Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Субота, 14 січня 2017 року, № 2 (1108)

Нехай священна
Йорданська вода
очищає ваші душі

Різдвяний снігопад подолали >3

Цілющий мед – від мера

>4

Вітання

Дорогі
вишгородці!
У колі сім’ї, всією
громадою ми святкуємо третє велике
свято – Богоявлення
Господнє або Йордан, що завершує
цикл різдвяних віншувань. З давніх-давен це
свято було для українського народу джерелом
світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в
перемогу добра і сподівань на краще.
Нехай священна Йорданська вода очищає
ваші душі, а Господь наповнює життя радістю і
світлом на многії літа!
Міцного вам здоров’я, миру, добра, сімейної
злагоди та нових звершень на благо усім!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Оголошення

Шедеври своїми руками

У дусі Різдва

>8

РІЗДВЯНА КОЛЯДА і Водохреща

аФішка

14 січня (субота), 17:00 — концерт «Так
про любов не співає ніхто» (РБК «Енергетик»)
15 січня (неділя), 14:00 — вокально-хоровий фестиваль-конкурс «Різдвяна коляда»
(РБК «Енергетик», просп. І. Мазепи, 9, тел:
04596-23-805). Організатори — відділ культури, національностей та релігій ВРДА, РБК
«Енергетик», хор «Вишгород».
***
13 січня (п’ятниця)

Краще — поряд

08:00 — літургія св. Василія Великого
(храм свв. Бориса і Гліба); 16:00 – всенічна
відправа (церква св. князя Володимира);
09:00 — свята літургія, 18:00 — велика вечірня з литією (собор Вишгородської Богородиці)
14 січня (субота)
16:00 — всенічна (храм свв. Бориса і Гліба); 8:30 – свята літургія, 10:00 – новорічний
молебень,16:00 – всенічна відправа (церква

Духовно-просвітницький центр «Спадщина»
у співпраці із Асоціацією кулінарів і шеф-кухарів
України має намір для всіх охочих, незалежно
від статі і віку, відкрити школу кулінарного
мистецтва. Початок занять — у міру комплектування груп.
Довідки за тел: (067) 459-31-56, (095) 17782-56 (Степанія Сідляр, координатор духовнопросвітницького центру «Спадщина»)

>8

св. князя Володимира); 10:00 — свята літургія, 18:00 — велика вечірня (собор Вишгородської Богородиці)
19 січня (четвер)
08:00 літургія св. Іоанна Златоуста, хресний хід до Київського «моря», велике освячення води (храм свв. Бориса і Гліба); 08:30
– літургія, 10:00 – велике освячення води, занурення в купель на території церкви (церква
св. князя Володимира); 09:00, 18:30 — свята
літургія, велике водосвяття (собор Вишгородської Богородиці)

Програми-2017 >2
Різдвяний снігопад подолали >3
Депутатські турботи >3, 8
Сніговії-заметілі:
дороги і транспорт >4
Міні-футбол >4
У заповіднику >5

Меблевий магазин нового ФОРМАТу у Вишгороді

Зовсім недавно по вулиці Набережній відкрився новий
меблевий магазин, що з перших днів зарекомендував себе,
як відмінна альтернатива меблевим салонам столиці. В самому салоні яскраво відслідковується ідея затишного дому,
сімейних цінностей. Як кажуть самі засновники, «Format»
створений для того, аби кожна жінка почула «дякую» за те,
що створює затишок у домі.
Асортимент меблів представлений великим вибором диванів, м’яких куточків, ліжок, матраців, віталень і меблів для кухні. Окремо виділяються унікальні декоративні товари для дому:
в’язані пледи ручної роботи, пуфи з натурального джуту, красиві
та функціональні крісла для відпочинку.
Салон меблів «Format» відразу об’єднав навколо себе відомих у всій країні виробників та визнані торгові марки на меблевому ринку. Причому всі поставки йдуть напряму з виробництв,
а ціна відповідає рекомендованій від виробника. Це значить: щоб
придбати надійні меблі від перевірених виробників — уже не потрібно їхати до Києва, а слід просто завітати до салону-магазину
«Format» у Вишгороді.
Окремим напрямком діяльності є виготовлення меблів на замовлення. Замовити можна згідно своїх уподобань чи проекту
кухню, шафи-купе, будь-які інші нестандартні меблі. Залежно від
матеріалу, замовлення буде виготовлено на тому виробництві,
яке найкраще володіє технологією роботи з вибраним матеріалом, адже виготовлення меблів із ДСП, МДФ чи натурального
дерева потребує різного устаткування та різних навиків виробництв.
Приємним є те, що з моменту відкриття, салон-магазин
«Format» розіграв серед своїх гостей та користувачів сторінок у

соціальних мережах вже безліч корисних подарунків:
пледи, подушки, скатертини. А 30 грудня серед клієнтів був проведений розіграш в’язаного пледу, що став
чудовим подарунком для пані, яка його виграла.
У салоні-магазині «Format» завжди можна придбати меблі зі знижками. Саме зараз стартував роз-

продаж моделей колекції 2016 року, тому купити новенький диван можна тут по дуже прийнятній ціні!
Економте час для своєї родини, адже придбати
якісні меблі можна швидше, вигідніше та простіше!
Контакти: (050) 499-60-61; (067) 320-31-65, м. Вишгород, вул. Набережна, 2.

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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XIX сесія міськради VII скликання

2017 року

Вишгород
Додаток № 1
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік»

Доходи Вишгородського міського бюджету на 2017 рік

Чит. у такій редакції:

тис.грн.
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

10000000
11000000
11020000
11020200
14000000
14040000
18000000
18010000
18010100

18010200

18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18011100
18020000
18020100
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400
19000000
19010000
19010100
19010300
20000000
21000000
21010000
21010300
21080000
21080900
21081100

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений
юридичними особами
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у статутних капіталах яких є державна власність
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету
Інші надходження
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування
Адміністративні штрафи та інші санкції

Всього

Загальний
фонд

73 700,9

73 623,9

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

61 497,9
34 320,3

61 497,9
34 320,3

24,2

24,2

30,3

30,3

21,3

21,3

334,0

334,0

15 514,0
17 518,0
146,0
732,5
139,5
117,0
0,1

15 514,0
17 518,0
146,0
732,5
139,5
117,0
0,1

0,1

0,1

21,0
2,7
18,3
26 900,0
8 000,0
18 900,0
77,0
77,0

21,0
2,7
18,3
26 900,0
8 000,0
18 900,0

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

77,0

77,0
77,0

69,0

69,0

8,0

8,0

12 893,7
301,4

6 109,5
301,4

18,9

18,9

18,9

18,9

282,5
1,0
281,5

282,5
1,0
281,5

6 784,2

3 996,7

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної гос22000000
5 806,1
5 806,1
подарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
2 716,0
2 716,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
2 539,0
2 539,0
22012600 Адміністративний збір
167,0
167,0
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і дер22012900 жавної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 10,0
10,0
громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією
Надходження від орендної плати за користування цілісним май22080000
2 620,0
2 620,0
новим комплексом та іншим майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним май22080400 новим комплексом та іншим майном, що перебуває в комуналь- 2 620,0
2 620,0
ній власності
22090000 Державне мито
470,1
470,1
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформ22090100 лення документів, у тому числі за оформлення документів на 60,0
60,0
спадщину і дарування
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
100,0
100,0
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти
22090300 права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та пе- 0,1
0,1
редаванням прав їхніми власниками
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордон22090400
310,0
310,0
них паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
24000000 Інші неподаткові надходження
3 998,7
2,0
3 996,7
3 996,7
24060000 Інші надходження
2,0
2,0
24060300 Інші надходження
2,0
2,0
Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі
під час укладання договору про закупівлю як забезпечення ви24062000
конання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику
- переможцю
24062100 Грошові стягнення за шкоду
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
24170000
3 996,7
3 996,7
3 996,7
населеного пункту
25000000 Власні надходження бюджетних установ
2 787,5
2 787,5
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
25010000
2 787,5
2 787,5
установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
25010100
2 632,5
2 632,5
з їх основною діяльністю
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
155,0
155,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом
705,0
5,0
700,0
700,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
5,0
5,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку
31010200
5,0
5,0
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові
кошти, власники яких невідомі
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
700,0
700,0
700,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарсько33010100 го призначення, що перебувають у державної або комунальної 700,0
700,0
700,0
власності та земельні ділянки ,що знаходяться на території АРК
90010100 Разом доходів
87 299,6
79 738,4
7 561,2
4 696,7
40000000 Офіційні трансферти
16 061,9
16 061,9
41000000 Від органів державного управління
16 061,9
16 061,9
41030000 Субвенції
16 061,9
16 061,9
41035000 Інші субвенції
16 061,9
16 061,9
50000000 Цільові фонди
524,1
524,1
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Респу50110000 бліки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 524,1
524,1
органами виконавчої влади
Всього доходів
103 885,6
95 800,3
8 085,3
4 696,7
Міський голова О. В. МОМОТ Начальник фінансово-бухгалтерського відділу І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок
коштів Вишгородського міського бюджету у 2017 році1

