УСІХ ГАРАЗДІВ ВАМ У НОВОМУ РОЦІ,
МИРУ, ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ!

Вітання читачам!

Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ, секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА, заступники міського голови Трохим ІВАНОВ, Олексій РАЧИНСЬКИЙ, Ігор СВИСТУН,
депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
Олександр Баланюк
Ганна Булгакова
Валерій Виговський
Тамара Войтович
Юрій Городиський
Юрій Дрьомін

Сергій Жадан
Олександр Клавдієнко
Юрій Колодзян
Дмитро Корнійчук
Валерій Костюченко
Микола Кравченко

Владислав Круковець
Олег Кучмій
Володимир Лісогор
Олена Лісогор
Максим Макаренко
Марина Мельник

Валентина Парчук
Михайло Підвисоцький
Сергій Пінчук
Олексій Поліщук
Юрій Попов
Олексій Ростовський

Богдан Руденок
Віталій Сардак
Олександр Семенов
Андрій Сербін
Олексій Черняхівський
Артем Тютюнник

Анатолій Шока
Віктор Шубка
Інна Шубко

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Зірки віщують
2017 рік стане для багатьох знаків зодіаку переломним у плані кар’єри. Півень
– покровитель цього року за східним гороскопом – по своїй суті трудоголік і перфекціоніст, він наполягатиме на вкладення чималих зусиль у робочу сферу, але і
віддасть за труди з лишком.
Упертому Овну необхідно змінити «оптику»: він довгий час звик дивитися на себе і
оточуючих за інерцією і з великою часткою
упередженості. У рік Вогняного Півня йому
варто відмовитися від самоїдства та піти назустріч новим обставинам і людям. На фронті
кохання найбільша небезпека – звичка. Не
треба боятися розірвати обридлі і безплідні
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відносини і ризикнути зробити крок у стрімкий вир нових стосунків.
Грунтовний Телець має набратися терпіння і не реагувати на невдоволення і болючі
докори близьких. До кінця року вони усвідомлять свою неправоту і компенсують нервування особливою турботою і теплотою. Філософський настрій для Тельців – ось найбільш
правильна життєва установка у рік Вогняного
Півня.
Вітряні Близнюки повинні не упустити
шанс налагодити відносини з другою половинкою. Одруженим «двійнятам» варто більше уваги приділяти облаштуванню сімейного
гніздечка, а також спільному відпочинку. Самотні «близнята» мають вибудовувати стосунки не лише на романтиці, а й переконати

партнера у глибині почуттів і серйозності намірів.
Рак у рік Вогняного Півня буде аж занадто упевненим, і головне для нього в майбутньому році – втриматися і не впасти в гріх
гордині. Інакше прекрасний рік може перетворитися на екзекуцію болючою зарозумілістю і низкою невдач. Грандіозність проектів
і нових перспектив підштовхуватимуть Раків
до великих фінансових витрат. І тут важливо
стриматися і ні в якому разі не брати гроші в
борг або в кредит.
Чудовий Лев у майбутньому році має
багато і важко працювати, та найважливіше
для царственого знака – не ціна зусиль, а
пальма першості і визнання його безумовним
лідером. У рік Вогняного Півня амбітний Лев

Зароби щастя
має приборкати гординю і змиритися з роллю
другого плану. У стосунках із коханими також
не варто доводити свою перевагу, краще —
уникати сварок.
Флегматичним Дівам вогненна енергія
східного символу року надасть потужний поштовх до досягнення найважливіших життєвих завдань. Більше того, їх чекає переоцінка
системи цінностей, вибір головних пріоритетів. А ось у коханні в Дів настане злагода та
гармонія: вони розкриють у партнері позитивні якості, а їхні відносини набудуть свіжості й
особливого тепла.
Вразливі Терези мають довіряти своїм
почуттям і повірити, що вони ковалі свого
щастя. Девіз майбутнього року для них: «Геть
сумніви!» — очікувана рівновага наздожене
представників цього знака на самій маківці
літа. Головне – не боятися змін і вірити в удачу. Звісно, однієї удачі недостатньо, без працьовитості і відповідальності успіху не буде.

До Дня енергетика
Христина МИЦИК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

В Історичному музеї Вишгородського історико-культурного
заповідника (ВІКЗ) — іще одна виставка. До Дня енергетика відкрито експозицію, котру першими відвідали ветерани-гідробудівники.
Зустрічали їх директор заповідника Влада Литовченко, її заступник
Тарас Чухліб, завідувач Історичного музею Любов Ніколенко.
Сивочолі чоловіки і жінки дивилися кадри кінохроніки, торкалися

Самотні Терези не повинні упустити шансу
зв’язати себе путами Гіменея в осінні місяці –
тоді їхній шлюб буде міцним і щасливим.
Чарівний Скорпіон може відчути у рік
Вогняного Півня невпевненість у собі і самотність. Усунути це допоможе самовідданість у
роботі й коханні. Та навіть якщо кохання не
одразу знайде Скорпіона, йому не слід впадати у відчай – віра в себе та власні сили приверне до нього представників протилежної
статі, і до кінця року може скластися щасливий союз.
Для організованого та зібраного Стрільця майбутній рік буде часом нових цілей і
звершень, що змусить його працювати з потрійною силою. Рік Вогняного Півня – вдала
пора для позбавлення від шкідливих звичок
і зайвих людей. Енергія східного півника дозволить цілеспрямованим Стрільцям не тільки налаштуватися на найбільш значущі цілі, а
й допоможе досягти їх.
Прагматичний Козеріг у майбутньому
році має кожне рішення приймати обдумано
і виважено, оскільки є небезпека навмисного обману і зловмисного наміру. Не слід довіряти новим знайомим, пускатися в амурні
авантюри, коротше – треба діяти виважено й
обережно.
У 2017 році Водолії найбільш удачливі
на любовному фронті. Скористайтесь таким
шансом і спрямуйте всю життєву енергію на
облаштування особистого життя. При належній увазі одружені Водолії досягнуть гармонії
в родинних стосунках, а самотні представники цього знаку знайдуть своє щастя.
Чутливих Риб чекає рік змін, але вони
не повинні боятися цього. Вогняний Півень
допоможе подолати труднощі прийдешнього року і досягти успіхів. Особливе везіння
наздожене Риб у фінансовій сфері. Не варто
боятися змін і випадкових оказій. Полохливим «рибкам» варто пам’ятати: рік — на їхньому боці.

Чорно-білі кадри юності
руками речей і фотографій піввікової
давності — і очі їхні теплішали, сяяли: їм було добре і затишно в музеї,
до експозицій котрого вони теж доклали своїх рук. Хтось приніс старий
радіоприймач, хтось — родинний
альбом із світлинами.
А Ніна Строкова – донька керівника будівництва Київської ГЕС,
передала копію мапи Асуанської греблі, в спорудженні якої брали участь і
будівничі Київських ГЕС і ГАЕС.
Літні люди по-дитячому раділи,
вглядаючись у кадри кінохроніки
(перші куби бетону для них були не
озвученими цифрами, а найкращи-

ми, незабутніми роками їхнього життя).
І не як до начальства, а до товаришів
своєї молодості вголос звертались до
Миколи Бідного та Ігоря Магали (тут, у

музейній залі), пізнавали Хрущова та
Шелеста (на екрані), а у наступному кадрі — Гришину і Тірську, Сидорова і Баранова, Анатолія і Володимира Бонда-

ренків, брандвахти і як ходили по кризі
на Лівий берег (у хромових чоботях!), як
будували Вишгород…
Далі — на стор. 8
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ДОРОГІ МЕШКАНЦІ КИЇВЩИНИ!
Ось і завершується 2016
рік. Ми вчергове перегортаємо сторінку нашого життя,
залишаючи здобутки та невдачі в історії.
Цей рік був витканий із
багатьох знаменних подій,
наполегливої і напруженої праці Київської
обласної ради та всіх органів місцевого самоврядування.
Тому сьогодні я хочу подякувати всім
мешканцям Київщини. Адже саме завдя-

Шановна громадо Вишгорода!

Ось і завершується
2016 рік. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку
нашого життя, нашої історії.
Від себе особисто та
депутатського
корпусу
Вишгородської районної
ради VII скликання вітаю вас із прийдешнім Новим роком та світлим Різдвом Христовим!
Новорічні дні — особливі для кожного
з нас. Так уже традиційно склалося, що
саме в цей час ми підбиваємо підсумки
року, що минає, аналізуємо перемоги та
досягнення. Рік, що завершується, — рік
непростий, рік очікувань та певних змін,
але він збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав можливість створити всі умови
для подальшого розвитку нашого району. Тому сьогодні мої слова щирої подяки

всім, хто своєю наполегливою працею допоміг реалізувати в 2016-му чимало суспільно важливих проектів та завдань у багатьох населених пунктах нашого району.
Сподіваюсь, що наступний 2017 рік
стане помітним кроком у напрямку поліпшення життя кожного з нас, до того, щоб у
людей були тільки святкові турботи.
Тож нехай ці величні зимові свята принесуть мир та спокій, злагоду та достаток
у ваші родини. Міцного вам здоров’я, натхнення, добробуту та благополуччя, здійснення найзаповітніших мрій та бажань!
Нехай Різдвяна зірка освітить своїм
сяйвом кожну домівку і об’єднає усіх вірою
в самих себе і в Україну, в її майбутнє.
Веселих вам свят та щасливого нового року!
З повагою
голова Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

Хід ферзем

За сприяння міськради призерів нагородили та привітали в Будинку ветеранів, як учасники турніру називають
приміщення, де збираються літні вишгородці. При Спілці є й вокальний ансамбль «Вечірні вогні», що приєднався
до привітань і створив теплу атмосферу
свята.

Шахи
Влас. інф.

Міський турнір до Дня енергетика
провів у шахматному клубі Вишгородської спілки офіцерів його керівник Андрій Пироженко. Переміг Павло Баранов.

