішення № 16/21 від
ку "Сталкер"
договір купівля-продаж № 3291 від 26.11.2012
26.10.2012 р.

ТОВ "НІКА" ЛТД

3221810100:01:152:6215

Власник Максимов Є.О., право заява щодо об'єднання земельних ділянок, се- будівництво та обслуговузабудови:
ТОВ рія та номер : НАС167977, зареєстровано за № вання житлового будинку
"ГОРИЗОНТБУД- 359 від 23.05.2016
(присадибна ділянка)
СЕРВІС"

рішення № 8/35 від
25.03.2016 р.
Рішення №28/52 від
27.12.2013 р.

3221810100:01:257:0003

ПАТ "Дніпрожилбуд", ТОВ "Вишбудівництво та обслуговудоговір суборенди, серія та номер: 3097 від
рішення №19/13 від
городміськреконвання багатоквартирного
27.12.2012 р.
28.12.2012
струкція-1", ТОВ
житлового будинку
"Техсервісбуд"

3221810100:01:087:6001

будівництво та обслуговуРадченко Артем заява про об'єднання земельних ділянок, серія
рішення № 10/19 від
вання житлового будинку
Анатолійович
та номер: 468 від 06.06.2016
28.02.2012
(присадибна ділянка)
договір купівлі-продажу, серія та номер: 1005
від 10.06.2016

3221810100:01:256:0006

3221810100:01:256:0014
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Підстава набуття

сово роздає землі під забудову багатоповерхівок.
В особистих розмовах
намагався
пояснювати
людям. Але ці вкиди набирають неабияких обертів. Весь сарказм у тому,
що поширюють їх ті, хто
причетні до сумнозвісних
землевідводів.
Підготував табличку про всі забудови в
місті за останні роки (які тривають і досі) із
назвою ЖК, адресою, площею земельної ділянки, вказаним кадастровим номером (аби
на публічці було зручніше шукати), власником будівництва, підставою набуття права
власності чи оренди, фактичним цільовим
призначенням ділянки та датою, коли і на
основі якого рішення відводилася земельна
ділянка.
Два важливих моменти: жодних дозволів
на будівництво Вишгородська міська рада
не надає, оскільки це функція архбудконтролю Київської області; містобудівні умови
і обмеження надаються районною архітектурою. Отже, участь міськради в процесі
забудови обмежується на стадії відведення
ділянок.

3221810100:01:260:0102

0,1
"Fort пр-т Щевчен0,7991
ка, 6-б

Власник за ПКК

повідність цю оренду. Наприклад, за землі,
які відведені під промисловість, знижено
орендну ставку. Встановлений норматив 8
% — і у нас лише одне підприємство, яке
сплачувало ці кошти. Тобто на 8 % сюди
ніхто не хоче заходити. Це не рентабельно.
Тому ми знизили оплату до 4 %. І зараз масово переукладаємо договори.
Ми провели повну інвентаризацію всіх
промзон міста. Верхня промзона на 90 %
досі сплачує оренду у районний бюджет. І
ніхто на це не зважав роками. Ми створили
сектор контролю надходжень від пайової
участі, оренди, земельного податку, акцизу, податку ФОП. За результатами перших
трьох кварталів у порівнянні з останніми
шістьма роками вийшли на те, що у нас змінилася основна дохідна частина бюджету —
і це кошти за оренду.
Нині, на жаль, децентралізації в дії фактично немає. І перевиконання бюджету —
це кропітка робота. Хоча ще левова частка
промисловців-орендарів або сплачують за
дуже давньою нормативною оцінкою, або не
в бюджет міста.
У місті — гостра проблема будівництва
соціальних об’єктів. Але слід пам’ятати, що
їх за щось потрібно будувати. Якщо привес-

Постанова
Київського
окружного
адмініс тративного
суду від 14.05.2010р.
№ 2-а-4961/10/1070

3221810100:01:256:0005

ЖК
House"

3

ти бюджет у відповідність — коштів вистачатиме.
Цього року в порівнянні з минулими роками, найбільші цифри по площах ремонту
доріг, ремонтів дахів, встановленні дитячих
майданчиків, заміні вікон у під’їздах, встановленні освітлення. І попри це, ми акумулюємо кошти на будівництво дитячого садочка.
— У соцмережах досить гостро обговорюється «виділення земель під багатоповерхівки». Прокоментуйте, будь ласка.
— Втомився вислуховувати і читати дописи про те, що нинішня міська влада ма-

договір про делегування частини фукцій замовника будівництва та порядок реалізації бубудівництво та обслуговудівельного проекту. Державний акт на право
вання багатоквартирного
власності на зем. ділянку ЯМ № 407582 від
житлового будинку
21.12.2011, Державний акт на право власності
на зем. ділянку ЯМ № 407583 від 21.12.2011.

ЖК
"Борисовул. Шкільна 0,1
Глібський"

7

у міжсесійний період.
Ми прозорі у своїй діяльності, у нас діє
сайт міської ради, на якому вміщуються не
тільки прийняті рішення, а й проекти, які ще
обговорюватимуться на сесіях.
Ми взяли на себе зобов’язання перед
людьми — і повинні їх виконати.
— Щодо оренди на землю. Наскільки
це дало змогу виконати чи перевиконати
міський бюджет?
— Мова не йде про підняття оренди. Є
відповідна нормативна оцінка, яку встановлює податкова. Ми наразі приводимо у від-

2016 року

Популізму не місце у місцевому самоврядуванні

(Початок на стор. 1)

п.н.

Є й якісь негативні моменти, коли не
зовсім вибудовуються відносини, і їх немає
чого приховувати. Дехто вдається до політиканства та популізму, забуваючи, що наше
спільне завдання: підтримати людей, почути, допомогти, спрямувати. Я абсолютно
спокійно сприймаю конструктивну критику.
Чудово пам’ятаю сесію, коли розглядали питання про прийняття положення про оренду
землі у Вишгороді, про акциз і т.п. Були депутати, які обґрунтовували небажання голосувати за важливі для бюджету питання тим,
що це їх особиста справа.

10 грудня

3221810100:01:151:0004

0,095

3221810100:01:201:0173

0,095

3221810100:01:201:0174

вул. Ватутіна

Курілайтене В.І.

будівництво та обслугову- рішення
викондоговір купівлі-продажу, серія та номер: 999 від
вання багатоквартирного кому № 573 від
10.06.2016
житлового будинку
24.12.2002р
договір купівлі-продажу, серія та номер:1326
від 26.07.2016

ТОВ "БІНАТ ЛТД"

рішення
виконкому № 573 від
24.12.2002р

рішення
виконкому № 199 від
27.07.2001р

реконструкція та будівнидоговір купівлі-продажу, серія та номер: 6297
рішення №34/26 від
цтво об'єкту незавершеновід 18.09.2006
25.06.2010 р.
го будівництва

ТОВ "Велесгард акт прийому-передачі майна, серія та номер: б/н
будівництво та обслугову2015"
від 20.07.2016
рішення №11/21 від
вання житлового будинку
27.04.2012
Пінчук
Ольга договір купівлі-продажу, серія та номер: 1122 (присадибна ділянка)
Олександрівна
від 10.11.2016

9

ЖК "4 Карата"

вул. Ватутіна 0,4944

3221810100:01:222:6001

Калінкін М. М.

будівництво та обслуговурішення №16/27 від
заява щодо об'єднання земельних ділянок, севання житлового будинку
26.10.2012
рія та номер 2787 від 11.10.2016
(присадибна ділянка)

10

ЖК "Зірковий"

вул. Ватутіна 0,3

3221810100:01:201:0178

Кулінич О.П.