Додаток № 7
до рішення Вишгородської міської ради
«Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік»

Найменування місцевої (регіональної) програми

Спеціальний фонд

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою
/ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Код програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

тис. грн

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (головний розпорядник)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспор- Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за 600,0
3035
1070
том окремим категоріям громадян
перевезення пільгових категорій населення на 2017 рік
Програма культурно-масових заходів, здійснення представницьких видатків та інших за- 3 069,0
8600
0133
Інші видатки
ходів у м. Вишгороді на 2017 рік
Міська програма розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості 3 898,8
1090
0960
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
учнівської молоді "Джерело" на 2017 рік
5100
0810
Інші видатки
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Вишгороді на 2017 рік
1 977,7
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгорода у 2017 3 250,0
3400
1090
Інші видатки на соціальний захист населення
році
Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Вишгородського МКП 85,0
6052
0620
Водопровідно-каналізаційне господарство
"Водоканал" на 2017 рік
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Вишгород на 2017 рік
9 010,0
3202
1030
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
Програма підтримки організацій інвалідів, ветеранів війни і праці м. Вишгорода
100,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та Програма розвитку Комунального закладу культури Вишгородський танцювальний колек- 921,6
4030
0822
заходи
тив "Клерико" на 2017 рік
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкці1 800,0
6650
0456
Програма утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2017 рік
єю, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
8600
0133
Інші видатки
Програма підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2017 рік
600,0
Програма розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста 326,4
2220
0763
Інші заходи по охороні здоров’я
України на 2017 рік
6010
0610
Житлово-експлуатаційне господарство
Програма "Теплий під"їзд" на 2017-2018 роки
Програма утеплення фасадів житловихх будинків Вишгородської міської ради на 20176010
0610
Житлово-експлуатаційне господарство
2019 роки
6010
0610
Житлово-експлуатаційне господарство
Програма заходів по проведенню теплоаудиту Вишгородської міської ради на 2017 рік
500,0
Програма розвитку Комунального підприємства "Координаційний центр з будівництва та 650,0
6060
0620
Благоустрій міст, сіл, селищ
земельних питань Вишгородської міської ради" на 2017 рік
8600
0133
Інші видатки
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на період 2017 року 50,0
Програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого зна- 120,0
0170
0111
Інші видатки
чення на 2017 рік
8600
0133
Інші видатки
Програма впровадження в місті Вишгороді системи відеоспостереження на 2017 рік
400,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлен600,0
3160
1040
ня дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення грома- Програма відпочинку та оздоровлення дітей у м. Вишгороді на 2017 рік
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Програма розвитку та підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської ради 1 320,0
7212
0830
Періодичні видання (газети та журнали)
газети "Вишгород" на 2017 рік
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Програма природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного
9180
0133
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами визбору у м. Вишгороді на 2017 рік
конавчої влади
Програма облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури Вишгородської міської 500,0
0170
0111
Інші видатки
ради на 2017-2027 рік
Програма підтримки видавничої справи та формування патріотичного інформаціного про- 105,0
0170
0111
Інші видатки
стору на місцевому рівні за рахунок місцевого бюджету (м. Вишгород, Київська область
на 2017 рік)
0170
0111
Інші видатки
Програма зовнішніх соціально-культурних та економічних зв'язків на 2017 рік
120,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та Програма розвитку Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії 1 000,3
4030
0822
заходи
"Водограй" на 2017 рік
Усього
31 003,8
1
Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
2
Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
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Міський голова О.В. МОМОТ
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу І. В. МИРІЄВСЬКИЙ

Наше місто

Вишгород
Депутатські турботи

Проектор для позакласних
заходів
Інна ШУБКО,
директор НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І ст.»
Чудовий новорічний подарунок зробили
навчально-виховному комплексу «Вишгородська районна
гімназія «Інтелект» — загальноосвітня школа 1 ступеня»
міські депутати Олександр Семенов і Михайло Підвисоцький.
У нашій новій актовій залі з’явився новий проектор — потужний, сучасний — для проведення позакласних заходів, концертів, інтерактивних уроків, конференцій тощо.
Зробили це негучно, по-діловому, сказати б — почоловічому розв’язали одну із проблем шкільного навчально-виховного процесу на кілька років наперед.
Враховуючи співпрацю з батьками наших гіманзистів, не
сумніваюся, що проектором скористається і батьківський
актив — у спільних із педагогами та учнями заходах.

Дозвіл на перепланування
житла скасовано
ДЖЕРЕЛО: Legalans.com, ЗіБ

Споживач

Норму щодо необхідності отримання від органу
місцевого самоврядування дозволу на перепланування житла скасовано. Відповідна постанова Кабміну набрала чинності з 5 січня 2017 року.
КМУ опублікував
текст постанови від
28 грудня 2016 року
№1024 «Про внесення змін до Правил
користування
приміщеннями житлових
будинків і гуртожитків», передає «Закон
і Бізнес».
Згідно з документом, виконання робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не
потребують отримання документів, що дають право на їх
виконання.
Докладніше — чит. на сайті газети «Вишгород»

Підтримайте волю народу!

ГРОМАДА Гори — ПРОТИ
Микола КРАВЧЕНКО,
депутат 20-го мажоритарного округу
У жовтні 2016 р., на засіданні XVII
сесії міськради VII скликання було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність під ОСГ на вул. М. Ватутіна учаснику АТО Олександру Литвину. Із зауваженням, що
всі спірні питання з мешканцями Гори він вирішить.
Спірних питань — чимало. По-перше, ні за Генеральним планом Вишгорода 2011 р., ні за планом зонування
міста 2016 р. ця ділянка не підлягає навіть садибній забудові (а саме мріями про власний будинок О. Литвин
поділився на вищезазначеній сесії). Ці землі постійно використовуються мешканцями і гостями м. Вишгорода як
рекреаційні — для відпочинку, спорту, весіль, як оглядовий майданчик тощо.
По-друге, це практично єдиний вихід до Київського
водосховища, а ділянка, на яку накинув оком О. Литвин,
розташована на землях історико-культурного призначення в зоні охоронюваного ландшафту.
І головне: на засіданні 17-ї сесії О. Литвин указав на
будівництва в охоронній зоні, які давно вже мають занепокоїти громаду. Так от: громада Гори як раз і непокоїться, аби одного чудового ранку всі охоронні зони разом із
багатоповерховим «об’єктом» (чи об’єктами) не з’їхали у
Київське «море» — за компанію з нашими садибами.
Мешканці Гори написали заяву на ім’я Вишгородського міського голови, в якій нагадують міським депутатам,
що вони є представниками територіальної громади Вишгорода. А територіальна громада міста в особі 61 мешканця вул. Межигірського Спаса, М. Ватутіна, С. Палія
ПРОТИ затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Ватутіна у власність О.
В. Литвину.
Ми всі з повагою ставимося до захисників нашої держави на Сході України. Але ж хочемо нагадати, що на
останній сесії міськради було виділено ділянки для воїнів
АТО в іншому місці Вишгорода, тож це питання можна вирішити, не зачіпаючи інтереси жителів Гори, серед яких
учасники АТО Сергій Кравченко, Євген Харченко, Микола Школьний та Олена Єрмакова (мати загиблого в АТО
мешканця Гори Євгена Єрмакова).
Від імені своїх виборців я звертався до міського голови Олексія Момота — і він обіцяв не йти проти волі людей.
Звертаюсь і до міських депутатів: «Підтримайте волю народу!»