Вишгород

чуючи вашій безмежній любові до рідного
краю, ми впевнено рухаємось вперед до
кращого, заможнішого життя.
Прийміть найщиріші вітання з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим
від мене особисто, від усього депутатського
корпусу Київської обласної ради.
Нехай це свято принесе тільки найкращі
емоції та враження, натхнення на весь наступний рік. А Півень, володар 2017 року,
подарує вам щастя, мир, спокій, справедливість та здоров’я, радість і впевненість у

завтрашньому дні.
Переконана, що подальша взаємна
співпраця Київської обласної ради з районними, міськими, сільськими та селищними
радами регіону й надалі приноситиме позитивні результати. Знаю, що однією дружньою
командою нам обов’язково вдасться досягти економічного та соціально-культурного
розвитку Київщини. Тож нехай у ці святкові
новорічні дні Різдвяна зірка об’єднає усіх нас
вірою в самих себе і в Україну!
Успіхів вам, щастя і благополуччя!
Голова Київської обласної ради
Ганна СТАРИКОВА

Соціальний захист на ГЕСі
Павло БАРАНОВ,
Профспілки
голова ради ветеранів
Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС
і ПАТ «Укргідроенерго»
14 грудня у міській раді ветеранів відбулася конференція ветеранської організації філії
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС та управління
ПАТ «Укргідроенерго». Участь у ній взяли головний інженер Каскаду Олег Урманов, радник директора Микола Попов, голова профкому Олександр Цимбалюк, а також радник
міського голови Володимир Малишев, голова
міської ради ветеранів Петро Жуланов та інші
ветерани.
Говорили про надання допомоги непрацюючим ветеранам-енергетикам. Точніше — про її
відсутність, адже до Колективного договору під
час конференції у квітні 2016 р. жодного з пунктів
стосовно захисту ветеранів-енергетиків не було
внесено — через заборону з боку НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).
Тепер допомога пенсіонерам вважається нецільовим використанням коштів. Профспілки також не
можуть її надавати, оскільки ветерани не є її членами — через три місяці після виходу на пенсію
вони були автоматично виключені з профспілки.
На даний час учасники бойових дій, ветерани
ВВВ отримують до Дня Перемоги фінансову допо-

могу у сумі 500 грн. Та ще, завдяки міському голові Олексію Момоту і його раднику, президенту
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимиру
Малишеву — набори чистячих та миючих засобів,
які сьогодні коштують недешево.
Нині ветерани-енергетики хочуть відновити
членство у профспілці (це коштуватиме 1 грн на
місяць, щоправда банківські послуги на цю гривню
— 5 грн).
Свого часу (за часів Генерального директора
ВАТ «Укргідроенерго» Семена Поташника) пенсіонери отримували щомісячну цільову допомогу залежно від стажу роботи. Вважаємо, підприємство
й сьогодні має право допомагати таким чином,
оскільки працює стабільно і без збитків. Тож вирішили звернутися з відповідною пропозицією до
нинішнього Гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря
Сироти. І з піднятого на конференції питання — зібратися ще за кілька днів.
На зборах 20 грудня дійшли згоди в тому, що
у березні до Колективного договору будуть внесені відповідні пункти щодо соціального захисту
ветеранів-енергетиків. 90 людей написали заяви
на відновлення у профспілці. Будемо добиватися, аби матеріальну допомогу надавали учасникам бойових дій, ювілярам, жінкам до свята 8
Березня. А на День енергетика (22 грудня) адміністрація і профспілка підприємства привітали
ветеранів, вручивши продовольчі набори й організувавши фуршет.

ХІХ сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про затвердження міських
програм розвитку на 2017 рік
Рішення від 23 грудня 2016 р. № 19/2
З огляду на необхідність планомірного соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження
прогресивних методів управління міським господарством, з метою використання бюджетних
коштів для першочергових потреб територіальної громади міста, керуючись ст. 143 Конституції
України, ст. ст. 11, 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України»,
ст. 91 Бюджетного Кодексу України, п. 22, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п. 20 ст. 63 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014
р. № 79-19, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку житловокомунального господарства міста Вишгорода на
2017 рік (Додаток 1).
2. Затвердити Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Вишгородського МКП «Водоканал» на 2017 рік (Додаток 2).
3. Затвердити Програму соціального захисту
малозабезпечених верств населення м. Вишгорода у 2017 році (Додаток 3).
4. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на 2017
рік (Додаток 4).
5. Затвердити міську Програму розвитку
Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на
2017 рік (Додаток 5).
6. Затвердити Програму культурно-масових
заходів, здійснення представницьких видатків та
інших заходів у м. Вишгороді на 2017 рік (Додаток 6).
7. Затвердити Програму здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій населення на 2017 рік (Додаток 7).
8. Затвердити Програму утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2017 рік
(Додаток 8).
9. Затвердити Програму розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської
міської ради – газети «Вишгород» на 2017 рік (Додаток 9).
10. Затвердити Програму природоохоронних
заходів місцевого значення для використання
екологічного збору у м. Вишгороді на 2017 рік
(Додаток 10).
11. Затвердити Програму зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на 2017 рік
(Додаток 11).
12. Затвердити Програму з охорони, раціонального використання земель та покращення

угідь на території Вишгородської міської ради на
2017 рік (Додаток 12).
13. Затвердити Програму Комунального
підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради» на 2017 рік (Додаток 13).
14. Затвердити Програму розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового
оркестру-студії «Водограй» на 2017 рік (Додаток
14).
15. Затвердити Програму розвитку Комунального закладу культури Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2017 рік
(Додаток 15).
16. Затвердити Програму підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на період 2017 року (Додаток 16).
17. Затвердити Програму економічної підтримки електронних засобів масової інформації
місцевого значення на 2017 рік (Додаток 17).
18. Затвердити Програму підтримки організацій інвалідів, ветеранів війни і праці м. Вишгорода на 2017 рік (Додаток 18).
19. Затвердити Програму розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017 рік (Додаток 19).
20. Затвердити Програму впровадження в
місті Вишгороді системи відеоспостереження на
2017 рік (Додаток 20).
21. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей м. Вишгорода на 2017 рік (Додаток 21).
22. Затвердити Програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2017 рік (Додаток 22).
23. Затвердити Програму облаштування та
розвитку велосипедної інфраструктури Вишгородської міської ради на 2017-2027 рік (Додаток
23).
24. Затвердити Програму «Підтримки видавничої справи та формування патріотичного інформаційного простору на місцевому рівні за рахунок
місцевого бюджету (м. Вишгород, Київська область) на 2017 рік» (Додаток 24).
25. Затвердити Програму «Теплий під’їзд на
2017-2018 роки» (Додаток 25).
26. Затвердити Програму заходів по проведенню теплоаудиту Вишгородської міської ради
на 2017 рік (Додаток 26).
27. Затвердити Програму утеплення фасадів
житлових будинків Вишгородської міської ради на
2017-2019 роки (Додаток 27).
28. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійні комісії міської ради.
29. Це рішення набуває чинності з 01 січня
2017 року.
Міський голова О. МОМОТ

Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік
Рішення від 23 грудня 2016 р. № 19/3
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу
України, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
— доходи Вишгородського міського бюджету у
сумі 103 885,6 тис. грн, з урахуванням «Іншої субвенції» з районного бюджету у сумі 16 061,9 тис. грн, в
тому числі доходи загального фонду Вишгородського
міського бюджету 95 800,3 тис. грн, доходи спеціального фонду Вишгородського міського бюджету 8 085,3
тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 4 696,7 тис.
грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;
— видатки Вишгородського міського бюджету
у сумі 103 885,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Вишгородського міського бюджету
68 055,0 тис. грн, видатки спеціального фонду Вишгородського міського бюджету 35 830,6 тис. грн;
— повернення кредитів до Вишгородського
міського бюджету, у тому числі повернення кредитів
до загального фонду Вишгородського міського бюджету та повернення кредитів до спеціального фонду
Вишгородського міського бюджету — згідно з додатком № 4 до цього рішення;
— надання кредитів з Вишгородського міського
бюджету, у тому числі надання кредитів із загального
фонду Вишгородського міського бюджету та надання кредитів із спеціального фонду Вишгородського
міського бюджету - згідно з додатком № 4 до цього
рішення;
— профіцит загального фонду Вишгородського
міського бюджету у сумі 27 745,3 тис. грн – згідно з
додатком № 2 до цього рішення;
— дефіцит спеціального фонду Вишгородського
міського бюджету у сумі 27 745,3 тис. грн – згідно з
додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Вишгородського міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 68 055,0 тис. грн та спеціальному фонду
35 830,6 тис. грн – згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Вишгородського міського бюджету
у сумі 50 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку – згідно з додатком № 6 до
цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд Вишгородського міського бюджету у сумі 200 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Вишгородського міського
бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
— оплата праці працівників бюджетних установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та перев’язувальних
матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
— поточні трансферти населенню
8. Затвердити у складі видатків Вишгородського
міського бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 53 913,8 тис. грн –
згідно з додатком № 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вишгородському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів Вишгородського міського бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування
цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
– відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на 2017 рік:
– до доходів належать надходження, визначені
ст. 69 Бюджетного кодексу України;
– джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного
кодексу України щодо Вишгородського міського бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету
України на 2017 рік у частині доходів є надходження,
визначені ст. ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету
на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його
невід’ємною частиною.
15. Рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року.
16. Контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію з питань планування та формування
бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ
Додатки – див. на сайті газети «Вишгород»,
на сайті міськради
та у наступних номерах газети «Вишгород»

Наше місто

Вишгород
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Новорічний турнір

ФОТОмить

Валерій СИДОРЧУК, тренер
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Вже стало традицією напередодні Нового року в столиці
проводити дитячий турнір із настільного тенісу серед школярів. Цього разу змагання відбулися 17 грудня в спортивній залі
НВК № 240.
Взяли участь у турнірі 72
учасники трьох вікових категорій
(2002-2003 р. нар., 2004-2005 та
2006-2007 рр. нар.). За особисту
першість змагалися у великій просторій залі на шести столах — до
двох перемог одного із суперників.
Знову найбільш вдало, як і в
потурбувалися наші давні друзі: народний депутат
Верховної Ради України Ярослав Москаленко, депуНастільний теніс
тати Вишгородської міської ради Олексій Поліщук
та Олексій Ростовський, начальник оргвідділу міської ради Олена Глава, центр розвитку «Вінні» (директор Ольга Гордійчук).
А 23 грудня наші діти з великим задоволенням переглянули новорічну виставу «Три зорі» в районному БК «Енергетик», квитки на яку подарував
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Вишгородської РДА (директор Світлана Ворвинець).
Щиро дякуємо всім, хто зробив ці дні радісними і
святковими для наших особливих діток. Хай у новому році здійсняться всі ваші плани, задуми і бажання. Здоров’я вам, добробуту і наснаги!