договір купівлі-продажу
20.08.2015

11

розпочате
будівнитцво
по
вул. Кургузова,
11-б (назви немає) біля школи
«Сузір'я»

3221810100:01:184:0105

Публічне акціонерне товариство
«Київська пере- договір оренди №5823 від 02.07.2007 р.
сувна механізована колона-2»

2,8

№ 351 від

будівництво та обслуговурішення №16/27 від
вання житлового будинку
26.10.2012
(присадибна ділянка)
будівництво та обслуговурішення №8/24 від
вання багатоквартирного
31.05.2007 р.
житлового будинку

4

10 грудня

Людина

2016 року

Опановуємо українську

Добро породжує добро

Розум людини не посудина,
а — смолоскип
Степанія СІДЛЯР, радник голови Київської ОДА
Яка модель щастя для людини, родини, держави? Що потрібно для її реалізації? І взагалі, яка етимологія слів «щастя» та «благополуччя» із давньослов’янської? І що наші предки вкладали в
ці філософські поняття?
Над цими та іншими питаннями слухачі безоплатних курсів
української, які щосуботи об 11-ій годині проходять у Вишгородській
центральній районній бібліотеці для дорослих, розмірковували в інтерактивному режимі на черговому занятті 3 грудня. У ході діалогової форми навчання вони в парах і групах на практиці поліпшували
свої комунікативні навички, відшліфовуючи вимову та збагачуючи
лексику.
На прикладі теми «Свята» слухачі опробували себе в незвичній
ролі організаторів, event-менеджерів, шоуменів — оволодівали мистецтвом підготовки корпоративних пікніків і родинних свят, виписування
яскравих і незабутніх сценаріїв, виготовлення нестандартних і навіть
поетичних запрошень, освоювали правила етикету, дрес-коду. А головне — вчилися колективно аналізувати, дискутувати, шукати компроміси, не боятися висловлювати нехай навіть, на перший погляд, абсурдні альтернативні думки.
— Колись Плутарх сказав, що розум людини — не посудина, яку
слід заповнити, а смолоскип, який треба запалити, — зауважив один
із організаторів та меценатів курсів, депутат Вишгородської міськради
Валерій Виговський. — І відрадно бачити, як слухачі разом із мовою
оволодівають корисними для себе знаннями.

6 грудня — День Збройних сил України

Галина МАКАРЕНКО
Люди з особливими потребами
— саме їм був присвячений захід, що
відбувся з нагоди Міжнародного дня
інвалідів у Церкві Бога Живого (м.
Вишгород).
«Цей день на назвеш святом, — зауважив заступник голови райради Анатолій Потапенко. — Та це
день, який націлює громаду більш
уважніше ставитись до потреб
людей з особливими потребами».
Організатори заходу — громада
Церкви Бога Живого, Вишгородські
РДА, районна та міська ради, Територіальний центр соціального обслуговування, районна та міська ради ветеранів, районна організація Товариства Червоного
Хреста України — потурбувались, аби у
церковній залі зібралось якомога більше
тих, хто потребує підтримки, допомоги,
та що там говорити — навіть простої уваги і доброго слова. Це — підопічні Терцентру та представники ветеранських
організацій із усього району.
Зал
щиро
аплодував,
посправжньому схвильований поезією підопічних Терцентру. Одна з них — Ірина
Савекіна. Дякуючи меценатам, вдалося

видати збірку її творів, які вже були відзначені на кількох літературних конкурсах.
Того дня лунало і чимало пісень —
у виконанні дитячого колективу Церкви
Бога Живого, ветеранського хору і фольклорного колективу Терцентру та районного Будинку культури, лауреата численних конкурсів «Золотий вік». «Уже кілька
років поспіль ми беремо участь у поді-

Церковна громада та благодійники
(серед них – меценат Олександр Приходько) підготували для учасників заходу
невеликий обід, де «головною стравою»
стало щире добре спілкування, якого так
часто бракує літнім одиноким людям.
«Не пішли цього дня учасники заходу і без подарунків, — говорить директор
Терцентру Наталя Рудько. — Вручити їх
ми змогли завдяки нашому доброму дру-

Людям з особливими потребами…
бному заході, — розповідає художній керівник «Золотого віку» Тамара Шевченко. — І завжди із вдячністю відзначаємо,
як організатори заходу, церковна громада створюють домашню атмосферу,
коли кожен серед багатолюддя оточений
затишком і увагою. Прийміть і частку нашого душевного тепла».
Ведуча заходу — голова районної
ради ветеранів Таміла Орел — розповіла й про інші грані талантів людей із особливими потребами, які досягли чимало
успіхів і у творчості, і у житті. А Зінаїда
Крушановська та Володимир Марков
пропливли залом у чарівному вальсі, ще
раз підтвердивши: роки — не вирок, для
творчості можна знайти сили і коли тобі
за…

гові, голові правління компанії «Альянс
краси» Вадиму Геращенку».
Головним лейтмотивом зустрічі (і
про це говорили її учасники) стало переконання: добро завжди породжує добро
і добром повертається, коли ти ним ділишся. А щоб і справді було так, то, як
наголосив у своєму зверненні до учасників заходу пастор Церкви Бога Живого
Олександр Озеруга: «Треба ставитися
до кожної людини з великою любов’ю,
навіть до недруга, прощати її провини.
І тоді в серці і душі кожного буде мир і
спокій».
Миру нам всім і добра!
Докладніше
чит. і фото див.
на сайті газети «Вишгород»

«Хочу повернутися в Донецьк переможцем»

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА, Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Листи, малюнки, прапори з побажаннями
та підписами, сині і жовті долоньки малих
патріотів на величезних аркушах цупкого
паперу з друкованими буквами: «Не здавайтеся. Будьте сильними. Ми вас чекаємо. Повертайтесь живими»… В Історичному музеї
на вул. М. Грушевського, 1 відкрито виставку
«Війна на Сході України. Герої Вишгородщини». Організатори — управління культури,
національностей та релігій Київської облдержадміністрації та Вишгородський історико-культурний заповідник. Інформаційна
підтримка — загальнодержавна українська
газета «Культура і життя», вишгородські тижневики «Слово» і «Вишгород».
Віддаю належне працівникам заповідника —
найперше Любові Ніколенко та Олегу Распопіну:
те, з чого я почала свою розповідь, зустрічає
відвідувачів музею буквально з порогу. Стискають серце щирі дитячі слова, наївні малюнки, основна тема яких — МИР. 100 робіт із НВК
«Гімназія «Інтелект»- ЗОШ І ст.» (директор Інна
Шубко), роботи дітей Вишгородщини та киян: 30
малюнків для захисників Батьківщини від учнів
ЗОШ № 180 із Дніпровського району м. Києва та
160 робіт із столичної ЗОШ № 275 (привезла директор Оксана Антощак) — цей освітній заклад
із Деснянського району носить ім’я Володимира
Кравчука, першого офіцера-киянина, що загинув у зоні АТО на Сході України.
ВОЇНИ СВІТЛА
Наступні три кімнати (залами їх назвати
важко) — місце для урочистостей і спілкування.
Експозиція — п’ять планшетів і три вітрини з фотографіями Героїв Небесної Сотні та загиблих
на Сході України жителів Вишгородщини, особистими речами учасників АТО — наших земляків (бронежилети, іконки, обереги. молитовники,
бінокль, медичні засоби та пристрої), в кутку, під
іконою Спасителя — композиція з касок, уламків
снарядів, відпрацьованих фрагментів зброї.
Власне, бучних урочистостей не було. Було
життя. На екрані — відеоролик «Бій на шахті
«Бутовка». Дві з половиною хвилини документальних аматорських зйомок — а в присутніх
уже мокрі очі. На кількох рядах стільців — обпалені війною учасники АТО, що, виконуючи наказ «не відповідати», мерзли і мокли в земляних
ямах під обстрілами «градів», пропадали від спеки і відсутності води на блок-постах (а на рейках поряд — міни), бачили смерть побратимів і
досі прокидаються від «бойових» снів; поруч із
ними — волонтери, що, ризикуючи життям, постачають наших бійців усім необхідним; навколо
— освітяни, громадські активісти, митці та науковці, соціальні працівники, журналісти, керівники комунальних підприємств, депутати міської
ради, працівники заповідника, видавці.
Слово надають учасникам подій. Боєць 11го батальйону «Київська Русь», Герой України,
кавалер ордена Б. Хмельницького, старший
лейтенант ЗСУ Андрій Шуба («Змій») просить
вшанувати хвилиною мовчання загиблих. Екраном пливуть обличчя наших земляків: Євген Єрмаков, Костянтин Непоп, Микола Чардловський,
Денис Ханчич, Руслан Арсієнко м. Вишгород),
Віталій Благовісний (смт Димер), Олександр
Костюченко та Анатолій Савченко (с. Пірнове),
Яніс Лупікс (с. Сувид), Олександр Устименко (с.
Гаврилівка) та Олег Орлов (с. Катюжанка).
Горить свіча… Співають «Скорпіони» (друга