14 січня

2017 року
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Різдвяний снігопад подолали

Пряма мова
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Зимові канікули подарували нам чудові родинні свята, приємні подарунки і гарний настрій.
До наших комунальників вони також завітали із
«подарунком» у вигляді місячної норми опадів –
не мало, не багато, а 33 см снігу вкрили вулиці нашого міста.
Жителі Вишгорода продовжують обговорювати в соціальних
мережах різдвяний снігопад, дії комунальників, просять допомоги і пропонують її, а також діляться своїми історіями.
За ці два дні я отримав просто неймовірну кількість повідомлень і був багато разів «тегнутим» у різних постах щодо
«сніжної» теми...
Звертаюся до вишгородців з проханням не панікувати. Щойно
(11 січня – ред.) я завершив об’їзд міста, і повідомляю, що вся
снігоприбиральна техніка, яка сьогодні є на балансі КП «Управляюча компанія» та КП «Благоустрій» (два спецавтомобілі, які обладнані відвідним валом і системою для розподілу піско-соляних
реагентів, та три трактори з відвідвалом і щіткою), а також додатково орендовані грейдер і два спецтрактори працюють на дорогах
Вишгорода. Завтра на дороги міста додатково вийдуть ще два
гусеничних трактори.
Окрім цього, задіяно всю фізичну силу комунального підприємства. Активно розчищають доріжки ы тротуари працівники УК.
Жодного дня від Різдва двірники не відпочивали, виходячи на роботу не лише зранку, а й по обіді та ввечері.

Лист у номер

Разом — сила

Ольга ФІЛЮК, помічник депутата
30 грудня 2016 року, щоб встигнути до свята, — активно, швидко зібрали і передали допомогу тим, хто зараз на
передовій. На передовій боротьби із заклятим ворогом —
російським окупантом. Добре, що є небайдужі, ті, хто надав олію, крупи, печиво, домашню випічку, мед, тушонку,
книги, дитячі малюнки.
У короткі строки, за лічені години, завдяки енергійній «мамі
Валі» — так називають її бійці (Валентині Парчук — депутату
Вишгородської міської ради) — вдалося зібрати та передати на
фронт харчі та подарунки. А ще — завдяки отцю Богдану (Николину) — настоятелю храму Св. Володимира у м. Вишгороді,
нашому пасічнику — Віктору Матвієнку, скромній, але щедрій
людині, який із перших днів допомагає бійцям (наразі передав
50 кг меду), Івану Шевченку, який підтримує хлопців та передає
домашні м’ясні продукти, діткам, які малювали на Святі Мико-

Основні дороги міста чистять, на черзі — прибудинкові території. Загалом ситуація із прибиранням снігу, звісно, не ідеальна,
але контрольована. Враховуємо помилки, зважаємо на коментарі
і критику в соцмережах (це продуктивно і корисно).
Маю окреме прохання до підприємців: допомогти розчистити
сніг на тротуарах і прилеглих територіях біля їхніх закладів і магазинів, які розташовані саме у тих місцях, де найбільше ходять
люди. Також прошу водіїв не кидати свої автівки на узбіччі доріг,
вони дуже заважають снігоприбиральній техніці.
Окрема подяка та низький уклін тим городянам, які на волонтерських засадах взяли в руки лопати та вийшли прибрати сніг
біля власних під’їздів та на паркомісцях! Всім дякую за розуміння!
лая — 23 грудня в Київраді, яворинці Анічці Тесленко (ініціатива
з малюнками), видавцю Олегу Філюку і всім, хто залишився невідомим у цій допомозі.
Наразі — 2 січня 2017 р., після святкування Нового року
— маємо звістку з с. Авдіївки: хлопці отримали передачу і дякували волонтерам.
Разом — сила!

Про довідки й архіви
Управління Пенсійного фонду України у
Вишгородському районі
15 квітня 2016 року набув чинності
Закон України від 26.03.2016 № 1043-VІІІ
«Про внесення змін до статті 40 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії». Внесені зміни фактично
поновили раніше діючий порядок обчислення пенсій.
Тобто, починаючи з 15.04.2016 р., на
бажання пенсіонера, у разі доцільності, обчислення пенсії може здійснюватись з урахуванням заробітку не лише за всі періоди
страхового стажу після 01.07.2000 року, а
й за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, по
30.06.2000 року – за умови підтвердження

Доходи фізосібпідприємців

довідки про заробітну плату первинними документами.
Відповідно до Порядку подання та
оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», довідка про
заробітну плату (дохід) особи видається на
підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану
та сплачену заробітну плату підприємством,
установою чи організацією, де працював
померлий годувальник або особа, яка звертається по пенсію. Якщо такі підприємства,
установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то
довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи
організацій або архівними установами.
У випадках, коли архівні установи не

Призначення
(перерахунок) пенсій
мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть
видавати довідки, що відповідають даним,
наявним в архівних фондах, без додержання
цієї форми.
Установлення заробітку для обчислення
пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про
посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не
є документами, що засвідчують фактичний
заробіток для обчислення розміру пенсії.
Враховуючи вищевикладене, просимо
всі організації, установи, підприємства району забезпечити дотримання вимог щодо
збереження архівних документів та порядку
їх передачі до архівних установ району у випадку ліквідації, банкрутства та реорганізації.

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ-2017. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
Із 1 січня 2017 розпочалася кампанія декларування доходів,
отриманих фізичними особами – платниками податків у звітному 2016 році.
Насамперед, слід зазначити, що звітування про отримані у
2016 році доходи фізичні особи мають здійснювати за новою
формою податкової декларації про майновий стан і доходи
(далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 № 821 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859»,
що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016
за № 1349/29479 (далі – наказ № 821).
У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18 % та скасуванням підпункту «є» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі
– ПКУ), у платників податку, які отримували доходи від двох
та більше податкових агентів у розмірі, визначеному п. п. «є»
п. 176.1 ст. 176 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає
обов’язку щодо подання Декларації.
Фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену
систему оподаткування, із 01.01.2016 авансові платежі з ПДФО
розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, — кожного кален-

дарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним
календарним кварталом, тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20
жовтня. При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п. п. 177.5.1
п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Враховуючи зазначені зміни протягом звітного (податкового) року, авансові платежі з ПДФО формуються у платника
податку в інтегрованій картці платника (далі – ІКП) як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за
даними Декларації за відповідний звітний (податковий) період.
При цьому платник податків визначає суму ПДФО, що підлягає
сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року
у рядку 1.1 додатку Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з
податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів,
отриманих самозайнятою особою» до Декларації, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації.
Інформаційно платник податків у рядках 1.2–1.4 додатку
Ф2 до Декларації зазначає суму сплачених авансових платежів
з ПДФО; залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.
Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичними особами-підприємцями подається впродовж 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
року, тобто до 9 лютого 2017 року.
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2017 року

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — соцмережі

Сніговії-заметілі, від яких ми, вже призвичаєні до європейської зими, відвикли,
— підготували сюрприз на Різдво. Відчутне зниження температури та рівень опадів
позначилися на стані доріг і роботі транспорту.
За інформацією КП «Управляюча компанія» (Віталій Сардак) і КП «Благоустрій»
(Валентин Пільгун), 35 двірників і чотири
майстри (не рахуючи керівний персонал —
директора, заступника, головного інженера,
начальника виробничого відділу тощо) працювали без вихідних, а міська рада залучила
новий трактор, який розчищав прибудинкові території по місту до 2-ої ночі. Проїжджу
частину, пішохідні доріжки, площі, сквери та
майданчики розчищали та посипали піщано-соляною сумішшю два десятки дорожніх
робітників (із 45-ти за штатом — бо 2-3 тис.
грн зарплати не надихають на таку посаду!)
та чотири одиниці техніки (два трактори та
дві спецавтівки). Міські комунальники потребують достатньої кількості спецтехніки для
збирання та вивезення снігу (принаймні два
снігозбирачі та дві крупногабаритних вантажівки, вишка для електромонтажних робіт і
збивання бурульок) та сподіваються на міську комунальну програму-2017 і свідомість
власників легкових автівок, які не ставитимуть їх там, де прибирається сніг, і не загороджуватимуть під’їзди до будинків.
Збої у роботі міжміського транспорту теж
припали на 7-8 січня (пік морозів, температура опустилася до 18-19 градусів нижче нуля