Дітям — на радість, дорослим — на добро
Світлана БОГДАН,
заступник директора з НВР ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Тривають зимові свята – дітям на радість, а
дорослим для добрих справ. 22 грудня учні Вишгородської спеціальної школи «Надія» радо зустрічали Діда Мороза, Снігуроньку та їхніх незмінних супутників – Лисицю та Кота Базиліо.
Вже багато років новорічні вистави для наших
дітей дарують артисти Вишгородського міського центру дитячої творчості «Джерело». На очах
Діда Мороза (Сергія Хуторного) змінився вже не
один набір учнів нашої школи, і він кожному особисто вручав подарунки і говорив лагідні слова.
Про те, щоб мішок Діда Мороза не був порожнім,

листопаді на турнірі пам’яті Небесної Сотні, виступили наші земляки
в наймолодшій віковій категорії.
Максим В’ялий виборов бронзу,
Владислав Железньов став срібним призером, а чемпіоном —
Єлизавета Малаканова. У віковій
групі тенісистів 2004-2005 рр. нар.
переміг Олексій Бабенко, а в старшій віковій групі чемпіоном став
Артур Морозов.
Переможці отримали медалі
та грамоти, а всі учасники — тенісні м’ячі та солодкі призи. Поїздка на новорічний турнір відбулася
за підтримки депутатів Вишгородської міської ради Олександра Семенова та Анатолія Шоки.

ХІХ сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Бюджет 2017-го року — прийнято. Міські програми розвитку —
затверджено. За роботу, громадо!
Влас. інф.
23 грудня у сесійній залі зібралися 27
депутатів та міський голова. І одразу ж внесли до порядку денного, що вже налічував
54 питання, іще 8 додаткових, принагідно
знявши з розгляду чотири «земельні» (18,
21, 22 і 24). Депутати привітали з днем народження Богдана Руденка та проголосували за порядок денний з доповненнями.
Під час обговорення зазнало змін і рішення про затвердження міських програм на 2017
рік. Так, п. 20 («Теплий дім») було розбито на
три програми: «Теплий під’їзд» триває вже
2 роки і доповнений ремонтом вхідної групи,
«Теплий дім» передбачає утеплення фасадів,
а «Теплоаудит» — енергоефективні заходи.
До загального переліку програм розвитку на

Виробнича тема
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської
міської ради
Схоже, за нинішнього керівництва Вишгородом мерзенні «темники» та закулісні «договірняки», попри
їхню незаконність, на сесіях міськради стають
нормою. І, відверто кажучи, вже перестають дивувати ті протиправні способи, якими очільники
міста щораз намагаються за будь-яку ціну проштовхнути вигідні для себе або для когось рішення. А особливо ті, мета яких — ще більше притиснути політичних чи публічних опонентів.
Останнє пленарне засідання сесії, що відбулася 23 грудня, — не виключення. Окрім бюджету
та міських програм на 2017 р., на ньому, зокрема,
мали розглянути низку земельних питань. Як і належить, вони заздалегідь були вивчені та узгоджені
на земельній комісії.
Яким же було здивування, коли за кілька хвилин до початку сесії депутатському корпусу раптом
роздали ні з ким не узгоджені проекти рішень міського голови про підвищення кільком (чомусь — не
всім) підприємствам орендної ставки за користування земельними ділянками до 4-6%. Так, на перший погляд, підвищене оподаткування — благо, бо
йдеться про додаткові надходження в бюджет міста.
Але тільки на перший.
Насамперед, вразило зневажливе й зверхнє
ставлення на нетривалий термін обраних керівників
міста до законів України, а також до суб’єктів господарювання, які десятиліттями виступають чи не
основними донорами міської скарбниці. Таке враження, що вони взагалі не орієнтуються в законодавстві або свідомо ігнорують його. Адже, згідно з
положеннями підп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 та п. 284.1
ст. 284 Податкового кодексу України, міська рада

наступний рік депутати вирішили додати і
програму облаштування міської велосипедної
інфраструктури (при будівництві враховувати
велодоріжки) та програму підтримки видавничої справи (для поповнення бібліотек патріотичною літературою). Під час розгляду суми
компенсацій за перевезення пільгових категорій керівник ТОВ «АвтоЛайн» Олександр
Балуєв повідомив про повернення цього перевізника на маршрути, а міський голова Олексій Момот зауважив, що у планах міськради
наступного року — аби пільговики заходили
до міського та міжміського транспорту без обмежень.
Депутати розглянули міський бюджет, затвердили план діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік (зокрема — про встановлення місцевих податків

і зборів, пайову участь, орендну плату, правила благоустрою) та звернулися до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної
Ради України з вимогою — залишити в силі
дію мораторію на експорт необробленої деревини (лісу-кругляка).
Замість Наталії Унучко до складу тендерного комітету міськради включили Ольгу Макарицьку. Передали на баланс і в обслуговування: ВМКП «Водоканал» — бювет на вул.
Н. Шолуденка, а КП «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» — лазню площею 683 кв.
м. на вул. Н. Шолуденка, 17-в. Ухвалили провести інвестиційний конкурс на три об’єкти
(реконструкція вищезазначеної лазні та будівництво житлових багатоповерхових будинків
біля «Карату» й на перетині вул. Київської та

Зашморг на шию підприємцям
гато хто з підприємців уже ледь дихає. Додаткові позобов’язана (!) була офіційно оприлюднити ці продаткові навантаження за нинішніх економічних неекти рішень заздалегідь — до 15 липня 2016 року.
гараздів — це справжній убивчий зашморг. Навіть
Тобто — за півроку до початку бюджетного пеза часів диктаторського режиму Януковича влада,
ріоду. Щоб був час публічно обговорити їх, зважити
боячись соціального вибуху, оренду по земельних
всі можливі ризики або негативні наслідки й дійти
ділянках упродовж 2010-2013 років не підвищувала.
згоди, чи взагалі потрібні такі рішення у нинішній і
Якщо йдемо в Європу, про яку стільки заяв з
без того скрутний для підприємництва час. А не гобоку керівництва міста, то там, якщо навіть мова
тувати й «узгоджувати» їх десь таємно, сховавшись
заходить про підвищення податку хоча б на 0,5%,
за зачиненими дверима із групкою невідомо яких
питання починають
осіб, а потім в останній
обговорювати
за
момент без жодних об- Костянтин П., підприємець з 20-річним стажем:
«Таке рішення принесе лише негативні наслідки, 1-1,5 роки до гологоворень в комісії підсунути їх ошелешеним оскільки для підприємств, більшість із яких ледь зводить сування. І то — з
громадськістю, бо
депутатам
(звичайно, кінці з кінцями, це — збільшення витратної частини.
Один із депутатів на сесії, виправдовуючи це рішення, усі розуміють, що
окрім тих, із ким заздалегідь домовлено про заявив, що в Дніпропетровську та Дніпродзержинську зе- будь-які необережні
голосування), аби не мельні податки високі — 8%. Але не розповів, чим це обер- підвищення можуть
масобуло часу зорієнтува- нулося для цих міст. А там сьогодні підприємства зупинили- обернутися
ся, біржі праці переповнені. Скажімо, в Дніпродзержинську вими звільненнями,
тися.
Ніби не в цивілізо- двокімнатна квартира коштує $6000-7000, бо мешканці в закриттям підприємств та соціальниваному світі працюємо, пошуках роботи масово виїжджають.
Невже хочемо домогтися таких же результатів? Кому ми заворушеннями.
а десь у забитій глухоА у Вишгороді
мані з варварськими потрібна красива риторика про лавочки й клумби, коли така
традиціями. І не про недалекоглядна політика призведе до зупинки і занепаду над підприємцями,
інтереси міста говори- місцевих фірм і підприємств, масових звільнень та скоро- вочевидь, вирішили
влаштувати
якісь
мо, а про чиїсь приватні чення зарплат».
дикі
експерименсправи. А, між іншим,
ти. Спочатку в лютому ц. р. — практично відразу
ідеться про надважливе питання — майбутнє Вишпісля обрання — міська влада не знайшла більш
города, його життєдіяльність. Підприємства — це
нагальних для міста питань, аніж кавалерійським
живильні артерії, які забезпечують людей гараннаскоком через підконтрольних депутатів спробутованими робочими місцями, надають послуги,
вати проштовхнути ахове для бізнесу рішення про
дбають про благоустрій і фінансове забезпечення
підвищення земельного податку (разом із цьогорічміста.
ним коефіцієнтом індексації Кабміну) — відразу в
У минулому році завдяки різним «нововведен8,5 раза (!). Ніби прийшли до влади з однією метою
ням» витратна частина підприємств і так зросла на
— одним ударом зарубати малий і середній бізнес
43%, у цьому році — ще десь на 10-15%. Малому й
— раз і назавжди. І лише завдяки апелюванню до
середньому бізнесу так наступають на горло, що ба-

Шкільної). Внесли зміни до деяких договорів,
збільшивши річну плату до 4-6%, та розглянули з чотири десятки земельних питань (з усіх
прийнято відповідні рішення).
Секретар ради Тетяна Бражнікова повідомила, що звіти за 2016-ий та плани роботи
на 2017-ий будуть заслухані на черговій сесії
міськради у січні наступного року. Депутат
Інна Шубко виступила з проханням винести
на розгляд наступної сесії питання про добудову (будівництво) приміщення початкової
школи.
Рішення про міський бюджет та програми розвитку-2017 і текст звернення щодо
мораторію на експорт необробленої деревини — див. на сайті газети, міськради та
чит. у цьому і наступних номерах газети
«Вишгород».
громадськості вдалося зупинити вакханалію.
Тепер новий підступний захід. Причому підвищення податку застосовано не до всіх підприємств
— а вибірково. І у «чорному» списку опинилися
саме ті, позиція чиїх керівників часто не збігається з
поглядами й намірами нинішньої влади, — що більше нагадує зведення рахунків, аніж якісь економічні
реформи.
Мова, зокрема, йде й про підприємства на території Нижньої промзони. Сьогодні лише абсолютна
меншість із них прозоро сплачує податок. Переважна більшість фактично паразитує на вишгородській землі, не відраховуючи в бюджет ані копійки
(чи символічний мізер). Коли вже зайшла мова про
пошук додаткових бюджетних надходжень, то господарська логіка підказує, що, насамперед, слід
братися за того, хто не платить, а не різати курей,
що несуть золоті яйця.
Та чомусь у керівників міста своє, далеке від
економічних розкладів бачення. Як, зрештою, й у
частини депутатів. Одностайне «одобрямс», яке на
сесії дружно виявили представники політичної сили
«Воля» щодо рішення про підвищення земельного
податку, — легко прогнозоване: як мер скаже —
так і проголосують. А от догідлива позиція «Самопомочі» на чолі із секретарем міськради Тетяною
Бражніковою, відверто зізнаюсь, вразила. Закрити
очі на явні порушення законодавства, підтримати
придушення середнього й малого бізнесу — це явно
не ті вчинки, якими пишаються і на яких роблять політичну кар’єру.
І взагалі — як не задатися питанням, навіщо
владі, коли місто вийшло на стомільйонний бюджет,
додатково нагинати підприємців? Ще автор сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю зазначав:
якщо хочеш знищити економіку, то замість створення сприятливих умов — накручуй податки. Та, вочевидь, керівництво міста, як, зрештою, й більшість
міських депутатів, ніколи не знайомилися з передовим світовим економічним досвідом. І, схоже, не
мають бажання.
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Вишгород