Вишгород

рота 25 батальйону «Київська Русь»)… І боєць
зведеного розвідзагону 2-ої батальйонно-тактичної групи 72 ОМБР, голова правління ГО
«Асоціація учасників АТО Вишгородщини» Денис Париж («Француз») палко кидає — «вождям
народу», «що, не боячись труни, каламутять
воду» — написані у госпіталі віршовані запитання: «…Як це допустили? Як віддали Крим на
гріх? Чом стількох нас вбили? Чом дозволили
ввійти ворогам до Сходу? Чом дозволили втекти
зрадникам народу?»
За ним виступають бійці 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь»: командир відділення зенітної установки Вячеслав
Верхочуб («Зеніт»), сапер інженерно-саперного
взводу Максим Тумко («Торпеда»), коригувальник, молодший сержант Олександр Кочура
(«Герц»). Чоловіки, що незвичні до промов, а
географію Сходу України вивчали у боях, розгортають перед нами картини подвигів Солдата
і зрадницької політики Високого Командування
з Києва…. Чого варті лишень такі слова: «Я був
на Хресті», «Вийшли живими дивом», «Нас вивезли на «швидкій», «Сепари» бігали внизу, як у
себе вдома, а ми — 203 дні у норі під обстрілом,
без відповіді /Мінські домовленості/», «Служив
у райвійськкоматі, формував 11-ий батальйон,
розносив повістки, а у спину плювали — не витримав, подав рапорт у АТО»...
ДВА ВАСИЛІ
Лікар-хірург «Скальпельної сотні» другого
Майдану Василь Яковенко («Розенбаум») приніс
до музею перелік 55 загиблих медиків (усього
по Україні). Свою бойову аптечку та заплічний
рюкзак розгортав так, наче щось живе, а від
його розповідей (син Василь, що був там разом
із батьком, мовчав) мороз ішов поза шкірою: «У
створеній в останні дні 2014-го Першій медичній
роті при Національній гвардії України 47 — замість 80 за штатом, часто лікарі — на посаді
медсестер. П’ятеро загиблих, п’ятеро контуже-

них, двоє поранених…
Я оперував у госпіталі,
брав участь в евакуації
та навчанні. За рік через нашу медроту пройшли 10 тис. бійців —
вояків, нацгвардійців,
добровольців…
... При виході з Дебальцевого доводилося бігти, аби доставити
поранених до лікарні
вчасно, а дороги — суцільні ями, автівку розтрощило у нас перед
очима. За чотири години 198 чоловік отримали медичну допомогу і
були переправлені у Харків, Дніпро і далі… Те,
що ви бачили на екрані… було і гірше…»
«ХАЙ ВАС БОГ БЕРЕЖЕ!»
Від себе, від присутніх на заході міських
депутатів Інни Шубко, Сергія Жадана, Олени й
Володимира Лісогорів, Валентини Парчук, від
усього депутатського корпусу та міської громади подякувала організаторам виставки секретар
Вишгородської міської ради. Тетяна Бражнікова
звернулася до учасників АТО: «Яку силу духу
треба мати, щоб зберегти гумор і любов до життя на фронті! Низький уклін вам, Воїни Світла.
Хай вас Бог береже!»
НАРОД — АРМІЇ
«Козаки й сьогодні серед нас», — заступник
директора Вишгородського заповідника, доктор
історичних наук Тарас Чухліб передав Денису
Парижу для громадської організації учасників
АТО свою книгу «Історія козацтва після зруйнування Січі» — і принагідно сказав: «Інститут історії України впорядковує «Книгу пам’яті героїв
АТО», що включає не лише загиблих, а й поранених учасників АТО, які не можуть самі прийти
до нас. Приносьте все про них до заповідника —
ми будемо дуже вдячні».
Про волонтерство депутатів міськради
Максима Макаренка, Олексія Момота (рік тому
обраний мером Вишгорода), громадського активіста Бориса Матка, благодійника Микола
Артеменка, Ніни Школьної («Кухарська сотня»),
Олени й Олександра Захарових, Віки Чорної,
Світлани Панкової, вихователя ДНЗ «Ластівка
Олени Роговенко («Сітка-берегиня») та багатьох
інших говорили щиро-вдячно: «Без волонтерів
ми би не обійшлися. Та і зараз наші бійці їх чекають — з вістями з дому, з дитячими малюнками,
з подарунками до свят для місцевих дітлахів (го-