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

за Цельсієм). Багато хто, прочекавши дарма
Нагадаю читачам, що сьогодні дозволи
на зупинці, повернувся додому та до Києва
на міжміські перевезення по Київщині надає,
не поїхав. Ті, хто ж все-таки дістався столиа також конкурси (тендери) серед перевізниці на Різдво, добиралися з Героїв Дніпра на
ків проводить Київська обласна держадмініпопутках, тому що бусиків із заповітним нострація (точніше, управління інфраструктури
мером 397 так і не
дочекалися — хто
Справи комунальні
за 40 хв., а хто й за
годину-дві. Обидва
нинішні перевізники
на цьому маршруті
(«Атасс-Бориспіль»
і «Авто-Лайн») звинувачують погоду,
що «заморозила»
частину техніки, та
один одного, а пасажири волають до
влади усіх рівнів:
«Допоки?»
Відповідь очевидна — коли відбудеться об’єднання
громад, і вишгородці самі (або вкупі із
іншими громадами)
вирішуватимуть, на
яких маршрутах які
перевізники та на яких умовах працюватиКОДА). Та, хоча в компетенцію міської влади
муть.
не входить організація міжміських маршруНині від конфлікту перевізників стражтів, керівництво міста ПОСТІЙНО (письмово
дають насамперед пасажири. Але — через
і за телефоном) звертається до Київської обвтрату пасажиропотоку, що прямує на по- ласної держадміністрації щодо нормальної
путки, — недоотримують кошти і самі пере- організації транспортного сполучення між
візники, і місцевий бюджет, у який вони спла- Вишгородом і Києвом, де працює і навчаєтьчують, і це позначається на тих же пільгових
ся більша частина працездатного населення
категоріях.
нашого міста.

Сніговії-заметілі: дороги і транспорт

Екологічна користь

Теплі сонячні подарунки від міського
голови — найстаршим і найменшим

Цілющий мед
– від мера

Як же приємно було, коли напередодні Святвечора і Різдва у
наших домівках з’явилися гостіволонтери з подарунками. Доброзичливі, усміхнені, вони щиро вітали нас зі святами.
Нас пам’ятають, ми, окрім своїх
найближчих, комусь іще потрібні.
Більше того – про нас подбав міський голова.
Ми щиро зворушені турботою
Олексія Момота, до того ж, у дні
такого важливого християнського
свята. Та й взагалі, взимку такий дороговартісний продукт як мед – необхідний для кращого самопочуття.
Нехай і нашому мерові завжди
здоровиться, нехай усе вдається
в роботі і щасливою буде його родина.

ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Напередодні Різдва солодкі сонячні подарунки від міського голови Олексія Момота отримали ветерани міста, тяжкохворі, прикуті до
ліжка. Що цим людям може покращити настрій і самопочуття? Гарна
звістка, добре слово і – цілющий мед. Саме про це і подбав мер, вкотре підтримуючи мешканців міста, які потребують додаткової уваги.
Акція розпочалася з Благодійного фонду «Святої Ольги», куди по мед
прийшли волонтери (НА ФОТО). Тут їх привітали з новорічно-різдвяними
святами президент Фонду, радник міського голови Володимир Малишев
та спеціаліст оргвідділу міської ради Катерина Боднарчук.
Теплі слова вітань і побажань миру, здоров’я, душевного тепла волонтери понесли в домівки вишгородців разом із солодкими дарунками.
Цілющий мед із екологічно чистої місцевості – Буджацьких степів (Південна Бесарабія, Одеська область) – став різдвяним подарунком від міського голови і для малюків дошкільних навчальних закладів Вишгорода. З
посмішками, гарним настроєм та побажаннями щастя і добра його принесли в кожну групу дитсадків спеціалісти оргвідділу Катерина Боднарчук,
Юлія Шубко та Ірина Матвієвська.

Різдвяний турнір
Міні-футбол
Олександр ЧЕРКАЙ, тренер ФК «Чайка»
ФОТО — архів ФК «Чайка», спеціально для «Вишгорода»

«Поділ» (м. Київ);
група Б: ФК «Восход» (м. Київ), ФК «Межигір’я»

трівки.
Заступник міського голови Трохим Іванов, який курує соціальні питання, повідомив редакції, що процедура зміни існуючого
маршруту (оприлюднення проекту, отримання заявки, оголошення тендеру та затвердження результатів конкурсу) займає 2-3 місяці, новий, за нині чинним законодавством,
— потребує іще тривалішого часу. Тож, доки
Вишгород є містом районного значення, рішення щодо всіх маршрутів, окрім вишгородської внутрішньоміської «одинички», приймають за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки,
1-а, управління інфраструктури Київської
обласної державної адміністрації. Єдиний
законний шлях розв’язання транспортного
«вузла» на 397-му маршруті — об’єднання
громад і передача Вишгороду більших повноважень.
Від редакції. До визначеного законом
кінцевого терміну добровільного об’єднання
громад залишилось не так багато. Та, за
прогнозами синоптиків, холоди ще будуть.
Тож газета «Вишгород» просить вважати
цю статтю офіційним зверненням до КОДА
щодо нормалізації пасажирських перевезень
на маршруті № 397 «ст. м. «Героїв Дніпра» —
м. Вишгород».

Анна ДУБРОВСЬКА, Софія ШМАЙЛОВА,
Анна БАБЕНКО, мешканці буд. № 3
по вул. І. Мазепи, Єфросинія БАЛИКА,
Віра КОНДРАТЮК – буд. № 11 по вул. Дніпровській,
Анна БУГМА – буд. № 1 по вул. Б. Хмельницького
та інші

Дякуємо

Влас. інф.

Зимові канікули є не тільки паузою для відпочинку школярів — вони дають можливість дітям брати участь у різних спортивних змаганнях.
Одним із таких змагань став різдвяний турнір із
міні-футболу для хлопчиків 2007 р. н., який проходив під егідою Вишгородського футбольного
клубу «Чайка» КП «УФКС» Вишгородської міської ради та за підтримки Едуарда Багмута.
Змагання відбувались у спортзалі Вишгородської районної КДЮСШ із 4 по 6 січня 2017 р. Турнір
проводився вдруге і зібрав такий склад учасників:
група А: «Чайка» (м. Вишгород), ФК «Столиця»
(м. Київ), ФК «Діназ» (Вишгородський район) та ФК

Так, уже були направлені запити щодо
зміни маршруту № 397 — до вул. Генерала
Кульчицького (в/ч автотрасою Київ-Димер),
через сади «Дніпро». Ідуть перемовини щодо
відкриття нового маршруту — до Київ-Пе-

(с. Нові Петрівці), ФК «Єдність» (м. Київ) та друга
команда ФК «Чайка» (м. Вишгород). У цій групі фаворитом вважалася команда «Восход» — минулорічний володар різдвяного трофею.
Турнір розпочався грою команд «Чайка-2» та
«Єдність». Цікавий поєдинок між ними закінчився з
рахунком 4:2 на користь киян.
Головний спонсор турніру Едуард Багмут та
директор КП «УФКС» Олександр Баланюк побажали юним футболістам добре провести канікули та
успішно виступити у змаганнях. А далі кожна з команд зіграла по дві гри у своїх групах. У групі А ігри
проходили напружено та непоступливо: «Діназ» —
«Столиця» (2:2), «Чайка» — «Поділ» (3:1), «Діназ»
— «Поділ» (5:1), «Чайка» — «Столиця» (1:1).
У групі Б стались несподіванки: «Восход» —
«Єдність» (1:1), «Чайка-2» — «Межигір’я» (1:4),
«Межигір’я» — «Восход» (3:3).
Перший день змагань заплутав турнірне становище команд перед третім туром і не дав відповіді:
хто фаворити груп.
Другий день знову приніс несподівані результати. «Діназ» із «Чайкою» розійшлися з миром
(1:1), а «Поділ» несподівано переграв «Столицю»
(3:1) у групі А. У іншій групі «Єдність» переграла
«Межигір’я» (5:2), а наша друга команда поступилася «Восходу» (1:8), тож півфінали першої четвірки
склали: «Діназ» — «Восход» та «Чайка» — «Єдність». Півфінали четвірки з 5-го по 8-ме місця —
«Межигір’я» — «Столиця» та «Поділ» — «Чайка-2».
Півфінальні ігри подарували глядачам, яких
було дуже багато, безліч захоплюючих хвилин боротьби, непоступливості, майстерності та відвороту«фарту»: «Діназ» — «Восход» (1:3), «Єдність»
— «Чайка» (3:5); із 5 по 8 місця півфінали показали такі результати: «Поділ» — «Чайка-2» (1:1 — в
основний час), по пенальті (5:4) переміг «Поділ»;
«Межигір’я» — «Столиця» (5:2). Тож до фіналу вийшли «Чайка» і «Восход».
Третій день змагань у стикових іграх команди
проводили безкомпромісно, натхненно і переважно
майстерно. За 7-8 місця наша друга команда віддала перемогу «Столиці» (1:4). «Межигір’я» переграло