Гарний настрій і солодощі – кожній дитині
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Весело та гамірно у ці передноворічні
дні в міському Центрі творчості «Джерело». Сюди на святкові концерти й вистави
директор закладу Наталія Кисіль та педагоги запросили дітей із багатодітних,
неповних та малозабезпечених родин,
батьків. Для них яскраві художні номери

Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Три
зорі

Театралізованою новорічною виставою «Три
зорі» потішили маленьких і дорослих вишгородців вихованці гуртків РБК «Енергетик» — усього 135 юних талантів.
У головних ролях, окрім Юлі Негоденко
та Аліни Гончарук (Заздрість), Єви Саржан і
Насті Базалієвої (Зіронька), Максима Ступака (Іванко), Аня Ульянченко та Саші Марисик
(Оленка), були і працівники Будинку культури:

директор Людмила Коваль (Ніченька), художній керівник Марина Фурсенко (Світаночка),
керівник танцювального колективу «Болеро»
Тетяна Саханда (Різдвяночка), керівник театрального гуртка «Маска» Тетяна Негоденко
(Мряка).
Інші Герої — це вокальна студія «Астерія»
під керівництвом Юлії Каталагіної (Колядники), вокальна студія «Ф’южн» під керівництвом
Наталі Глушко (Сніжинки), а також танцювальні колективи «Мозаїка» (керівник Тетяна Катеринич) і Сучасного та спортивного танцю
(керівник Дмитро Волков). Глядачів — повна
зала, й усі — у захваті, тому що, як завжди під
Новий рік, перемогло Добро.

Діти — дітям

Як Святий Миколай добро творив
Влас. інф.
ФОТО — архів ВСШ «Сузір’я», спеціально для «Вишгорода»

У чарівну ніч на 19 грудня до кожної дитини приходив у гості Святий Миколай. А
до вихованців Київської спеціальної школи-інтернату № 10 миколайчиків приїхало
чимало.
21 грудня творчий колектив Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я» разом із директором Тетяною Волотовською, педагогом-організатором Надією Дмитренко, вчителькою початкових класів Людмилою Корнієнко та клубом
танцю «Love-Dance» (керівник Віталій Сіменчук)

Урок патріотизму

підготували всі колективи Центру, а міська рада потурбувалась про солодкі подарунки для кожної дитини.
Музика, танці, співи, казкові герої «Новорічного люстерка» (виставу підготувала
театральна студія «АТОС», керівник – Ольга
Хуторна), Дід Мороз (Сергій Хуторний) і Снігуронька (Марина Іллєнок, Ярослава Сапон)
подарували всім гарний настрій і безліч позитиву.

завітали до вихованців інтернату. Приїхали не з
порожніми руками, а привезли дітям подарунки:
одяг, канцелярське приладдя, книги, солодощі.
А також виставу про Св. Миколая. Вихованці
школи-інтернату тепло зустрічали гостей разом
із директором Володимиром Кошовим.
По завершенні діти ще довго спілкувалися. А по дорозі додому хтось їхав із сльозами
в очах, хтось з усмішкою, інші відразу почали
планувати наступну акцію добра. Проте всі до
єдиного були впевнені, що зробили гарну справу. Адже дітям, які хоч і живуть у гарних умовах,
в теплі, навчаються і спілкуються, потрібні щирі
обійми, сімейне тепло і такі бажані подарунки.

Янгол-охоронець для захисників України

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»,
Олена РОГОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

«Уроки патріотизму», які започатковано
у Вишгородському історико-культурному
заповіднику, тривають. 15 грудня перший
урок урочисто відкрив голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко.
Прийшли на нього учні 7-А класу НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» —
ЗОШ І ст.», які, затамувавши подих, слухали
розповідь Вячеслава Верхочуба («Зеніт»)
із батальйону «Київська Русь» та капелана
ДУК (Добровільного українського корпусу)
о. Сергія Прудка.
А 16 грудня до Історичного музею заповідника завітали найменші вишгородці — старша
група «Соняшники» ДНЗ «Ластівка». 5-6-річні
діти назавжди запам’ятали поради сапера Максима Тумка — чого ніколи не можна торкатися
чи підбирати із землі, а лікар-хірург Василь
Яковенко показав їм свою медичну укладку та
розповів про першу медичну допомогу.
Зустріч така не випадкова: діти Василя
Яковенка і Максима Тумка ходили у дитсадок
«Ластівка» — так само, як і донька Костянтина
Непопа. На зворотньому шляху із музею дошкільнята разом із учасниками АТО поклали
квіти до дошки пам’яті загиблому в АТО земляку (на стіні ЗОШ № 1) і уклінно подякували
нашим захисникам.

А в музеї дітки уважно все розглядали, із
жахом дивилися на пробиті каски, уламки снарядів, які руйнують будинки і вбивають людей,
та аж заплакали під час перегляду документального відеофільму.
Заступник директора Вишгородського історико-культурного заповідника Тарас Чухліб,
доктор історичних наук, що досліджує історію
Козаччини, відзначив, що вишгородці змалку виховують козацький дух, любов до рідної
землі та християнські чесноти співчуття і допомоги. Навіть вихованці дитсадка збирають
пластикові кришечки, приносять старі речі
захисного кольору для маскувальної сітки та
малюють листівки-обереги на подарунок захисникам.
«У заповіднику — чимало наукової та фондової роботи. Та найголовніше — це робота з
людьми, – каже директор ВІКЗ Влада Литовченко. — Коли навіть діти рвуться побачити
виставку та сприймають свій похід у музей, як
подарунок, — відчуваєш, що праця на результат удалася.»
Ось що пише вихователька групи Олена
Роговенко на своїй фейсбук-сторінці:
«Святий Миколай вже зробив нам подарунок!
Сьогодні ми відвідали Вишгородський Історичний музей, в якому триває пересувна фото-відео-виставка «ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ.
ГЕРОЇ ВИШГОРОДЩИНИ».
Наша мрія здійснилась!

Ми зустрілись із нашими ЗАХИСНИКАМИ
— ГЕРОЯМИ Василем Васильовичем Яковенком (Розенбаум), Вячеславом Верхочубом (Зеніт) та Максимом Тумко (Торпеда).
Відчуття переповнюють!
Емоції дітей щирі, як сльози дорослих...
Розповідь справжнього військового лікаря,
зенітника та сапера для 6-річних слухачів була
цікавою, доступною, повчальною.
А від дітей та дорослих — вірші, малюнки,
квіти... і уклінна подяка за наше мирне життя
тут, у Вишгороді!
На зворотньому шляху поклали квіти
пам’яті загиблому ГЕРОЮ КОСТЯНТИНОВІ

НЕПОПУ... Заспівали Славень України та запросили на гостину до садочка наших ДРУЗІВГЕРОЇВ!
Ще декілька фотовражень на пам’ять і слова вдячності від розчуленого, але щасливого
Русланчика, який мріяв сфотографуватися з
воїнами: — Дякую вам, що захищаєте нашу
Україну і мене!
Дякуємо організаторам заходу, працівникам музею!
Не пошкодуйте свого часу і ви, шановні
вишгородці, відвідавши виставку разом зі своїми дітьми та онуками!
Це НАША спільна ІСТОРІЯ!»

ФОТОмить

Вишгород

29 грудня

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

25 грудня у ВРБК «Енергетик» лунали
різдвяні мотиви.
Міжнародна Благодійна організація «Фонд
Славного Роду Святої Ольги» разом із Спілкою
учасників АТО та бойових дій Вишгородщини
організували благодійний вечір для вишгородців, під час якого, зокрема, відзначили подяками за активну участь у підготовці заходу Вишгородського міського голову Олексія Момота,
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директора БК «Енергетик» Людмилу Коваль,
начальника відділу культури, національностей
та релігії Вишгородської РДА Юлію Іванову і голову районної Спілки учасників АТО та бойових
дій Вишгородщини Геннадія Демінського, учасника АТО Юрія Цеса, депутата Вишгородської
міської ради Сергія Пінчука, підприємця Миколу
Коваля, Ігоря Таргановського та Геннадія Фурсу. Завдяки меценатам кожна дитинка під час
концерту отримала подарунки.
Глядачів порадували яскравими і драйвовими виступами солістка Національної філармонії
України Тетяна Школьна, джаз-рок-поп-клуб
«Баян» драйв-група «Рвані міхи», вокально-хорова студія при НЗАУНХУ імені Г. Верьовки.

Ансамбль Вірського
підкорив серця вишгородців
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Переповнена зала, вигуки «Браво!» та
безперервний потік аплодисментів.
27 грудня за сприяння Вишгородського
міського голови Олексія Момота для вишгородців виступали талановиті артисти Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

Мільйони прихильників зі всього світу
уже побачили, як танці цього ансамблю вдало поєднуються з акторською грою і тішать
око та душу. Їхнім виступом насолоджувалися і вишгородці.
Художній керівник ансамблю Мирослав
Вантух привітав присутніх із наступаючими
святами, подякував своєму творчому колективу, міському голові Олексію Момоту за
запрошення та зазначив, що, допоки їх так
тепло зустрічають, у нас все буде добре.

Лускунчик та Королева Мишильда

Йоль-2016

Влас. інф.
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

26 грудня Вишгородський Центр
творчості «Дивосвіт» (директор Олена
Андріяш) давав благодійну виставу «Лускунчик та Королева Мишильда». Запрошення отримали 400 дітей з Вишгородського району.
Святкове дійство рівня, що не часто
побачиш і на національній сцені, із сюжетною лінією, чіткою артикуляцією, плавними
рухами і природною грою — ні, життям, настільки втілилися у роль виконавці! — підготували 200 вихованців ЦТ: зразкове творче
об’єднання «Різні люди» (керівник Олена
Титаренко), студія сучасної хореографії
«Ліберті» (кер. Павло Лук’яненко), вокальні

Традиційний забіг у новорічних костюмах

Віктор КУХАРЧУК
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», соцмережі

25 грудня естафетна команда «КВІНТ-А»
(м. Вишгород) – Андрій Ляшенко, Владислав
Мазунін та Віктор Кухарчук – на мажорній
ноті завершила свій легкоатлетичний біговий сезон, взявши участь у п’ятому новорічному півмарафоні «Йоль» у м. Вишгороді на
романтичній набережній Київського моря.
Наша команда не тільки успішно подолала
дистанцію 21 кілометр 97 метрів у складних по-

Подарунок
під ялинку

ансамблі «Візерунок» (кер. Тетяна Литвин),
«Соло» (кер. Світлана Стрєлкова), «До-ремікс» (кер. Олена Устінова), ансамбль барабанщиць «Феєрія» (кер. Анастасія Копоть),
театральна студія «Ліцедії» (кер. Ірина Слісаренко). Цілій місяць вони, можна сказати,
жили в «Дивосвіті» під диригуванням автора сценарію і постановника Олени Титаренко (костюми готувала Світлана Матюк).
І результат — приголомшливий! Глядачі
— від трирічних діток до їхніх бабусь — були
зачаровані виставою. Навіть самі юні виконавці, що очікували свого виходу на сцену,
по-справжньому захоплювались грою творчих колег. Лускунчик став Принцем, Королева Мишильда — лялькою, а герої казки —
вихлюпнули у залу гарний настрій і бажання
читати книжки. Оце і був ДИВОподарунок
сучасним «електронним» дітям.