лова благодійного фонду «З відкритим серцем у
майбутнє» Ірина Шугайло про них знає й працює
над цим)». А Ірина Шугайло в цей час отримала дзвінок про двох «трьохсотих» (поранених
— ред.) і, схвильована, відмовилась від виступу
(Нема чого розмови розводити, треба хлопцям
помагати).
«ХОЧУ ПОВЕРНУТИСЯ
В ДОНЕЦЬК ПЕРЕМОЖЦЕМ»
Гарячими були виступи переселенців зі Сходу. Просвітянин Володимир Семистяга розповідав про те, як до ЕрЕфівських танків на Сході
жінки вибігали зі списками «укропів» і «бандерівців», говорив про війну за серця й уми, про те,
що у Донбасі не всі — «ватники», та й у Києві не
не всі — патріоти.
Олександр Захаров торкнувся етнічного заселення
Донбасу, говорив про Майдан, осередки УНА-УНСО на
Сході, про призвідців війни,
зраду і героїзм. Закликав
вишгородців долучитися до
громадської спільноти «Сітка-берегиня», що збирає
пластикові кришечки для
Програми
протезування
«Добро Жменями», а також
тканин захисних кольорів та сітчастої основи для
маскувальних сіток АТО.
Адреса: внутрішнє подвір’я
адмінбудинку, гараж 3, щодня, крім вихідних, із 17:00
до 19:00.
Виступав майже бездоганною українською і насамкінець поділився мрією: «Хочу
повернутися в Донецьк переможцем».
«НІЧОГО НЕМАЄ ВАЖЛИВІШОГО ЗА МИР»
Про МИР і системну роботу з виховання
патріотів говорила радник голови КОДА Степанія Сідляр. МИРним спонсором заходу була ТМ
«Гармонія»: продукцією Лубенського молочного
заводу присутніх пригощала директор маркетингового відділу Оксана Гулак.
Про боротьбу за мир в Україні у 1990-х і
сьогодні говорив почесний гість виставки, голова комісії ВРУ по Криму у 1994-1998 рр. Юрій
Кармазін. Депутат Верховної Ради чотирьох
скликань, заслужений юрист України нагадав,
як знищували армію і флот України, та зазначив,
що починати треба з ПРАВДИ, це збереже життя
багатьом воякам.
Про МИР було вітальне і заключне слово
директора заповідника, кандидата історичних
наук Влади Литовченко: «Цей день — знаковий
для нашого майбутнього, цілісності й процвітання України не лише тому, що ми вшановуємо
загиблих і складаємо подяку живим, а також
згадуємо ветеранів, які подарували нам МИРНЕ ДИТИНСТВО. У рамках цієї виставки, що
триватиме до кінця січня 2017 року, — УРОКИ
ПАТРІОТИЗМУ для дітей і молоді, зустрічі, на
які запросимо учасників АТО, відомих людей, науковців та лідерів громадської думки, діячів мистецтв. Тема — найактуальніша: «Нічого немає
важливішого для України, для усього світу, для
кожної людини, ніж МИР».
Тож про виставку іще напишуть. Та краще
побачити її на власні очі — вона того варта,
шановні вишгородці! Тел. Історичного музею
ВІКЗ: (04596) 52-859
Більше фото див.
на сайті газети «Вишгород»
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Статус Вишгорода у Київській Русі був незрівнянно вищим
Наукові дослідження
Марина КОЧЕЛІСОВА
Княже місто Вишгород на світовому рівні — завдяки останнім активним науково-дослідницьким, археологічним та культурологічним ініціативам — все більше привертає
увагу європейського співтовариства. Принаймні, це вчергове продемонструвала міжнародна конференція на тему захисту культурної спадщини у світлі сучасних викликів
та загроз, що 23-24 листопада відбулась у
Кракові (Польща). Учасники
говорили про Вишгород не
лише в доповідях, а й у кулуарах. Про що саме йшлося на форумі, газета «Вишгород» розпитала одного з
представників
української
делегації — старшого наукового співробітника Інституту
археології НАН України, кандидата історичних наук Всеволода ІВАКІНА.
Принагідно нагадаємо, що саме під його
керівництвом — за підтримки голови Київської ОДА Олександра Горгана та меценатського сприяння депутата Вишгородської
міськради Валерія Виговського — п’ятий рік
поспіль у нашому місті успішно тривають
археологічні розкопки, а також він є одним
із очільників міжнародного проекту дослідження давньоруських торговельних шляхів
«із варяг у греки», який проходить під егідою
наукової ради Міжнародної асоціації академії
наук (МААН) у м. Брюселі (газета «Вишгород»
— інформаційний спонсор).
— Пане Всеволоде, будь ласка, окресліть
основні питання, що обговорювались на конференції.
— Участь у представницькому науковому
симпозіумі під егідою ЮНЕСКО, на якому обговорювали питання захисту світової історико-культурної спадщини, взяли глава Комітету
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Яцек Пурхла,
керівник відділу із захисту культурної спадщини
ЮНЕСКО Ян Хладік, представники міжнародних
організацій ICOM, ICOMOS, Blue Shield та понад
120 експертів із 15 країн світу.
Для нас головною темою був захист вітчизняного культурного надбання на окупованих РФ
територіях. Від України із доповіддю виступив
заступник директора Інституту археології НАН
України, доктор історичних наук Гліб Івакін. Виступ сприйняли доволі схвально, та все ж було
очевидним, що в Європі дуже віддалено усвідомлюють реальний стан руйнування пам’яток
на території України.
Україні на міжнародному рівні необхідно
більше докладати зусиль для відстоювання своєї національної спадщини. Так, нам сказали,
що в Європі зберігаються унікальні археологічні
цінності з кримських музеїв. Але, за їхнім сприйняттям, Крим сьогодні — це Росія, тож питали:
до якого з російських музеїв їх повертати? Довелось пояснити, що всі культурні цінності, які
опинилися на тимчасово окупованих територіях
або взяті звідти, за міжнародно-правовими стан-