«Поділ» (5:2) — за 5-6 місця. У боротьбі за 3-є місце
«Діназ» обіграв «Єдність» (3:1).
Фінальна гра між «Чайкою» та «Восходом»
була дуже напруженою. Перший тайм — мінімальна
перевага киян (2:1). У другому таймі прикрий автогол нашого гравця вибив із колії впевненості нашу
команду, яка припустилася ще однієї помилки в
обороні. Підсумковий результат — 4:1 на користь
«Восхода».
На церемонії нагородження прозвучало багато слів подяки учасникам турніру та були названі
кращі гравці команд: «Чайка-2» — воротар Роман
Маринченко; «Столиця» — Олександр Пузанов,
«Поділ» — Павло Бондарець, «Межигір’я» — Євген
Салій, «Єдність» — Олександр Костецький, «Діназ» — Михайло Латута; «Чайка» — Микола Гавриш, «Восход» — Михайло Тарасов. У номінації —
«кращий воротар турніру» приз отримав Максим
Давиденко — «Чайка» (м. Вишгород), кращим оборонцем турніру став Максим Ковтун — «Восход» (м.
Київ), кращим нападником назвали Дениса Остапчука — «Діназ» (Вишгородський район).
Після нагородження призами кращих гравців
команди отримали кубки за 1, 2, 3 місця, а із 5 по
8 місця — кубки «За волю до перемоги». Медалі
одержали як призери, так і гравці команд, що посіли
з 5 по 8 місця, — «За участь у турнірі».
Кожен гравець усіх восьми команд отримав ще
й солодкий приз — шоколад «Чайка». За перше
місце у турнірі головний спонсор нагородив команду
великим тортом у вигляді футбольного поля.
Нагородження проводили: головний спонсор
турніру Едуард Багмут, заступник директора з навчальної роботи КДЮСШ Валерій Сидорчук та головний арбітр турніру Сергій Шкільний.
Нагадую, що Едуард Багмут багато років підтримує дитячий футбол у м. Вишгороді — не заради
піару, а заради добра для дітей, добра, яке приносить радість і великий позитив, що залишається у
серцях юних спортсменів. Хочу відзначити і Юрія
Линника, який теж зробив посильний внесок у турнір. Ці люди розуміють суть виразу «Спішіть творити
добро!»
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Медикаменти пораненим —
Увага!
безкоштовно
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста
України

Новорічний пейзаж, галька із Кіпру, авторська пісня,
хліб на заквасці і борщ у їстівних тарілках
Канікули у заповіднику
Христина МИЦИК
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, Дмитро ЮРЧЕНКО,
Оксана СТАРАК-ПОВЯКЕЛЬ,

Київська обласна організація
Товариства Червоного Хреста України проводить реєстрацію поранених демобілізованих осіб (НЕОБХІДНІ МЕДИКАМЕНТИ — БЕЗКОШТОВНО). Допомога надається у рамках програми
Товариства Червоного Хреста України «Підтримка
довгострокової соціальної стабільності в Україні»
— за підтримки Уряду Японії та Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Ліки надаватимуться лише за рецептом або епікризом! Бажано, щоби рецепт був на весь курс лікування та включав аналоги препаратів (на випадок відсутності першого).
Вишгородська районна організація Товариства
Червоного Хреста (ВРО ТЧХ) України ПРИЙМАЄ ДОКУМЕНТИ ДО 27 СІЧНЯ 2017 року. Слід надати: паспорт; підтвердження участі у бойових діях (довідка про
обставини травми, посвідчення учасника бойових дій,
накази, виписки і т. д.) — достатньо одного документу; будь-яке підтвердження демобілізації; рецепт лікаря
(епікриз).
Довідки за тел: (04596) 52-638, 066-296-76-43
(Ірина Олександрівна Правдива, голова ВРО ТЧХ);
097-318-71-66 (Галина Іванівна Кожедуб, координатор у Київській області.

спеціально для «Вишгорода»

Влада ЛИТОВЧЕНКО, директор Вишгородського історикокультурного заповідника, кандидат історичних наук:
«Різдвяні канікули продемонстрували різнобічні можливості заповідника та неабиякі таланти тих, хто із нами співпрацює. Вже сьогодні
розмірковуємо над організацією весняних канікул — і не тільки»
Оксана СТАРАК-ПОВЯКЕЛЬ, завідувач Музею давньоруського гончарства ВІКЗ:
«Найперше працюватимемо над збереженням скарбів Вишгородського краю, Київщини, Полісся. Не розкриватиму усіх секретів,
але багатющий місцевий творчий потенціал ми обов’язково залучимо до культурно-просвітницької роботи заповідника»

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Очікуючи на зустріч учасників АТО з
вихованцями дитсадочка «Ластівка» в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ) на
виставці «Війна на Сході України. Герої
Вишгородщини», я відчувала сум’яття і непевність. Як зможуть знайти спільну мову
такі різні категорії людей, тим більше – за
віком. І як зможуть темою патріотизму зацікавити малечу суворі бійці, що пройшли
крізь пекло війни? Але вийшло, як кажуть,
з точністю до навпаки.
Найперше тому, що вихованці старшої
групи «Соняшники» виявились не лише активними помічниками бійців 11-го окремого
мотопіхотного батальйону «Київська Русь»,
25-го окремого мотопіхотного батальйону
(для них діти разом із батьками та вихователем Оленою Роговенко і її помічником Мариною Комашковою неодноразово передавали
свої малюнки з побажаннями, теплі речі,
збирали і збирають пластикові кришечки для
протезів), а ще й дуже допитливими і небайдужими до того, що відбувається на Сході
України.
У свою чергу АТОвці були – суцільний позитив. Ні найменшого песимізму чи суворості. Хоч і говорили про речі, що на межі життя.
Ініціатор екскурсії – директор ДНЗ «Ластівка» Галина Литвиненко – представила
гостей: лікар-хірург Василь Яковенко, сапер
Максим Тумко, командир відділення зенітноартилерійського взводу Вячеслав Верхочуб
(обидва з 11-го батальйону «Київська Русь»).
Лікар-хірург Василь Яковенко на Луганщині й Донеччині рятував поранених, лікував
хворих бійців, навчав їх надавати першу медичну допомогу.
Варто було йому розкрити свій фронтовий рюкзак (медичну укладку), як над ним
відразу нависла малеча. Маленькими пучками пробували на міцність мотузок, яким лікар із поля бою витягує поранених, вчилися,
як накласти жгут при кровотечі, шину – при

Хто побував на різдвяних канікулах у Музеї
давноруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника, не пошкодував
про це. Ми не встигли написати про те, як на майстер-класах Олега Распопіна оживає вишгородська глина у руках дорослих і дітей, а заповідник
уже гостинно запрошував до нових творчих майстерень.
Фотосесія у вишиванках п’ятикласникам із гімназії «Інтелект» сподобалась так само, як і фотографу
Дмитру Юрченку, який добирав нові ракурси, міняв
освітлення та відкривав найпривабливіші риси, а
хлопці і дівчата зачудовано спостерігали за дивом
створення фотопортрету.
Авторська пісня (гімназисти-шестикласники і на
гітарі акомпанували, і власні куплети до приспіву Вадима Перегуди додавали — за оголошеним у газеті
«Вишгород» і на Вишгородському радіо конкурсом
«Напиши і заспівай пісню про Вишгород»).
Новорічний пейзаж — навіть працівники заповідника захопилися креативними техніками Світлани
Мазуніної (клей, манна крупа, фарби — і малюнок
виходить об’ємний, блискучий). Декоративний розпис акрилом по гальці з Кіпру (на майстер-класі від