годних умовах, але й виборола почесне третє
призове місце серед 10 команд-учасниць естафети. Недарма кажуть, що вдома і рідні стіни
допомагають, але досвід має не меншу вагу. Це
був п’ятий старт нашої естафетної команди в
2016 році. До цього – Євромарафон на Олімпійському (15.05.2016р.), 100-ий Ультрамарафон
(28.05.2016р.) та нічний марафон (26.06.2016р.)
у Вишгороді, Київський міжнародний марафон
(09.10.2016 р.), де наша команда здобула перше місце серед представників ІТ-бізнесу в корпоративному естафетному забігу.

У чемпіонів новий зал
для тренувань

Христина БАРАНОВСЬКА
ФОТО – архів «Клерико»

Не так давно Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» повернувся
із Польщі, де брав участь у Чемпіонаті Європи 2016 року з джазу, модерну та балету.
Попри престижні здобутки на міжнародному фестивалі-конкурсі та досвід на Чемпіонаті, танцівники ні на хвилину не зупинились
і продовжують тренуватись, але тепер у новому танцкласі, який допоміг обладнати «Благодійний фонд «Hippocrates» на чолі з Ольгою
Решетняк.
Напередодні новорічних свят організація
БФ «Hippocrates» подарувала майбутнім європейським чемпіонам новий зал для тренувань, створивши зимове диво.
Благодійний фонд неодноразово допомагав колективу, адже танцювальна команда
не раз доводила, що гідна фінансових вкладів. Так, спільним проектом для Благодійного
фонду та «Клерико» стала презентація книги
«Вишгород – європейське місто», яка викли-

кала фурор, а кошти, виручені за продаж,
були одним із основних внесків у поїздку за
кордон на Чемпіонат Європи-2016.
Клерикошки безмежно вдячні за такий
важливий для них подарунок, адже місця
для тренування понад ста дітей не вистачає.
Варто зазначити, що готувались до поїздки
на Чемпіонат Європи представники України у
холодній спортивній залі. У будь-яку погоду,
вдягнувши шапки та рукавички, діти продовжували удосконалювати свої номери, адже
розуміли, що журі байдуже, які в них умови,
– важливий лише результат. Хіба не варте
таке талановите майбутнє Вишгородщини допомоги?
Танцювальний колектив «Клерико» дякує
за можливість тренувати нових чемпіонів у новій залі та за підтримку, як фінансову так і моральну, «Благодійному фонду «Hippocrates».
У прагненні більшого вихованці колективу вже
почали активну підготовку до Чемпіонату світу 2017 і надіються, що наступний рік подарує
їм винагороду у вигляді перемоги та більше
вірних друзів, які підтримають та допоможуть.
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 2 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:05, 19:30 ТСН
07:00 Т/с «Поцiлуймося»
09:40 «Новорiчний
карнавал «Свiтського
життя»
12:10 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй Квартал»
14:45 «Вечiрнiй квартал»
17:30 Х/ф «Сам удома»
20:15 Х/ф «Сам удома - 2»
22:30 Т/с «Шерлок - 4»
00:10 Т/с «Шерлок - 4
мовою оригiналу»
UA:ПЕРШИЙ
6:50 Пiдсумки року
07:20 Спорт. Пiдсумки
року
07:35, 23:00 Золотий
гусак
09:00 М/с «Попелюшка»
10:20 М/с «Гон»
11:50 Х/ф «Елеонора таємнича месниця»
14:00 Путiвник прочанина
14:15, 21:50 Т/с «Епоха
честi»
18:40 Телепрем’єра. «Сни
Роксолани». Концерт О.
Чубарєвої

21:00 Новини
21:30 Зiрки на Першому
23:25 Шлягер року
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
08:10 Х/ф «Попелюшка»
09:50 Х/ф «Одного разу в
Новий рiк»
11:20 Х/ф «Кохання i
трохи перцю»
13:10, 15:15, 19:30 Т/с «I
падає снiг...»
20:50 Т/с «Забудь i
пригадай»
23:30 Х/ф «Примарний
патруль»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Оповiдь про
землю Сибiрську»
11:55 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:10 «Формула Пруста.
М. Сидоржевський»
15:05 Концерт I. Борко
«Мелодiї кохання»
15:50, 19:25 Сироти дикої
природи
16:55 Мюзикл «Країна

задзеркалля»
18:45 Вiкно в Європу М.
Поплавського
19:50 Головна новорiчна
ялинка країни «Скринька
бажань»
21:00 Неприручена
Пiвнiчна Америка
22:05 Х/ф
«Суперпограбування в
Мiланi»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
10:30 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Снiгова
королева»
15:20 Казки У
16:25 Країна У. Новий рiк
16:50, 18:55, 21:00 Танька
i Володька
17:25, 18:30, 19:30, 20:35,
21:35, 22:35 Одного разу
пiд Полтавою

17:55, 19:55, 22:00
Одного разу в Одесi
23:00 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «МастерШеф - 6.
Фiнал. Оголошення
переможця»
11:50 «МастерШеф - 6.
Невiдома версiя»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20, 23:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Україна має
талант!-6»
00:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
7:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
09:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»

12:35 Х/ф «Дiти шпигунiв:
гру завершено»
14:10 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
15:50 Мюзикл «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 12»
23:00 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 М/с «Турбо»
08:20 Kids’Time
08:25 М/ф «Мадагаскар»
10:10 М/ф «Мадагаскар
2»
11:50 М/ф «Мадагаскар
3»
13:30 Т/с «Одного разу
у казцi»
17:10 Т/с «Хронiки
Шаннари»
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi по ревiзору
00:40 Вар’яти
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 У пошуках iстини

08:20 Мiстична Україна
10:10 Легендарнi битви
12:50 Загадки планети
13:40 Довiдник дикої
природи
16:20 Навколо свiту.
Мiсця сили
18:00 Паралельний свiт
21:00 Iгри розуму
23:40 Покер

07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:10 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
11:30 «Файна Юкрайна»
14:10 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
00:00 Х/ф «Блеф»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 05:00
«Мультляндiя»
14:15 «Euroshow» М.
Поплавського»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10 Х/ф «Дари волхвiв»
17:10 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
19:20 Х/ф «День батька»
21:20 Т/с «КММ»
22:20 «Земнi катаклiзми»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
7:00 Мультфiльми
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
10:00, 20:30 Т/с «Аннадетективъ»
11:35 Т/с «Все, що нам
потрiбно»
15:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
18:00 «Новорiчний
вогник. Повiр у мрiю»
22:20 Т/с «Я прийду
сама»

K1
6:30 «TOP SHOP»

ICTV
6:15 Х/ф «Полiт золотої

планети
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:40 Анатомiя бою

Невидане»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
21:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

мушки»
08:10 Х/ф «Жага золота»
09:50 Х/ф «Чорнильне
серце»
11:45 Х/ф «Зачарована
Елла»
13:30 Х/ф «Сiм’янин»
15:50 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
18:30 Х/ф «Джек пiдкорювач велетнiв»
20:35 Х/ф «Битва титанiв»
22:30 Х/ф «300
спартанцiв»
00:35 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
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 новин
(Дайджест)
2+2
8:20, 18:45 Т/с
«Атлантида 2»
10:00 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Єгипет»
11:50 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Грецiя»
12:45 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Грецiя О.
Македонського»
13:30 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Рим»
15:25 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Персiя»
16:15 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Вiзантiя»
17:05 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Ацтеки»
17:55 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Майя»
20:20 Т/с «Олiмп»
22:00 Т/с «Вiкiнги 2»
23:45 Т/с «Череп
i кiстки»

ВIВТОРОК, 3 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:05, 19:30 ТСН
07:00 Т/с «Поцiлуймося»
08:45 «Чотири весiлля - 2»
09:50 «Мiняю жiнку»
11:05 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй Квартал»
14:10 «Вечiрнiй квартал»
17:00 Х/ф «Сам удома - 2»
20:15 Х/ф «Сам удома - 3»
22:15 Х/ф «Сердце
пiрата»
UA:ПЕРШИЙ
6:10 Д/ф «Вiкно в Європу»
07:35, 23:00 Золотий
гусак
09:00 М/с «Попелюшка»
10:20 М/с «Гон»
11:40 Х/ф «Милий друг»
13:50 Путiвник прочанина
14:00 Фольк-music. З
Новим роком!
17:30 Х/ф Вiкторiя та
Альберт»
21:00 Новини
21:30 Зiрки на Першому
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:25 Шлягер року
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Снiгуронька
для дорослого сина»
11:20, 20:50 Т/с «Забудь i
пригадай»
14:00, 15:15 Т/с «Моє
кохане чудовисько»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:40 Говорить Україна
23:30 Х/ф «Бiблiотекар. В
пошуках списа долi»
ТОНіС
6:00, 22:45 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Будьте здоровi!»
10:45, 21:00 Сироти дикої
природи
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. «Катай Баскет»
(Фiнляндiя) - «Хiмiк»
(Україна)
21:40 Неприручена
Пiвнiчна Америка
00:00 «Щоденники

Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
10:30 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Золота гуска»
16:25 Країна У. Новий рiк
16:50, 18:55, 21:00 Танька
i Володька
17:25, 18:30, 19:30, 20:35,
21:35, 22:35 Одного разу
пiд Полтавою
17:55, 19:55, 22:00
Одного разу в Одесi
23:00 М/ф «Острiв
скарбiв»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя»
10:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
11:50 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:45 «Битва

екстрасенсiв 15»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20, 22:55 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Україна має
талант!-6»
00:15 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»
НТН
6:00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
08:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:45, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:10 Х/ф «Розумники»
12:55, 00:50 Т/с «Копиновобранцi»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
16:00 Концерт «БiтКвартет «Секрет»: 30
рокiв на бiс»
19:00 «Свiдок»
23:00 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05 М/с «Турбо»

07:25 Х/ф «Пережити
Рiздво»
09:20 Ревiзор
11:50 Страстi по ревiзору
13:30 Т/с «Одного разу
у казцi»
17:10 Т/с «Хронiки
Шаннари»
19:00 Х/ф «Двоє: Я и моя
тiнь»
20:55 Х/ф «Кучерява
Сью»
22:50 Т/с «Гра престолiв»
МЕГА
6:50, 13:50 Правила
життя
07:40 Правда життя
08:40, 20:00 Паралельний
свiт
09:40, 16:20 Легендарнi
битви
10:30, 21:50 Мегазаводи
13:00 Довiдник дикої
природи
14:40, 19:00 Мiстична
Україна
15:30, 21:00 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
17:10, 22:40 Загадки

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 05:00
«Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10, 22:20 «Земнi
катаклiзми»
16:00, 21:20 Т/с «КММ»
17:10 Х/ф «День батька»
19:20 Х/ф «Волосся
янгола»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00 «Орел i Решка.