дартами є культурним надбанням України і пористовують як стратегічні точки, на них риють
рацій, про яку збереглися відомості в «Руській
вертати артефакти слід тільки нам.
окопи, бліндажі, їх шматують реактивними снаправді».
— Що насправді відбувається з культуррядами. Не виключено, що там активно промиш— І які імпортні речі закупали вишгородними фондами на окупованих територіях?
ляють «чорні» археологи. Ми не можемо нині підчани?
— Ім’ям «русского мира» нищать українські
рахувати збитки — і невідомо, коли зможемо. І
— Переважно — предмети розкоші, стилізопам’ятки. Ми фактично не володіємо інформаціневідомо, що зникло і наскільки безслідно.
вані модні речі, візантійські коштовні паволоки,
єю про реальний стан речей: лише із ЗМІ чи нео— Чи порушували на симпозіумі питану які одягалася тоді феодальна верхівка всіх євфіційних джерел довідуємося про вивезення та
ня захисту на окупованих територіях наших
ропейських країн. У Вишгороді була своя еліта,
занепад пам’яток у Криму, а також руйнування
культурних цінностей?
яка претендувала на певний соціальний статус.
та розкрадання музеїв на Донбасі. Це дуже ве— Безумовно. Нам важливо використовуБільшу інформацію, звичайно, можна було б
ликі втрати для країни, бо на цих територіях був
вати вплив міжнародних організацій. До речі, в
почерпнути із розкопок городища, але там все
зосереджений колосальний історико-культурний
ЮНЕСКО є напрацьований
майже віддано під забудоВалерій ВИГОВСЬКИЙ,
і науковий потенціал.
позитивний досвід. Приву.
депутат Вишгородської
Так, на Кримському півострові залишилася
клад застосування норм
Та вже можна сміливо
міськради:
10-та частина культурних цінностей України. А
міжнародного права —
стверджувати, що реміс— Коли постало пице — близько 14 тисяч пам’яток археології, ісІрак змушений був поверники — завдяки участі в
тання підтримки наукових
торії, архітектури, садово-паркового та монунути вивезені з Кувейту під
торгівлі — були доволі задосліджень на Вишгородментального мистецтва, безцінні місцеві архіви
час військового конфлікту
можними людьми. Тому
щині, то, безумовно, було
та бібліотечний фонд, які є власністю України і
в 1990 році предмети кульрозвалюється класичний
сподівання, що в підсумку
доля яких абсолютно невідома. Надходять болістури. Під егідою ЮНЕСКО,
радянський погляд, моввони додадуть ще більшоні відомості про зруйновані монумент гетьману
ICOM та інших організацій
ляв, у Вишгороді були
го авторитету та іміджу в очах світової
Сагайдачному та історичну садибу відомого хіу різних країнах діють спекнязівська верхівка, багаспільноти. І приємно, що ці сподівання
міка Фелікса де Серра в Сімферополі. У 2015
ціальні загони швидкого
ті феодали, забезпечені
виправдалися. Звісно, хотілось, щоби на
році в Генуезькій фортеці в Судаку обвалилася
реагування, які без зволікупці, а далі — повністю
Вишгородщині археологи виявили свою
частина старовинної вежі — й причиною руйнукань реагують на будь-які
залежні бідні ремісники
пектораль, чим додали ще більшої слави
вання, на думку місцевих ЗМІ, став вандалізм з
факти загрози культурної
та ще більш злиденні сенашому місту. Та, враховуючи нові відбоку окупанта.
спадщини. І це треба заполяни. Насправді розкопки
криття щодо статусу міста та його місця у
У жовтні 2015 року прем’єр-міністр Росії
зичувати, оскільки Україна
демонструють, що бідними
становленні Київської Русі, не виключаю,
Мєдвєдєв своїм розпорядженням надав статус
часто втрачає унікальні
цілком могли бути й феощо рано чи пізно на нас чекає приємний
федерального 220 кримським об’єктам історичпам’ятки культури під час
дали на фоні забезпечених
сюрприз.
ної та культурної спадщини, що означає фактичстихійних катаклізмів саме
ремісників.
не присвоєння їх Росією. Україна втратила унівід непрофесійних дій ряЦі дослідження слід,
кальні «перлини» — комплекс споруд Судакської
тувальних служб. Тим більше, міжнародні захисбезумовно, розвивати, оскільки стоїмо на порозі
фортеці та Воронцовського палацу, ханський
ні організації відкриті для співпраці, а інтерес до
абсолютно іншого сприйняття тогочасного духу
палац у Бахчисараї, печерні міста Мангуп-КаУкраїни великий.
Вишгорода. Вивчення водних шляхів показало,
ле та Ескі-Кермен, міську фортецю у Феодосії,
— А що саме їх цікавить?
що подорожі були дуже небезпечними й мало
«Ластівчине гніздо» та багато інших «візитівок»
— Фактично все. Є представники міжнародхто повертався із них. Звідси — розкидані по веКриму. А заповідник «Херсонес Таврійський»,
них організацій, які мало що взагалі знають про
ликій території кургани, кінотафи, у Скандинавії
який перебуває у переліку всесвітньої спадщини
ситуацію в нашій країні, тому виявляли неаби— камені з рунами. Але ті, кому щастило, поверЮНЕСКО, Росія збирається із науково-культурякий інтерес до всього. Зокрема, до долі Межталися багатими й вкладали кошти в розвиток
ного зробити духовним центром, назвавши його
игіря, наших останніх археологічних розкопок
міста. А пізніше стали приїжджати з хрестиками,
«колискою російськона Вишгородщині та наукових
що сприяло поступовій християнізації Русі й виВлада ЛИТОВЧЕНКО,
го православ’я».
веденню її на зовсім інший соціально-культурдиректор Вишгородського досліджень щодо давньорусьТа найбільшу неких водних торгових шляхів
ний рівень.
історико-культурного
безпеку
становить
раннього періоду становлення
До речі, 7-8 грудня в Кракові — ще одна міжзаповідника, кандидат
те, що з перших днів
Київської Русі ІХ-ХІ ст. Їх динародна наукова конференція, де я доповідаю
історичних наук:
анексії з Криму попро підсумки наших наукових досліджень на
— Участь представ- вувало, що така пам’ятка, як
чали вивозити до РФ
Вишгородщині.
ників України в таких між- Межигірський монастир, досі
незліченні багатства
народних
конференціях перебуває в підвішеному стані
Освіта
бібліотек, фондів, рід— дуже важлива, оскільки — невідомо, в яких руках знакісних експонатів, іс- дає чітке уявлення, як саме нам на сві- ходиться, що там коїться й хто
торико-культурних цін- тових і внутрішніх правових запсадах керує внутрішніми процесами.
ностей, зокрема — в захищати унікальні пам’ятки культури.
Розповіли їм і про нові від«Ермітажі» опинилися І, безумовно, на Вишгородщині питання криття щодо старовинного
картини Айвазовсько- Межигірського монастиря та Вишгород- княжого міста. Дослідження
Влас. інф.
го з музею у Феодосії. ського історико-культурного заповідника вишгородського
гончарного
Це нагадує злодійство мають зрушити з мертвої точки.
посаду відчутно змінило наше
Шостого грудня старшокласники НВК «Гімнацистів під час Друуявлення про образ життя його
назії «Інтелект» — ЗОШ І ст.» стали учасникагої світової війни. Дії окупанта грубо суперечать
мешканців і побут. Так, соціальний статус Вишми Всеукраїнського уроку місцевого самовряміжнародному праву, однак для РФ поки що негорода виявився вищим, а його міжнародні тордування. В онлайн-режимі вони спілкувалися
має жодних правових наслідків.
гові зв’язки — значно ширшими. За знайденими
з віце-прем’єр-міністром України Г. Зубком,
— А яка ситуація із культурним надбанпредметами імпорту — прикрасами, монетами
головою Комітету Верховної Ради з питань
ням на Донбасі?
тощо — стало зрозуміло, що Вишгород та Київ
Державного будівництва С. Власенком та ві— Там процвітає звичайний вандалізм. Нінаприкінці Х — початку ХІІ століть торгували
це-президентом Всеукраїнської асоціації оргавечать та грабують музеї. Куди зникли безцінні
фактично з усіма європейськими та багатьма
нів місцевого самоврядування «Асоціація міст
експонати та артефакти — можна тільки припусазіатськими країнами й відігравали дуже важлиУкраїни» М. Пітциком — щодо ролі місцевого
кати. Це дуже багата на археологічні пам’ятки
ву роль у налагоджені континентальних торгових
самоврядування в системі влади та з питань
земля, а їх зараз нещадно руйнують. Кургани
шляхів. Про високий рівень розвитку торгівлі у
децентралізації й реформ в Україні.
доби бронзи та раннього залізного віку викоВишгороді свідчить практика кредитних опе-

Всеукраїнський урок
місцевого самоврядування

6

10 грудня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2016 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 2 ГР У Д 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, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
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!!!!!!
14:00 Суспiльний
унiверситет
14:30 Фольк-music

16:00 Твiй дiм-2
17:55 Книга.ua
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Обличчя вiйни
19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 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 Зоряний шлях
11:20 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
13:20, 15:30 Т/с
«Пограбування пожiночому»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Так далеко, так
близько»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж 6»

ТОНіС
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Оглядач. LIVE
18:00 «Алло, лiкарю!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Коротич
20:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:20 Олiмпiйськi
прiоритети. Жан Беленюк
21:55 М. Поплавський.
PR-проект «Спiваючий
ректор»
22:40 Океан-ВЕТ
23:15 Королева левiв
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:40 Х/ф «Справжнi
iндiйськi хлопцi»
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»

17:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
10:15, 18:30 «За живе!»
11:45 Х/ф «Молода
дружина»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
00:15 «Один за всiх»
НТН
8:30, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:35, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:05 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба

розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:53, 08:05 Kids Time
06:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Х/ф «Цунамi. Удар з
глибини»
11:50 Х/ф «Хвиля»
14:00 Х/ф «Некерований»
16:00 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Дзеркало iсторiї
08:00, 11:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Життя пiсля
людей
10:50 Дика Бразилiя
13:50 Прихована
реальнiсть
14:40, 18:40 Мiстична
Україна

15:40 Iсторичнi битви
16:40 Таємницi
Стоунхенджа
17:40, 22:30 Загадки
планети
20:40 Першi винахiдники
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «НЛО. Секретний
архiв»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Київськi iсторiї»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с ««КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.

Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Бiлявка в
ефiрi»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:45 Т/с
«Розумниця, красуня»
14:00 «Речдок»
14:40 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
15:25 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Мереживо
долi»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»

ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Краще не
повторюй!
11:05, 13:20 Х/ф «Любов
на трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Днi грому»
15:35, 16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-5. Нацiя
iзгоїв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
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!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35 «Дембель»
10:30 «Богатирi»
11:30 Д/п «Помста
природи 3»
14:40 «Українськi
сенсацiї»
15:40 «Люстратор 7,62»
16:40 «Люстратор.
Спецпроект»
17:40 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
18:45 18 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Шахтар»
21:00 «ПРОФУТБОЛ»
22:00 Х/ф «Шанхайський
полудень»
00:10 Х/ф «Нiндзя»

ВI В ТО Р О К , 1 3 ГР У Д 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, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
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 «Травма»
11:00 Д/ф «Пара

олiмпiйцiв» iз циклу
«Декомунiзацiя»
11:20 Вiйна i мир
12:30 Вересень
14:30 Фольк-music
15:50 Борхес. «Як
росiйський генштаб
«вигадав» Україну»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Вiзитiвка Карпат
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Так
далеко, так близько»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня

23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:05 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Будьте здоровi!»
12:00 Олiмпiйськi
прiоритети. Жан Беленюк
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Коротич
21:20 Олiмпiйськi
прiоритети. С. Кулiш
21:50 «Вiдлуння»
22:50 Океан-ВЕТ
23:10 Королева левiв
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»

10:15 Х/ф «Зубна фея 2»
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:05, 18:30 «За живе!»
12:20 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:35 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
19:00 Аферисти в
мережах - 2
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 Дзеркало iсторiї
08:00, 11:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Життя пiсля