пошкодженні кінцівок. Вигуками «Ух ти!..»
реагували на апарат, яким «можна оживити
людину». І хоча Василь Васильович показав і
свій бронежилет, що важить 12 кілограмів, і
рюкзак вагою 15 кг, який доводилось носити
поверх нього та ще і зброю на додачу, бажаючих стати лікарем, із трьох дітей на початку його розповіді, збільшилось до цілого лісу
рук.
А потім зацікавлені хлопчики і дівчатка
розпитували про його нагороди, торкаючись
до кожної пальчиком – бережно-бережно.
…Сапер Максим Тумко знешкоджував
міни і снаряди і цим рятував життя товаришів
і себе, а також тих, хто пройде цим шляхом
згодом. Іноді доводилося визначати смертельні розтяжки (а це могла бути камуфляжна леска або мононитка завтовшки з волосину) зовсім без інструментів.
Наші піротехніки також зіткнулися з так
званим афганським або чеченським варіантом постановки гранат, коли замість чеки сепари вставляють кусочок голки. Щоб знешкодити такий боєприпас, сапер має спрацювати
тонше ювеліра.
Максим показує дітям своє знаряддя –
ніж, гачок-кішку для видалення розтяжок,
трос.
А ось на фото його ліжко в бліндажі – увечері ще ціле, вночі – суцільне місиво. «Нам
пощастило, – каже Максим, – тоді ніхто з наших побратимів не загинув. Мабуть тому, що
то був день Спаса. А ось техніка майже вся
перетворилась на металобрухт…»
Кожен хотів потрогати пластину бронежилета, пробиту кулями різного калібру. Вона
важка, вихователька сама підносить її до кожного. Олена Роговенко є ніби з’єднувальним
місточком між дітьми і бійцями, відчуваючи
й розуміючи тих і інших. І коли сапер Максим показує іконку, котру йому прислали на
фронт (вона завжди була у нього під броником), вихователька надає слово його тезці
– малому Максимкові – і той читає молитву,
яка оберігає наших бійців…
Вячеслав Верхочуб (позивний «Зеніт»)
сказав дуже важливу річ: «У нас усі воїни між

«Арт-клауд-студіо» новорічні символи малювали
вишгородські дітлахи, шести- і семикласники СШ
«Сузір’я», і дорослі; великі, пласкі, білі, зручні
для малювання камінці, що зберігають тепло Середземного моря, приємно брати до рук, на них
гарно лягають фарби).
Та, як на мене, одним із найнесподіваніших
було «Свято борщу у їстівних тарілках». Борщ
начарувала завідувач Музеєм давноруського
гончарства Оксана Старак-Повякель — за власним, роками виробленим і випробуваним на усіх
родичах і друзях рецептом: на свинячих реберцях, з екологічно чистими картоплею, буряком,
квасолею, морквою, капустою, цибулею та часником із власного городу — у казанку на плиті, а
потім ще й притомила та дала настоятися у печі.
А розливали його у їстівні тарілки, виготовлені із живого борошна грубого помолу. Прихильниця і популяризатор здорового харчування Ірина Артеменко розповіла, як щоранку мати свіжий
корисний хліб за древніми рецептами.
Спробували присутні і пшоняний сухий сніданок чумаків і козаків. Це одразу позначилося на
здоров’ї та креативності — зливою ідей і пропозицій: як, де коли… Але про це — далі буде.

Народ — армії

Перемогу кують і малі рученята
собою дружили. Знали: що б не сталося, –
ніхто нікого не залишить у біді». Та їх і небо
не залишало, і православні святі були з ними.
«Якраз напередодні Святого Миколая, – розповідає Вячеслав, – прилетів до нас сепарський «подарунок» – «Град». За п’ятнадцять
метрів розірвався. Звісно, шкоди наробив.
Але усі залишились живі…»
Діти чують у його розповіді знайомі назви містечок: Авдіївка, Попасна, Новотроїцьке, Бутовка, роздивляються фото, де боєць
спить під танком, – так безпечніше…
Директор «Ластівки» Галина Литвиненко
пригадала, як прийшов до дитячого садочка
Микола Чердловський – щойно з фронту, поранений. Прийшов, аби побачити свою донечку. І приніс цілий пакунок суниці – пригостити дітей, які своїми маленькими долоньками
на малюнках зігрівали бійців у найхолоднішу
пору… Він тоді сказав: «Я так хочу миру всім
дітям…»
Вилікувавшись, знову пішов на фронт і…
не повернувся.
В пам’ять про Героїв, які загинули під час
подій на Майдані і в зоні АТО, діти схилили
голівки…
А бійцям, які прийшли на зустріч із ними,
вручили власноруч виготовлені вітальні листівки і квіти. Маленький Русланчик прочитав
вірша, що написала Олена Роговенко:

Любий воїне, дякую щиро,
Що біда не прийшла в мої сни.
Перемоги бажаю і миру,
Щоб живим повернувся з війни!..
«Коли оголосили акцію «Добро жменями», Русланчик майже щодня приносив пластикові кришечки, – розповіла вихователька. –
І коли я запитала, чого б він найбільше хотів,
хлопчик відповів: «Щоб воїни всі повернулись
живими!»
А цього дня здійснилося більш реальне
бажання маленького патріота – аби воїн потримав його на руках. Русланчика підхопив
Максим Тумко – і ось фото на згадку!
Ластів’ята у повній тиші дивилися кінохроніку боїв на Сході. Вдячно вклонилися бійцям
на завершення зустрічі. А потім разом із ними
поклали квіти до меморіальної дошки загиблого бійця Костянтина Непопа, що на фасаді
Вишгородської ЗОШ № 1.
І так природньо було для них цього морозного дня співати разом Гімн України!..
Хочеться щиро подякувати директору «Ластівки» і наставникам цих дітей – Ви
робите велику справу, плекаєте майбутнє
нашої держави – не на словах, а на ділі. І
сьогодні Ваші вихованці своїми маленькими
рученятами справді кують перемогу!
P. S. Виставку в Історичному музеї (вул.
М. Грушевського, 1) відкрито до 31.01.2017 р.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 16 СІЧНЯ 2017 РОКУ
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 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12:20 «Вечiрнiй квартал»
14:05 Х/ф «Мiцний
горiшок - 1»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок- 2»
22:30 «Свiт навиворiт - 8»
23:35 Х/ф «Шерлок - 1:
Етюд у рожевих тонах»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 15:00,
21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:20 Фольк-music
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:30 Твiй дiм-2
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта

19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
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
11:00 Реальна мiстика
12:00, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
13:50, 15:30 Т/с «Буде
свiтлим день»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельна
гонка»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Максимка»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 Завтра - сьогоднi
12:05 Життя в цифрi
14:00 Оглядач. LIVE

19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Яремчук
19:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
21:15 М. Поплавский
«Українська пiсня»
22:00 Супервiдчуття
23:00 Божевiльний свiт
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55, 21:00 Танька i
Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00, 02:50

Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 Х/ф «Розум i
почуття»
12:20 Х/ф «Дiвчата»
14:15 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-7»
00:00 «Х-Фактор - 7»
НТН
9:00, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:10, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:40 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:35 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:53 Kids Time
07:55 М/ф «Феї: Чарiвний
порятунок»
09:30 Х/ф «Ледi яструб»
11:50 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач зорi»
14:00 Х/ф «Темний свiт»
16:00 Х/ф «Темний свiт:
Рiвновага»
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:20 Х/ф «Перемагаючи
час»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10 Око Атаками
14:10 Мiстична Україна

15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Рiднi домiвки
21:40 Мегазаводи
00:30 Скарб.ua
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Київськi iсторiї»
16:30 «Життєвi iсторiї»
17:10 «У центрi уваги»
18:10 «Коли природа
завдає удар у вiдповiдь»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 Т/с ««КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»

08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
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 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Дитина
напрокат»
23:50 Х/ф «У коханнi
дозволено все»
ІНТЕР
6:20, 13:35 «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, 12:25 Т/с «Секта»
15:20 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Аннадетективъ»