ІНТЕР
7:00 Мультфiльми
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
10:00, 20:30 Т/с «Аннадетективъ»
13:25 Х/ф «Щасливий
маршрут»
15:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
18:00 Концерт «Жди
меня» у Новий рiк»
22:20 Т/с «Я прийду
сама»
ICTV
7:00, 09:15 Х/ф
«Чорнильне серце»

08:45 Факти. Ранок
09:40 Х/ф «Сiм’янин»
11:55, 13:20 Х/ф «300
спартанцiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф «Битва
титанiв»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен
i ледi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Х/ф «Мiстер Бiн в
Америцi»
23:05 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку»
5 КАНАЛ
6:30, 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 Машина часу
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 новин
(Дайджест)
2+2
6:00 Мультфiльми
08:20, 18:45 Т/с
«Атлантида 2»
10:00 Д/п «101 винахiд,
що змiнив свiт»
11:30 Д/п «101 зброя, що
змiнила свiт»
13:05 Д/п «101 предмет,
що змiнив свiт»
14:45 Д/п « 101 гаджет,
що змiнив свiт»
16:15 Д/п « 101 страва,
що змiнила свiт»
17:50 Д/п «Титанiк 100
рокiв у 3D»
20:20 Т/с «Олiмп»
22:00 Т/с «Вiкiнги 2»
23:45 Т/с «Череп
i кiстки»

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:15, 19:30 ТСН
07:05 Т/с «Поцiлуймося»
08:50 «Чотири весiлля - 2»
09:55 «Мiняю жiнку»
11:05 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй Квартал»
14:40 «Вечiрнiй квартал»
17:30 Х/ф «Сам удома - 3»
20:15 Х/ф «Сам удома - 4»
22:00, 00:50 Х/ф «Битва
пiд червоною скелею»
UA:ПЕРШИЙ
7:10 Смакота
07:35, 23:00 Золотий
гусак
09:00 М/с «Попелюшка»
10:20 М/с «Гон»
11:40 Х/ф «Антонiо
Вiвальдi»
13:50 Путiвник прочанина
14:00 «Майбутнє нацiї».
Церемонiя нагородження
16:45 Х/ф «Святий Фiлiпп.
Я вибираю рай»
21:00 Новини
21:30 Зiрки на Першому
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 Мегалот

23:25 Українська пiсня.
Новий рiк
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Новорiчна
дружина»
11:20, 20:50 Т/с «Забудь i
пригадай»
14:00, 15:15 Т/с «Зовсiм
iнше життя»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:40 Говорить Україна
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 2:
Повернення до копален
Царя Соломона»
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 21:50 Неприручена
Пiвнiчна Америка
14:00 Оглядач. LIVE
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Б. Руденко

21:15 Глобал - 3000
22:50 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
23:55 «Натхнення»
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
10:30 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Залiзний
Ганс»
15:20 Казки У
16:25 Країна У. Новий рiк
16:50, 18:55, 21:00 Танька
i Володька
17:25, 18:30, 19:30, 20:35,
21:35, 22:35 Одного разу
пiд Полтавою
17:55, 19:55, 22:00
Одного разу в Одесi
23:00 М/ф «Як козаки...»
СТБ
6:25, 16:00 «Все буде

добре!»
08:15 «Зiркове життя»
10:10 Х/ф «40+ або
Геометрiя почуттiв»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 15»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20, 23:45 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Україна має
талант!-6»
НТН
6:20 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись»
08:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:50, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:00 Х/ф «Пригоди
Бейлi: загублене цуценя»
12:50 Т/с «Копиновобранцi»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
16:00 Концерт «Андрiй
Макаревич i «Оркестр
креольського танго»
19:00 «Свiдок»

23:00 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/с «Турбо»
08:15 Ревiзор
11:15 Страстi по ревiзору
13:30 Т/с «Одного разу
у казцi»
17:10 Т/с «Хронiки
Шаннари»
19:00 Х/ф «Няньки»
20:50 Х/ф «Твої, мої й
нашi»
22:35 Т/с «Гра престолiв»
МЕГА
6:50, 13:50 Правила
життя
07:40 Правда життя
08:40, 20:00 Паралельний
свiт
09:40, 16:20 Легендарнi
битви
10:30, 21:50 Мегазаводи
13:00 Довiдник дикої
природи
14:40, 19:00 Мiстична
Україна
15:30, 21:00 НЛО
з минулого (Давнi

прибульцi)
17:10, 22:40 Загадки
планети
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:40 Анатомiя бою
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 05:00
«Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10, 22:20 «Земнi
катаклiзми»
16:00, 21:20 Т/с «КММ»
17:10 Х/ф «Волосся
янгола»
19:20 Х/ф «Дрiбна рибка»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
10:20 «Три сестри»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00 Мультфiльми
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «Готуємо
разом»
09:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
10:00, 20:30 Т/с «Аннадетективъ»
13:25 Х/ф «Як же бути
серцю»
15:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
18:00 Концерт «Нiч
великих сподiвань»

22:20 Т/с «Я прийду
сама»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с «Динотопiя.
Новi пригоди»
10:55 Х/ф «Зачарована
Елла»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Мiстер Бiн в
Америцi»
14:50, 16:20 Х/ф «Мiстер
Бiн на вiдпочинку»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен
i ледi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Х/ф «Ейс Вентура.
Детектив з розшуку
тварин»
23:05 Х/ф «Ейс Вентура.
Поклик природи»
5 КАНАЛ
6:30, 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 Машина часу
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час новин
(Дайджест)
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:20, 18:45 Т/с
«Атлантида 2»
10:00 Д/п «Помста
природи 3»
20:20 Т/с «Олiмп»
22:00 Т/с «Вiкiнги 2»
23:55 Т/с «Череп
i кiстки»

ЧЕТВЕР, 5 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:05, 19:30 ТСН
07:00 Т/с «Поцiлуймося»
08:45 «Чотири весiлля - 2»
09:50 «Мiняю жiнку»
10:50 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй Квартал»
14:00 «Вечiрнiй квартал»
17:45 Х/ф «Сам удома - 4»
20:15 Х/ф «Сам удома - 5»
22:00 Х/ф «Два сердця одна корона»
UA:ПЕРШИЙ
7:35, 23:00 Золотий гусак
09:00 М/с «Попелюшка»
10:20 М/с «Гон»
11:55 Х/ф
«Нортенгерське
абатство»
14:15 Фiльмреконструкцiя «Ейфель.
Правдива iсторiя»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт
10км. (чол.)
16:50 Х/ф «Останнiй
подарунок»
19:05 Ювiлейний концерт
В. Павлика

21:00 Новини
21:30 Зiрки на Першому
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:25 Концерт Мiли Нiтiч
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
09:20 Х/ф «Кохання i
трохи перцю»
11:10, 20:50 Т/с «Забудь i
пригадай»
13:50, 15:15 Т/с «Причал
кохання i надiї»
18:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
19:40 Говорить Україна
23:30 Х/ф «Бiблiотекар
3: Прокляття Юдиного
потиру»
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:50, 21:55 Неприручена
Пiвнiчна Америка

14:00 Оглядач. LIVE
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Б. Руденко
21:15 Сироти дикої
природи
23:05 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
10:30 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Холодне
серце»
16:25 Країна У. Новий рiк
16:50, 18:55, 21:00 Танька
i Володька
17:25, 18:30, 19:30, 20:35,
21:35, 22:35 Одного разу
пiд Полтавою
17:55, 19:55, 22:00
Одного разу в Одесi
23:00 М/ф «Як козаки...»

СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Зiркове життя»
10:45 Х/ф «Моя мама наречена»
12:05 Х/ф «Iсторiя
кохання, або Новорiчний
розiграш»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 15»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20, 23:35 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Україна має
талант!-6»
НТН
6:00 Х/ф «Дежа вю»
08:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:50, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:00 Х/ф «Пригоди
Бейлi: нiч у Каутаунi»
12:40 Т/с «Копиновобранцi»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»

16:00 Концерт Б.
Гребєнщикова «Вогонь
Вавилона»
19:00 «Свiдок»
23:00 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/с «Турбо»
07:55 Ревiзор
11:05 Страстi по ревiзору
13:30 Т/с «Одного разу
у казцi»
17:10 Т/с «Хронiки
Шаннари»
19:00 Х/ф «Ну що,
приїхали?»
20:50 Х/ф «Ну що,
приїхали: Ремонт»
22:40 Т/с «Гра престолiв»
МЕГА
6:50, 13:50 Правила
життя
08:40, 20:00 Паралельний
свiт
09:40, 16:20 Легендарнi
битви
10:30, 21:50 Мегазаводи
13:00 Довiдник дикої
природи

14:40, 19:00 Мiстична
Україна
15:30, 21:00 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
17:10, 22:40 Загадки
планети
18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:40 Анатомiя бою
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 05:00
«Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10, 22:20 «Земнi
катаклiзми»
16:00, 21:20 Т/с «КММ»
17:10 Х/ф «Дрiбна рибка»
19:20 Х/ф «Бабуся Бум»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35

«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00 Мультфiльми
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
10:00, 20:30 Т/с «Аннадетективъ»
13:25 Х/ф «Як же бути
серцю. Продовження»
15:15 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
18:00 Концерт О. Винника