людей
10:50 Дика Бразилiя
12:50, 19:40 Нечисть
13:50 Прихована
реальнiсть
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40, 23:30 Iсторичнi
битви
16:40 Першi винахiдники
17:40, 22:30 Загадки
планети
20:40 Давнi мегаспоруди
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Паршивi вiвцi»
11:50, 13:20 Х/ф
«Еволюцiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:45 Т/с «Балада про
бомбера»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пацики»
22:20 Х/ф «Мерехтливий»
00:10 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
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 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 11:25 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Хоробрi
серця»
12:15 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
14:50 Т/с «Ласко»
16:45 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Бандитки»
21:50 Х/ф «Невловимi»
23:40 Х/ф «Списаний»

С Е Р Е ДА , 1 4 ГР У Д 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, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
23:35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:15 Т/с «Травма»

15:40 Д/ф «Чорнобиль.
Точка часу»
16:20 Д/с
«Середземномор’я»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:20 Вiзитiвка Карпат
20:00 Д/ф «Тил»
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Так
далеко, так близько»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Путiвник прочанина
12:00 Олiмпiйськi
прiоритети. С.Кулiш
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Хiмiк»
(Україна) - Ле Ман
(Францiя)
21:05 Жива природа
21:20 Олiмпiйськi
прiоритети. Г. Рiзатдiнова
22:20 Океан-ВЕТ
00:10 «Натхнення»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
09:50 Х/ф «Дочка
землекопа»
11:50 Панянка-селянка
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу

пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:30, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:00 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
19:00, 22:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночi

НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Дзеркало iсторiї
08:00, 11:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Життя пiсля
людей
10:50 Дика Бразилiя

пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00, 23:00 Розсмiши
комiка
19:00, 22:00 ООН
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

13:50 Прихована
реальнiсть
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40, 23:30 Iсторичнi
битви
16:40, 20:40 Давнi
мегаспоруди
17:40, 22:30 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»

08:25 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:25, 11:10, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:40 Т/с «Балада
про бомбера»
11:55, 13:20 Х/ф
«Мерехтливий»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
00:10 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
7:00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 10:55 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 «Хоробрi серця»
12:15 Х/ф «Супершторм»
14:05, 23:15 Т/с «Ласко»
16:55, 21:55 Х/ф
«Природжений
гонщик»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Останнiй
круїз»

Ч Е ТВ Е Р , 1 5 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Мiняю жiнку - 7»
12:20 «Мiняю жiнку - 7
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2 «
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:15 Т/с «Травма»
11:00 Чоловiчий клуб
11:35 Розсекречена
iсторiя
12:30 Слiдство. Iнфо
14:30 Надвечiр’я. Долi
15:45 Спогади

17:20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18:25 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт
10км. (чол.)
20:00 Перша студiя.
Пам’ятi А. Сахарова
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:20 Реальна мiстика
16:00, 21:00 Т/с «Так
далеко, так близько»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
12:00 Олiмпiйськi
прiоритети. Г. Рiзатдiнова
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Маковецький
21:20 Олiмпiйськi
прiоритети. О. Верняєв
21:50 «Вiдлуння»
22:25 Жива природа
23:10 Королева левiв
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10:10 М/с «Школа
монстрiв»
10:15 Х/ф «Просто друзi»
11:50 Панянка-селянка
12:55, 20:00 Казки У
13:55, 21:00 Одного разу

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:55, 18:30 «За живе!»
12:15 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:10 «Один за всiх»
НТН
6:15 Х/ф «Я оголошую
вам вiйну»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Щасливi
разом»
10:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
13:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
18:00 Абзац
19:00 Суперiнтуїцiя - 2
21:00 Київ вдень та вночi
21:50 Аферисти в
мережах - 2
00:00 Вар’яти
МЕГА
08:00, 11:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Життя пiсля
людей
10:50 Дика Бразилiя

13:50 Прихована
реальнiсть
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40, 23:30 Iсторичнi
битви
16:40, 20:40 Давнi
мегаспоруди
17:40, 22:30 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10, 00:35
«Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Мереживо долi»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:00 «Речдок»

14:40 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:40 Т/с «Балада
про бомбера»
12:10, 13:20 Х/ф «За 80
днiв навколо свiту»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Х/ф «Перевiзник-3»
23:40 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
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 Час новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
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
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:35, 11:05 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 «Хоробрi
серця»
12:50, 20:00 Х/ф
«Небезпечне занурення»
14:40, 23:40 Т/с «Ласко»
16:35 Х/ф «Останнiй
круїз»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:50 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Перехрестя
смертi»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 6 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку - 7»
12:20 «Мiняю жiнку - 8
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:10 «Вечiрнiй квартал»
00:05 Комедiя «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:15 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт
10км. (чол.)
10:50 Т/с «Травма»
11:40 Д/ф «Радянське»
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14:30 Вiра. Надiя. Любов

17:20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18:25 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт
7,5км. (жiн.)
21:30 Новини. Спорт
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
23:35 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:10 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Х/ф
«Четвертий пасажир»
16:00 Т/с «Так далеко, так
близько»
18:00 Т/с «Спiвачка й
доля»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Зведенi
сестри»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

ТОНіС
6:00, 23:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Путiвник
прочанина. Успенський
собор Києво-Печерської
Лаври
11:15 «Будьте здоровi!»
12:00 Олiмпiйськi
прiоритети. О. Верняєв
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол.
Суперлiга. «Днiпро» «ZOG» (Запорiжжя)
21:20 Олiмпiйськi
прiоритети. Ольга Земляк
22:25 Океан-ВЕТ
00:10 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»

10:35 М/ф «Школа
монстрiв. Бу Йорк, Бу
Йорк»
13:55 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
21:45 Х/ф «Старскi та
Гатч»
23:35 Х/ф «Планета жаху»
СТБ
6:00 «Зiркове життя»
08:00 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi»
10:20 Х/ф «Любов на
мiльйон»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:10 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:10 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с

«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:45 Т/с «13»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
16:40 «Склад злочину»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:03 Kids Time
06:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:05 Х/ф «Джунглi: У
пошуках Марсупiламi»
10:10 Абзац. Заробiтчани
11:55 Половинки - 2
13:45, 21:00 Київ вдень
та вночi
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху? - 4
22:00 Половинки 2
23:50 Х/ф «Кодекс
злодiя»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:00 Дзеркало iсторiї
08:00, 11:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Життя пiсля
людей
10:50 Дика Бразилiя
12:50, 19:40 Нечисть
13:50 Прихована
реальнiсть
14:40, 18:40 Мiстична
Україна
15:40 Iсторичнi битви
16:40 Давнi мегаспоруди
17:40, 22:30 Загадки
планети
20:40 Таємницi
Стоунхенджа
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, 18:10 «Сили
природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с ««КММ»

17:10 «У центрi уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:20 «Три сестри»
10:15 Т/с «Дикий ангел»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
14:10, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
16:10 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мереживо

долi»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
14:00 «Речдок»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Бережiть
жiнок»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:40 Т/с «Балада
про бомбера»
11:50, 13:20, 16:20 Х/ф
«Зелена миля»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:55 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 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 Час новин
09:20, 17:50 Час громади
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!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Дембель»
10:00 «Хоробрi серця»
12:40 Х/ф «Пiтфайтер»
14:20 Т/с «Ласко»
16:15 Х/ф
«Американський нiндзя 5»
19:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Перехрестя
смертi»
20:50 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Темна
помста»
22:40 Х/ф «Засiдка»

СУБОТ А , 17 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 Х/ф «Папарацi»
15:15 «Вечiрнiй квартал»
17:30 Т/с «Недотурканi»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:30 Шеф-кухар країни
11:30 Школа Мерi
Поппiнс
13:05 Концертна
програма «Пiсенний
спас»
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5км.
(чол.)
16:55 Чоловiчий клуб.
Спорт