00:55 Т/с «Бiла королева»
ICTV
6:20 Дивитись усiм!
07:10 Факти
07:50, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05, 13:20 Х/ф
«Дитсадковий
полiцейський»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20 Х/ф
«Повернення Супермена»
16:55 Х/ф «Черепашкинiндзя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:05, 21:25 Х/ф
«Смертельна зброя»
22:35 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
09:25, 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
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55 Х/ф «Пiрати семи
морiв: Чорна борода»
12:05, 19:25 Д/п «Помста
природи»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
21:55 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
23:50 Х/ф «Мисливець
проти Чужого»

ВIВТОРОК, 17 СІЧНЯ 2017 РОКУ
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 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12:20 «Вечiрнiй квартал»
14:15 Х/ф «Мiцний
горiшок- 2»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
22:40 «Свiт навиворiт - 8»
23:45 Х/ф «Шерлок - 1:
Слiпий банкiр»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:00, 21:30 Новини.
Спорт
10:25 Х/ф «Цiна людини»
14:30 Вересень
16:25 Мистецькi iсторiї
16:40 Т/с «Анна Пiль»

17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Я там був
не з власної волi». Ф.1
«Окупацiя»
19:55 Нашi грошi
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:40 З перших вуст
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
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
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:45, 22:30
Супервiдчуття
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Яремчук
21:20 «Вiдлуння»
21:50 Сумнозвiснi мiсця
22:55 Божевiльний свiт
00:00 Д/ф «Родiон
Нахапетов. Вiд П’ятихаток
до Голлiвуду»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55, 21:00 Танька i

Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
00:00 Х/ф «Паралельнi
свiти»
СТБ
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя»
09:20 «Битва
екстрасенсiв 15»
14:05 Х/ф «Я щаслива»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант!-7»
00:00 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:15 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с

«Детективи»
11:55 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Т/с «Клiнiка»
08:10 Київ вдень та вночi
09:55 Серця трьох
12:45 Дешево i сердито
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
22:45 Т/с «Гра Престолiв»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
08:10 Правда життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
10:10 Диво-винаходи
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва

12:10 Довiдник дикої
природи
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Рiднi домiвки
21:40 Мегазаводи
00:30 Брама часу
ТРК «КИїВ»
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 «Коли
природа завдає удар у
вiдповiдь»
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

7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Анна-детективъ»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:15 Х/ф «Каратель»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Кров’ю i
потом. Анаболiки»
16:20 Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
23:35 Х/ф «Смертельна
зброя»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий 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
08:00, 13:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 10:55 «Облом.UA.»
08:55, 17:30, 19:25 Д/п
«Помста природи»
11:55 «Вiдеобiмба»
15:45 Х/ф «Нижче нуля»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
21:55 Х/ф «Гра на
виживання»
23:40 Х/ф «Дорога без
вороття»

СЕРЕДА, 18 СІЧНЯ 2017 РОКУ
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 Досягти успiху
в анiмацiйному фiльмi
«Турбо»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку - 2»
14:10 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
22:40 «Свiт навиворiт - 8»
23:40 Х/ф «Шерлок - 1:
Велика гра»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25 Золотий гусак
10:10 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ Пам’ятi
тих, кого в роки Другої
свiтової вiйни було

примусово вивезено з
України до Нiмеччини
14:05 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
16:40 Т/с «Анна Пiль»
17:50 М/с «Попелюшка»
18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Я там був
не з власної волi». Ф.2
«Остарбайтер»
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
23:35 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
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
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня

23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 22:40 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:45, 21:15 Сумнозвiснi
мiсця
11:55, 22:05
Супервiдчуття
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв. Каршияка
(Турцiя) - Хiмiк (Україна)
21:35 Глобал - 3000
23:55 «Натхнення»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

11:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:45 Т/с «Снiгова
королева»
16:05, 22:05 Х/ф «Ромео
та Джульєта»
18:10 Х/ф «Паралельнi
свiти»
20:05 Х/ф «Нiколи не
здавайся»
00:10 Т/с «Отже»
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя»
11:35 «Битва
екстрасенсiв 15»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «Україна має
талант!-7»
19:15, 22:45 «Україна має
талант! Дiти»
00:00 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:15 Х/ф «Алегро з
вогнем»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с

«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Х/ф «Перемагаючи
час»
08:50 Київ вдень та вночi
11:25 Серця трьох
14:10 Любов на
виживання
18:00 Абзац
19:00 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
21:50 Х/ф «Виходу немає»
00:05 Т/с «Гра Престолiв»

життя
08:10 Правда життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Рiднi домiвки
21:40 Мегаяхти
00:30 Теорiя змови

МЕГА
7:20, 13:10 Правила

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Мультляндiя»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Коли
природа завдає удар у
вiдповiдь»

«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Смугасте життя
21:40 Грами та карати

НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Т/с «Клiнiка»
08:35 Київ вдень та вночi
11:20 Серця трьох
14:05 Хто зверху
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
23:05 Т/с «Гра Престолiв»
01:15 Х/ф «Марс атакує»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Коли природа
завдає удар у вiдповiдь»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с ««КММ»
17:10 «У центрi уваги»
18:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

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
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:10 «Орел i Решка»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Анна-детективъ»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:55 Т/с «Бiла королева»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Громадянська
оборона
11:40, 13:20 Х/ф «Стукач»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Каратель»
16:20 Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Очна ставка.
Прем’єра
21:25 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
23:40 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:400 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
09:25, 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
08:55 Д/п «Найкраща
зброя Другої свiтової
вiйни»
09:50 Д/п «Друга свiтова
вiйна у 3D»
15:15 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Дорога без
вороття»
21:45 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
23:35 Х/ф «Прибулець»
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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 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12:20 «Вечiрнiй квартал»
14:05 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 Х/ф «Вежа»
22:30 «Свiт навиворiт - 8»
23:35 Х/ф «Шерлок - 2:
Скандал у Белгравiї»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 21:30 Новини.
Спорт
11:05 Д/ф «Сiмдесятники.
Сергiй Параджанов»
14:00 Надвечiр’я. Долi
15:10 Бiатлон.
Кубок свiту. VI етап.
Iндивiдуальна гонка 15км.
(жiнки)
17:05 Т/с «Анна Пiль»
17:50 Д/ф «Формула

життя Олександра
Палладiна»
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Я там був
не з власної волi». Ф.3
«Концтабори»
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
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
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 19:55 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi гри»
10:50, 22:00 Сумнозвiснi
мiсця
11:55, 22:15
Супервiдчуття
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Улицька
21:20 «Вiдлуння»
22:55 Божевiльний свiт
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:55, 21:00 Танька i
Володька

14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50, 23:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Зiркове життя»
10:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Україна має
талант! Дiти»
00:15 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:15 Х/ф «Вторгнення»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила
життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10 Рiднi домiвки
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,

що...»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна
Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Анна-детективъ»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

00:55 Т/с «Бiла
королева»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:50, 13:20 Х/ф «Сонце,
що сходить»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Х/ф «Стукач»
16:20 Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Х/ф «Смертельна
зброя-4»
23:50 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
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
09:20, 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 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:55 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
11:35 «Вiдеобiмба»
15:45 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
17:30, 19:25 Д/п «Помста
природи»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
20:00 Х/ф «Прибулець»
21:55 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Помста»
23:45 Х/ф «Гвардiйцi
короля»
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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 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12:20 «Вечiрнiй квартал»
14:20 Х/ф «Вежа»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:15 «Новорiчний
вечiрнiй квартал 2016»
00:00 Х/ф «Друзi друзiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
09:00, 21:30 Новини.
Спорт
10:20 Х/ф «Останнiй
подарунок»
15:10, 03:15 Бiатлон.
Кубок свiту. VI етап.
Iндивiдуальна гонка 20км.
(чоловiки)
17:05 Т/с «Анна Пiль»
17:50 Д/ф «Iван
Терещенко. Колекцiонер
справ благочинних»

18:20 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:50 Д/ф «Iван Драч.
Крiзь час i слово»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Т/с «Адвокат»
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
13:20, 15:30, 21:00 Т/с
«Громадянин Нiхто»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:30 Сумнозвiснi мiсця
10:55 Супервiдчуття
11:15 «Будьте здоровi!»