22:20 Т/с «Я прийду
сама»
ICTV
6:00, 09:15 Т/с
«Динотопiя. Новi
пригоди»
11:00 Х/ф «Залiзне небо»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Ейс Вентура.
Детектив з розшуку
тварин»
15:00, 16:20 Х/ф «Ейс
Вентура. Поклик
природи»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен
i ледi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Х/ф «Крокодил
Дандi»
23:15 Х/ф «Крокодил
Дандi-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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
09:15, 17:50 Час громади
09:20, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15 Рандеву з
Янiною Соколовою
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час новин
(Дайджест)
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:20, 18:45 Т/с
«Атлантида 2»
10:00 Д/п «Помста
природи 3»
12:10 Д/п
«Суперкатастрофи»
20:20 Т/с «Олiмп»
22:00 Т/с «Вiкiнги 2»
23:45 Т/с «Череп i кiстки»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 6 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:55 Т/с «Поцiлуймося»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:45 «Мiняю жiнку»
12:00 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй Квартал»
13:45 «Вечiрнiй квартал»
17:45 Х/ф «Сам удома
- 5»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
00:15 «Рiздвянi iсторiї з Т.
Кароль»
UA:ПЕРШИЙ
7:05 Смакота
07:30, 23:00 Золотий
гусак
09:00 М/с «Попелюшка»
10:20 М/с «Гон»
11:55 Х/ф «Сiсi непокiрна iмператриця»
14:15 Фiльмреконструкцiя «Ейфель.
Правдива iсторiя»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт
7,5км. (жiнки)
16:45, 21:30 Щасливого
Рiздва

17:40 УРОЧИСТЕ
БОГОСЛУЖIННЯ
НА СВЯТО РIЗДВА
ХРИСТОВОГО
21:00 Новини
23:25 Концерт Мiли Нiтiч
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 15:00, 19:00 Подiї
07:00 Зiрковий шлях
08:30 Т/с «Моє кохане
чудовисько»
12:15 Т/с «Забудь i
пригадай»
15:15 Т/с «Нахаба»
19:40 Говорить Україна
20:50 Т/с «Назавжди»
00:40 Х/ф «Снiговий
янгол»
ТОНіС
6:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
07:00 «Алло, лiкарю!»
10:40 Неприручена
Пiвнiчна Америка
11:15 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
18:00 Ювiлейне пiсенне
дiйство Вадима
Крищенка «День сповiдi»

21:50 «Вiдлуння»
22:20 Х/ф «Уяви нас
разом»
00:05 Рiздвяний вертеп в
гостях у I. Поповича
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 МультМiкс
10:30 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Випадок iз
Сантою»
16:25 Країна У. Новий рiк
16:50, 18:55 Танька i
Володька
17:25, 18:30, 19:30
Одного разу пiд
Полтавою
17:55 Одного разу в
Одесi
20:00 М/ф «101
далматинець»
21:20 М/ф «Родина
Крудс»
23:00 М/ф «Лiкар
Айболiт»
СТБ
6:45 «Зiркове життя»
08:35 Х/ф «Формула

кохання»
10:10, 23:15 Х/ф «Янгол
пролетiв»
12:00 Х/ф «Гордiсть та
упередження»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:35 «Україна має
талант!-6»
НТН
6:10 М/ф «Матч-Реванш»
06:30 Х/ф
«Американський дiдусь»
08:00, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
09:40, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:00 Х/ф «Пригоди
Бейлi: рiздвяний герой»
12:35 Т/с «Копиновобранцi»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
16:00 «Рiки любовi».
Концерт групи «Бi-2»
19:00 «Свiдок»
23:00 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ

6:55 М/с «Турбо»
08:15 Ревiзор
11:25 Страстi по ревiзору
13:30 Т/с «Одного разу
у казцi»
17:10 Т/с «Хронiки
Шаннари»
19:00 Х/ф «Дiвчина iз
Джерсi»
21:00 Х/ф «Мiж небом i
землею»
22:50 Х/ф «Любiть
Куперiв»
МЕГА
6:50, 13:50 Правила
життя
07:40 Правда
життя
08:40, 20:00 Паралельний
свiт
09:40, 16:20 Легендарнi
битви
13:00 Довiдник дикої
природи
14:40, 19:00 Мiстична
Україна
15:30, 21:00 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
17:10, 22:40 Загадки
планети

18:10 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:40 Анатомiя бою
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 07:00
«Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10 «Земнi катаклiзми»
16:00 Т/с «КММ»
17:10 Х/ф «Бабуся Бум»
19:20 Х/ф «Кохання - це
слово з семи букв»
21:20, 23:20 Х/ф «Святий
Фiлiп. Я обираю рай»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:20 «Три сестри»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
7:20 Х/ф «Дубравка»
08:50 Х/ф «Шалено
закоханий»
10:45 Док. проект
«Зустрiчайте-Челентано!»
11:45 Х/ф «Приборкання
норовливого»
13:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:00 Пряма трансляцiя
вечiрнього Рiздвяного
богослужiння
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Дружина
генерала»
00:10 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
ICTV

6:05, 09:15 Т/с
«Динотопiя. Новi
пригоди»
08:45 Факти. Ранок
10:15 Х/ф «Залiзне небо»
12:00, 13:20 Х/ф
«Крокодил Дандi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Крокодил Дандi-2»
16:55 Т/с «Мiстер Хутен
i ледi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:05 Дизель-шоу
23:25 «Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
7:00, 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, 22:00,
23:00 Час новин
20:00 Час iнтерв’ю з
главами церков (Макарiй.
Митрополит Київський та
усiєї України)
20:25 Час iнтерв’ю з
главами церков (Фiларет.
Святiший Патрiарх
Київський i всiєї Руси-

України)
21:00 Час iнтерв’ю
з главами церков
(Святослав Шевчук.
Митрополит Київський предстоятель Української
греко-католицької
церкви)
22:15 Стоп
корупцiї!
00:00 Пряма трансляцiя
урочистого Рiздвяного
Богослужiння з
Патрiаршого собору
Воскресiння Христового
у Києвi
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:50, 17:55 Т/с
«Атлантида 2»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти. Першi християни»
11:15 Д/п «Iсторiя
християнства»
20:20 Т/с «Олiмп»
22:50 Х/ф «Супербрати
Марiо»
00:45 Х/ф «Святий
Августин»

СУБОТА, 7 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Рiздвянi iсторiї з
Тiною Кароль»
07:20 «Недiля з
Кварталом»
08:20, 19:30 ТСН
09:15 Х/ф «Танцюй
звiдси!»
11:00 М/ф «Врятувати
Санту»
12:30 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал
2017»
14:40, 20:05 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
23:20 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
08:10 Смакота
09:00 УРОЧИСТЕ
БОГОСЛУЖIННЯ
НА СВЯТО РIЗДВА
ХРИСТОВОГО
12:25, 02:20 Бiатлон.
Кубок свiту. IV етап. Гонка
переслiдування 12,5км.
(чоловiки)
13:35 Щасливого Рiздва

15:35, 03:10 Бiатлон.
Кубок свiту. IV етап. Гонка
переслiдування 10км.
(жiнки)
16:30 Х/ф «Десять
заповiдей»
19:50, 21:25 Вечiр пам’ятi
Н. Яремчука
21:00 Новини
23:25 Українська пiсня.
Рiздво
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Нахаба»
13:00, 15:15 Т/с
«Назавжди»
17:00, 19:30 Т/с
«Провiнцiйна муза»
21:20 Х/ф «Снiгуронька
для дорослого сина»
23:10 Музична
платформа. Концерт
ТОНіС
6:20 Х/ф «Вiрна рука-друг
iндiанцiв»
09:50 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським

16:15 Х/ф «Уяви нас
разом»
18:05 Жертви радянської
естради. В. Мулерман
19:05 Жертви
радянської естради. В.
Ободзинський
20:10 «Формула Пруста.
А. Демиденко»
21:00 Великий рiздвяний
концерт Iрини Федишин
«Україна колядує»
22:55 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя!»
01:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
09:40 М/ф «101
далматинець»
11:00 М/ф «Родина
Крудс»
15:20 Казки У
16:25, 22:00 Країна У.
Новий рiк

16:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Рятiвники
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
СТБ
6:10 «ВусоЛапоХвiст»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Україна має
талант!-6»
15:50 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки
(Нiч перед Рiздвом)»
17:05 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
19:00 Х/ф «Тато
напрокат»
23:00 Х/ф «Моя мама Снiгуронька!»
НТН
6:05 М/ф «Ну,
постривай!»
07:30 Х/ф «Кримiнальний
талант»
10:20 Х/ф «Мама, я
льотчика люблю»

12:00 Х/ф «Бiлий
паровоз»
13:20 Концерт Б.
Гребєнщикова «Вогонь
Вавилона»
14:45 Х/ф «Легенда про
Джабберуока»
16:20 Х/ф «Дитина
напрокат»
18:00 «Рiки любовi».
Концерт групи «Бi-2»
19:30 «Дискотека 80-х»
21:15 Т/с «Гудiнi»
00:10 Х/ф «Мадам Iрма»

6:00 Бандитська Одеса
07:00 Рiздво в кожному
з нас
08:40 Наука
10:20 Легендарнi битви
12:00 Загадки планети
14:00 Довiдник дикої
природи
16:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
18:10 Паралельний свiт
21:00 Iгри розуму
23:50 Мiстична
Україна

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Турбо»
07:00 М/с «Iсторiї Тома й
Джеррi»
07:20, 10:20 Ревiзор
13:10 Страстi по ревiзору
16:00 Половинки-2
17:45 М/ф «Феї»
19:25 Х/ф «Будинок iз
приколами»
21:00 Х/ф «Рiччiбагатiй»
22:50 Х/ф «Швець»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00 «Мультляндiя»
11:25 «Концерт «Мелодiя
двох сердець»
15:25 «Новорiчнi зустрiчi»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Паспортний стiл»
17:20 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
19:20, 21:20 Х/ф «Клара i
Франциск»
23:10 «Українська

МЕГА

Нацiональна Лотерея»
23:35 «Телемаркет»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:00 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
13:00 М/ф «Нiко 2»
14:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:15 «Орел i Решка»
22:00 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
00:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
7:00, 20:00 «Подробицi»
07:40 М/ф «Рiздвянi
казки»
09:00 Пряма трансляцiя
Рiздвяної лiтургiї
11:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди
Шурика»
12:50 Х/ф «Дiамантова
рука»

14:45 Т/с «Жереб долi»
18:00 Концерт Злати
Огнєвiч «Моя iсторiя»
20:30 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:20 Х/ф «Як же бути
серцю»
ICTV
6:45 «Що? Де? Коли?»
07:50 Дивитись усiм!
08:35 Я зняв!
11:10, 13:00 Т/с «Мiстер
Хутен i ледi»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт
23:30 Х/ф «Вигнанець»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00 Час
новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

14:10 Феєрiя
мандрiв
16:10 Фiнансовий
тиждень
18:15 Фактор безпеки
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект
23:30 Мiжнародний
фестиваль-конкурс
«Вибiр року»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Д/п «Шалений свiт
спорту»
10:05 Х/ф «Супербрати
Марiо»
13:00 Х/ф «Помпеї»
16:30 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
18:00 Т/с «Слiди
апостолiв»
22:00 Х/ф «Один шанс
на двох»
00:00 Х/ф «Свята
Варвара»