18:25 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10км.
(жiн.)
19:45, 21:55 Д/ф «Бранцi»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
11:00 Х/ф «Маша й
ведмiдь»
13:00, 15:20 Т/с
«Найщасливiша»
16:50, 19:40 Т/с «Доля на
iм’я кохання»
21:40 Х/ф «Олександра»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Кубанськi
козаки»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 20:05 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:10 Путiвник
прочанина. Подорожуючи
Iорданiєю
15:30 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:10 8-й мiжнародний
благодiйний дитячий
фестиваль «Мистецький
храм»
21:30 Земнi катаклiзми
22:20 Х/ф «Великi
пригоди в Африцi»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
09:35 М/с «Лис Микита»
09:50 М/с «Дорамандрiвниця»
10:45 М/ф «Рухай час»
12:30 Х/ф «Просто друзi»
14:15 Х/ф «Старскi та
Гатч»

16:05 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:55 Країна У. Новий рiк
20:00 Казки У
22:00 Х/ф «Планета жаху»
23:50 Х/ф «Доказ смертi»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 22:05 Т/с «Коли ми
вдома»
13:50 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7.
Фiнал»
22:55 «Х-Фактор - 7
Пiдсумки голосування»
00:00 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi! - 9»
НТН
7:50 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
09:40 Х/ф «Чорний

принц»
11:30 «Речовий доказ»
13:45 «Склад злочину»
15:05 Т/с «Детективи»
19:00, 02:50 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Дачниця»
21:20 Х/ф «Хрещений
батько»
00:35 Т/с «Рейк»
НОВИЙ КАНАЛ
6:03 Kids Time
06:05 Зiрки пiд гiпнозом
08:00 Ревiзор
11:10 Страстi за
ревiзором
14:00 Суперiнтуїцiя - 2
15:50 Х/ф «Все або
нiчого»
18:00 Х/ф «Темний
лицар»
21:00 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди»
00:15 Х/ф «Легiон»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Брама часу
09:00, 18:20 У пошуках
iстини

10:40 Iсторичнi битви
12:40, 21:00 Великi битви
богiв
14:30 Загадки планети
16:30 Свiтанок планети
23:40 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:40 «Україна - моя
родина»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Кому потрiбнi
вороги?»
19:20 «Столиця»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Наш дiм»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»

08:25 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф
«Золотоволоска»
12:00 Т/с «H2O. Просто
додай води»
13:35 Х/ф «Наречений
напрокат»
15:45 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:45 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:10, 20:00 «Подробицi»
08:10 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
10:00 Марафон «Диво
починається»
12:00 Х/ф «Гувернантка»
14:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
16:00 Х/ф «Дочка
баянiста»
17:50, 20:30 Т/с «Перша
спроба»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 Х/ф «Мисливцi за
розумом»

ICTV
6:45 Факти
08:00 Секретний фронт
09:55 Громадянська
оборона
12:00, 13:00 Т/с «Пацики»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
16:40 Х/ф «Перевiзник-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Година пiк-2»
21:55 Х/ф «Година пiк-3»
23:40 Х/ф «Зелена миля»
5 КАНАЛ
6:35 Кордон держави
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30 Не перший погляд
10:10 Модне здоров’я
10:30 Сiмейний лiкар
11:30 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Феєрiя мандрiв
16:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:30 Машина часу
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика
полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Маски-шоу»
08:35 «Облом.UA»
09:10 «Вайпаут»
11:00 «Богатирi»
13:05 Х/ф «Пiтфайтер»
14:55 Х/ф
«Американський нiндзя 5»
17:00, 22:25 Х/ф
«Американський
кiкбоксер»
18:55 Х/ф «Пристрелити
героя»
20:35 Х/ф «Крадiжка у
Лас-Вегасi»
00:15 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»

НЕДIЛЯ , 18 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Недiля з
Кварталом»
07:00 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:00 «Українськi
сенсацiї»
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:35 Т/с «Село на
мільйон»
17:35 Комедiя «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Вирок
iдеальної пари»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:40 Х/ф «Брехати, аби
бути iдеальною»
12:40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт
15км (чол.)

13:55 Фольк-music
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт
12,5км (жiн.)
16:30 Твiй дiм-2
17:10 Обличчя вiйни
17:30 Т/с «Епоха честi»
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
23:00 Свiт on line
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний
шлях
09:00 Х/ф «Олександра»
11:10 Т/с «Доля на iм’я
кохання»
15:10 Х/ф «Зведенi
сестри»
17:20, 20:00 Т/с
«Волошки»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:20 Т/с
«Найщасливiша»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Багата

наречена»
11:00, 18:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
15:15 Путiвник
прочанина. Подорожуючи
Iорданiєю
15:30 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:05 Пiсенний
фестиваль «Шлягер
року-2016»
20:15 «Кумири»
21:00 Концерт О.
Чубаревої «Сни
Роксолани»
23:20 Х/ф «Жiнки-агенти»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:45 М/с «Козаки.
Футбол»
08:00 Мультмiкс
09:35, 05:25 М/с «Лис
Микита»
10:20 М/ф «Школа

монстрiв. Привиди»
11:45 М/ф «Рухай час»
13:10 Х/ф «Бойовик
Джексон»
16:50, 18:55 Країна У.
Новий рiк
17:50, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
20:00 Казки У
23:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:45 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:45 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7.
Фiнал»
НТН
6:00 Х/ф «Загадка
Ендхауза»

07:50 Х/ф «Дачниця»
09:45 Т/с «Агентство
НЛС»
13:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
15:10 Х/ф «Невиправний
брехун»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Iлюзiя
полювання»
22:45 Х/ф «Полювання
Ханта»
00:40 Х/ф «Трикутник»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids Time
07:10 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
11:50 Х/ф «Темний
лицар»
14:50 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди»
18:00 Х/ф «Код Да Вiнчi»
21:00 Х/ф «Ангели i
демони»
23:45 Х/ф «Таємний
орден»

МЕГА
7:20 Брама часу
09:00, 18:20 У пошуках
iстини
10:40 Iсторичнi битви
12:40, 21:00 Великi битви
богiв
14:30 Загадки планети
16:30 Свiтанок планети
23:40 Скарб.ua
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Паспортний стiл»
15:20 «М. Поплавський
«Українська пiсня»
16:00 Х/ф «Наш дiм»
17:40 Х/ф «Босонiж по
червонiй землi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «У пастцi»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1. (район ринка).
пр-т Т. Шевченка, 1а, (двір кафе «CosaNostra»)
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

10 грудня
з 09:00 до 16:00
у перукарні, що
по вул.
М. Грушевського, 1
у м. Вишгороді,
купуємо волосся
– до 40 тисяч грн
за 1 кг. Нові ціни!
(097) 283-85-74
(067) 412-74-71

Вважати
недійсними
втрачені
документи
від
10.12.1991 р. про
членство в ГБК
«Ветеран»
(гаражний бокс №
413) на ім’я Геннадія Вікторовича
БОНДАРЕНКА

6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Наречений
напрокат»
12:00 Т/с «H2O. Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
20:00 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
9:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
12:00 «Навколо М»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00 Т/с «Перша
спроба»
18:00, 21:30 Т/с
«Яблуневий сад»
20:00 «Подробицi тижня»

23:15 Х/ф «Вiк Аделайн»
ICTV
7:05 «Що? Де? Коли?»
09:25 Дивитись усiм!
11:40 Краще не
повторюй!
12:35, 13:00 Х/ф «За 80
днiв навколо свiту»
12:45 Факти. День
15:10 Х/ф «Година пiк-2»
17:00 Х/ф «Година пiк-3»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Маска»
22:20 Х/ф «Син Маски»
00:15 Х/ф «Тремтiння
землi-5. Кровна рiдня»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:25, 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
10:10 Кордон
держави
12:40 Прес-конференцiя

Підприємство
в м. Вишгороді
пропонує стабільну
роботу ОХОРОНЦЯ.
Довідки за тел:
(04596) 23-329
(пн-пт з 09:00 до 17:00).

КОНДИТЕРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НА ВИРОБНИЦТВО
ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ
ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК).
ТЕЛ: (098) 570-22-50

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:35 Ваш
лiкар
17:10 «За Чай.com»
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Дембель»
16:25 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Темна
помста»
18:15 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
20:15, 00:10 Х/ф «Школа
бойових мистецтв 2»
22:10 Х/ф «Засiдка»
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На роботу в аптеку
потрібні ЗАВІДУВАЧ
АПТЕКОЮ, ФАРМАЦЕВТИ.
ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду
здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48
Прикмети

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 11) на ім’я
Алли Григорівни ФІРКО

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 105) на ім’я
Олени Павлівни КУЛЬКИ

Потрібен продавець у відділ нижньої білизни.
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 1
(старий «ЕКО-маркет»), 2 поверх, тел: (067) 978-87-17

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.
Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131

Лижний старт

На Миколая

Взимку є чимало свят, яких із нетерпінням чекають дорослі та діти. Розпочинаються вони 19 грудня, в День Святого
Миколая.
Ми пов’язуємо Свято Миколая тільки з подарунками і
часто навіть не здогадуємося про глибоке релігійне коріння
та особливості відзначення цього свята нашими предками.
Святий Миколай (або Ніколаус) — це реальна історична особа
— візантійський єпископ, що прославився своєю любов›ю до
дітей і допомогою бідним.
Існує чимало легенд про його добрі справи. Так, одного дня Ніколаус вирішив допомогти трьом сестрам, яких через бідність ніхто не хотів брати за дружин. Вночі він кинув їм через трубу комина
три мішечки із золотими монетами. Ніколаус продовжував підтримувати бідних городян, залишаючись непоміченим і дивуючи все
місто: він приносив у домівки іграшки й теплі речі для дітей, ліки
для хворих. А найголовніше — Ніколаус робив це все не для слави, а таємно і від усієї душі. Один раз уночі люди захотіли вистежити, хто ж так усім помагає, — і були вражені, що ним виявився
молодий Миколай. Місцеві жителі обрали його своїм єпископом.
Після смерті єпископа у місті почали відбуватися чудеса: хворі, що приходили до його могили, зцілювалися, а образ Миколая
захищав людей у далеких подорожах та життєвих незгодах. Ніколауса долучили до лику святих.
Існує чимало прикмет, які пов’язані з відзначенням Дня Святого Миколая, 19 грудня. Так, кажуть: якщо на Миколу піде дощ,
то буде гарний врожай озимини. А якщо мороз цього дня буде, то
городина вродить рясно.
У народі вважають, що Святий Миколай піклується про мандрівників, водіїв, туристів, воїнів. Також святий допомагає у скруті,
боронить від стихійного лиха. Крім того, саме Миколай — покровитель дітей, молоді і завжди опікується їх життям та навчанням.
Якщо ви довго не телефонували рідним, давно не бачилися з близькою людиною, чекали особливого моменту, щоб
сказати особливі слова, то ось він — цей день. День для щирих зізнань та омріяних подарунків. День для дива!

Пригадайте ті емоції, коли Ви отримували подарунок із
рук самого Діда Мороза! Казково, феєрично і незабутньо!!!
Подаруйте ці емоції своїй дитині! Дід Мороз від Клубу
сімейного дозвілля «Щасливі діти» напередодні Новорічної
ночі 31 грудня завітає до Вашої оселі зі святковими казковими привітаннями!
Програма розрахована на 20-30 хв. – ігри, вірші, подарунки і, звісно, фото на згадку!
Вартість запрошення – 400 грн. Деталі за тел:
0976427207, 0994399264. Поспішайте! Перші замовники
самі визначають час привітання, решту вирішує Дід Мороз!
Вартість не залежить від кількості дітей, тож об’єднуйтесь
із друзями або сусідами.

ФізкультУРА

«Тіло без руху — мов стояча вода:
пліснявіє, псується й гниє»
І. Сєченов, 1870 р.
Анатолій МИСЬКО, голова Вишгородського районного
фізкультурно-спортивного товариства «Україна»
Оздоровча профілактична фізкультура серед вишгородців — одне із найважливіших серед широкого кола
завдань місцевого самоврядування. Саме тому наша громадська організація провела до Дня місцевого самоврядування лижварський фестиваль.
Четвертого грудня ентузіасти та вболівальники цього
виду спорту прийняли перший зимовий старт прийдешнього року. Мета — дообладнати та доукомплектувати власний
лижварський інвентар, а головне — побігати на лижах по
свіжому грудневому снігу на лижній колії міського стадіону
«Енергетик» та поспілкуватись у компанії за інтересами.
Змагальний фактор, власне, не передбачався, та 14 лижників і лижниць за дві години таки показали фізпідготовку: найкращі — наші самодіяльні спортсмени Петро Погодін, Світлана
Євсеєва та Наталія Рудницька. Традиційне чаювання (спонсор
— пенсіонерка Лідія Мельникова) після лижні відбулось під супровід гурту «Вівтар Вітчизни» в приміщенні КП «УФКС» ВМР.
Прихильників здорового способу життя чекають іще чимало лещетарських акцій (прогулянок і змагань на лижах).
«Гаряча лінія» оргкомітету ФСТ «Україна»: (04596) 54-762.

P. S.

В ожеледицю кількість
знавців сленгу різко зростає

Спортивне «Сузір’я»
Суддівська колегія
ФОТО — архів ФСТ «Україна», спеціально для «Вишгорода»

Україна відзначила перший ювілей своїх Збройних
сил. 25 років — це зрілість і потуга. Це зданий екзамен у
боротьбі з «братнім» агресором. І в школі «Сузір’я» це не
просто пафос — меморіальна дошка доносить до всіх нас,
що учень цієї школи Єрмаков Євген віддав своє життя у
кривавій битві в зоні АТО на Сході держави – за незалежність і процвітання нової України.
Український теоретик і публіцист Юрій Липа якось написав,
«війна є природним станом держав» — здійснення цього постулату ми бачимо в діях нашого північного сусіда на Донбасі
і на Чорноморському театрі битви за захоплення«Малоросії».
Тому є велика сила в заходах патріотичного виховання нових
поколінь українців, які показують, що наш народ — козацького
роду і здатен демонструвати козацьку міць у захисті України.
На відзначення Дня Збройних сил оргкомітет школи (директор Тетяна Волотовська, завуч Людмила Федоряченко,

вчителі фізкультури Наталія Свінчак, Володимир Кабачинський, Василь Кондратенко) організував і провів традиційні
змагання старшокласників «Козацькі звитяги-2016» з народного багатоборства в оригінальних трактовках і постановках.
Спортивна зала школи кипіла емоціях: змагались дві команди — збірна 10-х та 11-х класів і збірна 9-х класів. У низці
естафет: «Арка» (піхотна атака), козацький хокей, верхогони
в лантухах, еквілібристика з м’ячами — в більшості випадків
перемогла команда 9 класів.
У вправі «підтягування у висі» кращим був Богдан Войтак
(9-А) —21 раз, 2-ге місце посів Костянтин Черкай (11-IТ-клас)
— 19 разів, трійку замкнув Сергій Полоз (10-А клас) — 16 разів. У вправі з метання козацької довбні переможцем став Андрій Шостак (9-А кл.).
Заключний тест — перетягування кодоли (линви, канату —
ред.) — виграла команда 9-х класів, і цей успіх став великим
доважком до загальної перемоги цієї збірної. У суддівській колегії брали участь суддя республіканської категорії Анатолій
Мисько та отаман козачок-берегинь Лідія Мельникова.