НЕДIЛЯ, 8 СІЧНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
7:30 М/ф «Врятувати
Санту»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
17:45 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 «Льодовиковий
перiод: Рiздвяна
пригода»
20:35 М/ф
«Льодовиковий перiод»
23:00 Т/с «Шерлок»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
09:00 Вечiр пам’ятi
Н.Яремчука
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Мас-старт
15км. (чоловiки)
14:20 Фольк-music.
Рiздвяний випуск
15:35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Мас-старт

12,5км. (жiнки)
17:35 Т/с «Епоха честi»
21:00 Новини
21:30 «Рiздво на двох».
Концертна програма
П.Табакова
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Подiї
07:20 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Провiнцiйна
муза»
13:15 Т/с «Зовсiм iнше
життя»
17:00, 19:30 Т/с «Татоодинак»
21:15 Т/с «Причал
кохання i надiї»
01:00 Т/с «Спiвачка i
доля»
ТОНіС
6:10 Великий рiздвяний
концерт I. Федишин
«Україна колядує»
09:50 Неприручена
Пiвнiчна Америка
11:00 О. Гавриш. «Де
смереки стрункi...»
15:30 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
16:05 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя!»
18:10 Українець М.
Поплавський у Варшавi
18:45 Концерт М.
Поплавського «Україна моя родина»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 Х/ф «Вiрна рукадруг iндiанцiв»
22:55 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя-2!»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
08:00 МультМiкс
09:45 М/ф «Школа
монстрiв: Вiтаємо у
Monster High»
11:00 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
15:20 Казки У
16:25, 22:00 Країна У.
Новий рiк
16:55, 21:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Рятiвники

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Підприємство в м. Вишгороді пропонує
стабільну роботу за спеціальностями:
— водій-експедитор
(чоловік, досвід роботи, знання Києва);
— пакувальниця (навчаємо спеціальності).
Довідки за тел: (04596) 23-32-9
(пн-пт з 10:00 до 17:00)

23:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно 3»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 «Україна має
талант!-6»
15:00 Х/ф «Тато
напрокат»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 Х/ф «Справжнє
кохання»
22:40 Х/ф «Зимовий
роман»
00:10 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки
(Нiч перед Рiздвом)»
НТН
6:15 М/ф «Рiздвянi казки»
07:35 М/ф «Ну,
постривай!»
09:00 Х/ф «Чарiвний
голос Джельсомiно»
11:30 Т/с «Агентство
НЛС»
15:00 Х/ф «Бережiть

жiнок»
17:20 «Дискотека 80-х»
19:00 Т/с «Iлюзiя
полювання»
23:00 Х/ф «Поки її не
було»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/с «Iсторiї Тома й
Джеррi»
08:35 М/ф «Феї»
10:15 М/ф «Феї:
Загублений скарб»
11:50 Т/с «Одного разу
у казцi»
15:10 Х/ф «Будинок iз
приколами»
17:00 Х/ф «Рiччi-багатiй»
18:50 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
21:00 Х/ф «Визнання»
23:05 Х/ф «Дiлова
жiнка»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00 У пошуках iстини
08:40 Анатомiя бою
12:00 Загадки планети
14:00 Довiдник дикої
природи

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.
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16:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
18:10 Паралельний свiт
21:00 Походження речей
23:40 Гордiсть України
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:20 «Паспортний
стiл»
14:30, 05:00
«Мультляндiя»
15:35 «Українська пiсня.
Рiздвяна»
16:15 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
17:50 Х/ф «Цiна солi»
21:00, 23:15 «СТН»
21:20 Х/ф «Кращий з
чоловiкiв»
23:00 «Щоденники комах»
23:35 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
10:00 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
11:50 М/ф «Нiко 2»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка»
18:00 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
20:00 М/ф «Вартовi
легенд»
21:50 «Вечiрнiй
квартал»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
7:15 Х/ф «Приборкання
норовливого»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
13:00 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
14:45 Т/с «Дружина
генерала»
18:00 Концерт О.
Полякової

ICTV
7:40 Великi авантюристи
08:35 Не дай себе
обдурити
11:25, 13:00 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт
12:45 Факти. День
15:55 Х/ф «Казино
«Рояль»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
22:00 Х/ф «Квант
милосердя»
23:55 Х/ф «Екзорцист.
Початок»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

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

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова

Заступник головного редактора, кореспондент — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
00:10 Х/ф «Як же бути
серцю. Продовження»

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

P. S. Не смажте півня, аби не дзьобнув

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00 Час новин
10:10 Кордон держави
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi
iсторiї
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
00:00 Час новин
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Д/п «Шалений свiт
спорту»
11:00 Д/п «Помста
природи 3»
15:35 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
17:05 Х/ф «Дракано»
18:45 Х/ф «24 години»
20:20 Х/ф «Бунт»
22:00 Х/ф «Дiамантовi
пси»
23:45 Х/ф «Проповiдник iз
кулеметом»

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

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 272) на
ім’я Едуарда Анатолійовича СТАРОСЕЛЬСЬКОГО

Продам дрова (береза, осика, сосна) недорого.
Тел: (097) 858-50-20, (066) 752-39-81

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО
ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК).
ТЕЛ: (098) 570-22-50
ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1 (район ринку),
пр-т Т. Шевченка, 1-а (двір кафе «CosaNostra»).
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47
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ДОРОГІ ВИШГОРОДЧАНИ,
ШАНОВНІ МОЇ ВИБОРЦІ!
Новорічні свята та
Різдво Христове в народі здавна
пов’язують з
миром, спокоєм та достатком у наших оселях.
Хочу побажати усім щастя, добра та злагоди. Нехай
Новий рік принесе нові надії,
нові мрії, нові звершення.
Нехай Господь береже ваші
родини, множить радість та
добро, а майбутнє осяває
яскрава Різдвяна зірка!
Тож веселого усім Різдва
та щасливого Нового року!
Щиро
Депутат
Вишгородської міської
ради Олексій ПОЛІЩУК

Мозаїка

2016 року

Нашу дорогу, любу маму і бабусю
Надію Василівну БАБЕНКО
щиро вітаємо з ювілеєм!
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Свій ювілей третього січня відзначає
ачає
Наталія Веонинівна ДУХОТА!
А!
Дорога наша ювілярко!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
Рідні,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
друзі
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Уточнення

Вишгород
З ювілеєм!

Сім’я

У перший день Нового року велика освітянська
родина Вишгородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 щиро і сердечно, з побажаннями
міцного здоров’я, життєдайної енергії вітає з ювілейним днем народження заступника директора з
навчально-виховної роботи Галину Яківну ПЕТРУК.
Шановна ювілярко! Нехай мудрість сприяє Вам у справах, удача
супроводжує всі починання, доля
буде щедрою на вірних друзів, а
вдячність учнів та батьків ніколи
не згасає. Нев’янучої Вам любові,
земного щастя, щоденних радощів,
мирного неба.
Учителю! Колего! Сьогодні ми бажаєм щиро Вам
Ще літ та й літ під долі оберегом,
І хай таланить думам і словам.
Хай сіється розумне, добре, вічне
І в юних душах щиро пророста
І Ваша мрія й праця титанічна
І Ваш талант, і Ваша доброта!
Колектив школи

У № 51’2016 (стор. 8) у статті «Миру тобі, Вишгороде!» третій абзац другої колонки
слід читати: «Благословив усіх на добру справу настоятель церкви Петра і Павла УПЦ,
що у Пірново».

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
Шановні
вишгородці!
Cердечно вітаємо вас з прийдешнім Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!
Щиро зичимо кожній родині миру, душевного тепла та доброго здоров’я! Хай у ваших домівках завжди
панують злагода та достаток, радість, надія та любов!
Хай Боже благословення і світло Різдвяної зірки
зігрівають своїм життєдайним теплом ваші серця та
бережуть вас і ваших близьких!
З повагою
Фракція «Об’єднання «Самопоміч»
у Вишгородській міській раді

Чорно-білі кадри юності
(Початок на стор. 1)
Зі словами подяки та шани до ветеранівгідробудівників звернулись голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко та заступник Вишгородського міського голови Трохим
Іванов: «Ви — жива енциклопедія будівництва
ГЕС в Україні та за її межами. І молодь має
зберегти традиції першопроходців, унікальні будівельні технології, а головне — жагу до
знань та повагу до робочих рук і інженерного мислення. Заповідник робить неоціненну
справу, зберігаючи історію нашого міста. А
такі зустріч ветеранів зі своєю молодістю —
найкращий подарунок до професійного свята
енергетиків та до Нового року».
Слово взяв заступник директора філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго». Ігор Белінський щиро подякував колективу музею за виставку, за пам’ять
про гідробудівників. Низько вклонився своїм

вчителям нинішній головний інженер Каскаду Олег Урманов. Його родина (мати, батько
і він сам) — має 85-річний стаж у гідроенергетиці — тож О. Урманов запросив ветеранів-гідробудівників і працівників заповідника
відвідати музей та побувати в турбінному залі
й інших уже реконструйованих відділах ГЕС.
Новорічна ялиночка у залі мигтіла вогниками. За імпровізованим фуршетом (стараннями ЗАТ «Харчопродторг», керівник Людмила
Черв’яківська) ветерани пообіцяли приносити
спогади, документи і фотографії тієї незабутньої пори — аби поповнити фонд заповідника, та дуже просили посприяти зведенню
пам’ятника гідробудівникам і поверненню назв
вулиць: «проспект Молодіжний», «Будівельників», «Спортивна» та інш. — щоби епоха великих звершень і змін залишилась у нашому
рідному місті невід’ємною частиною його славетної історії.

До Дня енергетика
Влада ЛИТОВЧЕНКО, директор заповідника, кандидат історичних наук: «Сьогодні в
історичному музеї ВІКЗ особливо відчувається брак приміщень. Тому що невеличкий
експозиційний зал заповнили люди-епохи.
Без перебільшення: на відкриття виставки
до Дня енергетика прийшли нинішні і колишні керівники Київських ГЕС і ГАЕС та
ветерани-гідробудівники, а це — люди, що
запалюють зірки на енергетичній мапі нашої
держави»

У САДОЧОК НА
ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ЗАПРОШУЄМО

АСИСТЕНТА
ВИХОВАТЕЛЯ
Тел: (096) 448-37-88

Народ – армії

Сітка-берегиня

Шановні
вишгородці!
Група
«СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує всіх
небайдужих долучитись до плетіння
МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК для потреб
наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т.

Шевченка, 1, внутрішнє подвір’я
адмінбудинку, гараж 3, щодня,
крім вихідних, з 17:00 до 19:00.
Тел: 095-46-50-353 (Олександр
Захаров), 098-45-99-523 (Олександр
Пишний), 098-39-88-127 (Олена Роговенко).