12:00 Teen-клуб
14:00 Оглядач. LIVE
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Л. Улицька
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Ювiлейний концерт
В. Павлiка
00:00 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
7:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Потрiйнi
неприємностi»
12:25, 18:55 Панянкаселянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 23:35 Країна У
17:50 Розсмiши комiка
20:00 М/ф «Як
приборкати дракона 2»
21:50 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»

00:00 Т/с «Отже»

- 2»

00:30 Ризиковане життя

СТБ
6:55 «Зiркове життя»
08:50 Х/ф «Маша»
10:40 Х/ф «Особисте
життя лiкаря Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Україна має
талант! Дiти»
23:15 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Т/с «Клiнiка»
08:35 Київ вдень та вночi
11:00 Серця трьох
13:50 Любов на
виживання
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху
22:50 Т/с «Гра Престолiв»
00:55 Х/ф «Рейд»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Пригоди
Остiна Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с ««КММ
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»
21:25 Т/с ««КММ»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
6:20 Х/ф «Шалена баба»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Служба
розслiдувань»
23:45 Т/с «Елементарно

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила
життя
09:10, 19:50 Паралельний
свiт
11:10, 17:50 Мисливець
та жертва
12:10 Рiднi домiвки
14:10 Мiстична Україна
15:10, 20:50 НЛО
з минулого (Давнi
прибульцi)
16:00, 23:40 Смертельний
двобiй
16:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Королева Пiвночi
21:40 Диво-винаходи

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:10 Т/с «Ти - моє життя»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня

подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:00 «Орел i Решка»
19:00, 00:50 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 «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 «Давай
одружимося»
11:20, 12:25 Т/с «Аннадетективъ»
14:00 Док. проект
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне
дзеркало»
23:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»

6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Х/ф «Кров’ю i
потом. Анаболiки»
12:30, 13:20 Х/ф «Сонце,
що сходить»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Т/с «Мiсце
зустрiчi змiнити не
можна»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:25 Х/ф «Смертельна
зброя-4»

ICTV

5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

21:40 Т/с «Шкiдливi
поради»

K1
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:10 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Загублене цуценя»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 Х/ф «Пенелопа»
15:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:25 «Орел i Решка»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»

ICTV
08:35 Краще не
повторюй!
09:25 Я зняв! Прем’єра
11:15, 13:00 Дизель-шоу
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Забiйний
футбол»
15:05 Х/ф «Вуличний
боєць»
16:55 Х/ф «Бiла iмла»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Стар трек»
22:15 Х/ф «Скелелаз»

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 11:55 «Облом.UA.»
08:55, 17:30 Д/п «Помста
природи»
15:40 Х/ф «Гвардiйцi
короля»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Помста»
21:15 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Темний
провулок»
23:00 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 21 С І Ч НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
8:15 Х/ф «Гепард»
09:55, 19:30 ТСН
10:50, 23:10 «Свiтське
життя»
11:50 Х/ф «Кардiограма
любовi»
13:40 «Новорiчний
вечiрнiй квартал 2016»
17:30 Т/с «Недотурканi»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:10 Х/ф
«Жертвоприношення»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
10:55 Х/ф «Повне
беззаконня»
13:10 Фольк-music
14:25 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт
12,5км. (жiнки)
15:20 Чоловiчий клуб.

Спорт
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Естафета
4х7,5км. (чоловiки)
18:20 Концертна
програма Ольги
Чубарєвої «Єднаймося!»
21:00 Новини
21:30 Д/ф «Легiон»
22:20 Д/ф «Ми - українцi.
Символи нашої волi»
23:00 Свiт on line
23:25 Концерт Мiли Нiтiч
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:15 Т/с «Нелюбимий»
13:00, 15:20 Т/с «Криве
дзеркало душi»
17:15, 19:40 Т/с «Матiр i
мачуха»
22:00 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Свинарка i

пастух»
09:45 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
10:55, 20:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:30 «Iпостасi спорту»
14:15 Завтра - сьогоднi
15:30 «Соцiальний статус.
ваша пенсiя»
16:20 Супервiдчуття
17:50 Творчий вечiр П.
Маги
21:20 Божевiльний свiт
22:20 Х/ф «Туз»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:10 Байдикiвка
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 МультМiкс
09:50 М/с «Дорамандрiвниця»
12:10 Х/ф «Еннi Клаус

приїжджає»
16:10 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
18:00 М/ф «Як
приборкати дракона 2»
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
20:55 Танька i Володька
22:00 Х/ф «Нiколи не
здавайся»
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Україна має
талант!-7»
17:00 Х/ф «Дружина за
контрактом»
19:00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
23:30 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»

11:30 «Речовий доказ»
13:45 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00, 03:15 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Позаземний»
22:00 Х/ф «Вулицi кровi»
23:50 Х/ф «Хулiгани - 2:
cтiй на своєму»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02, 14:45 Половинки
09:10 Ревiзор
12:05 Страстi за
ревiзором
16:20 М/ф «Панда КунгФу»
18:05 Х/ф «Карате-пацан»
21:00 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
23:00 Х/ф «Похмурi
небеса»

НТН
6:10 Х/ф «Секретний
фарватер»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Мiстична Україна
10:10 Смертельний
двобiй

7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:15 «Україна має
талант! Дiти»
14:20 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:28, 08:18 Kids Time
06:30 М/ф «Панда КунгФу»
08:20 Х/ф «Погоня»
10:20 Т/с «Якось в казцi»
13:55 Х/ф «Карате-пацан»
16:45 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
18:45 Х/ф «Елiзiум»
21:00 Х/ф «Район №9»
23:10 Х/ф «Марс атакує»

НТН
6:25 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
09:00 Т/с «Агентство
НЛС - 2»
12:30 Х/ф «Позаземний»
15:00 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Смертельний
танець»
22:45 Х/ф «Мисливцi за
розумом»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Мiстична Україна
10:10 Смертельний
двобiй
12:00, 21:40 Бойова
залiзниця
13:50 Загадки планети
15:50 Неймовiрний риф
17:50 Паралельний свiт
20:50, 23:30 Секретнi
iсторiї

12:00, 21:40 Бойова
залiзниця
13:50 Загадки планети
15:50 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
16:40 Неймовiрний риф
17:50 Паралельний свiт
20:50, 23:30 Секретнi
iсторiї
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:45 «Приречений на
любов»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 Х/ф «Полонити
дiвчину»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф ««Тринадцять
днiв жовтня»

ІНТЕР
6:30 Х/ф «Трень-брень»
08:30 Х/ф «Принцеса
цирку»
11:30 Т/с «Братськi
зв’язки»
15:30 Х/ф «Варенька»
17:30, 20:30 Т/с
«Варенька. Випробування
любовi»
20:00 «Подробицi»

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, 00:00
Час новин
11:30 Майстри ремонту
12:35 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 Х/ф «Острiв
скарбiв»
13:05 Х/ф «Рейд у
пустелю»
17:45 Х/ф «Маска нiндзя»
19:35 Х/ф
«Максимальний термiн»
21:30 Х/ф «Гарна
людина»
23:30 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Темний
провулок»

НЕДIЛЯ , 22 С І Ч НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:25 Х/ф «Гепард»
08:05 «Недiля з
Кварталом»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
15:50 Х/ф «Друзi друзiв»
17:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Х/ф «Влада вогню»
UA:ПЕРШИЙ
7:20, 23:30 Золотий гусак
09:55 Концертна
програма Ольги
Чубарєвої «Єднаймося!»
13:50 Фольк-music
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Естафета
4х6км. (жiнки)
17:20 Т/с «Епоха честi»
20:00 Д/ф «Сiмдесятники.

Юрiй Iллєнко»
21:00 Новини
21:30 Спорт. Тиждень
22:35 Зiрки на Першому
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:40 Зоряний шлях
09:15 Т/с «Криве
дзеркало душi»
13:10 Т/с «Матiр i мачуха»
17:00, 20:00 Т/с «Жiнки в
коханнi»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:40 Т/с «Нелюбимий»
ТОНіС
6:00, 22:05 Х/ф «Золото
апачiв»
11:00 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:05 Х/ф «Туз»

20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
21:40 Євромакс
00:05 «Щоденники
Червоного Черевичка»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:50 М/с «Дорамандрiвниця»
10:45 Х/ф «Еннi Клаус
приїжджає»
12:25 Х/ф «Бiлоснiжка»
13:35 Х/ф «Русалонька»
16:40, 18:50, 22:00
Країна У
17:45, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
20:55 Танька i Володька
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Отже»
СТБ

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»

10:30 «Шеф-кухар
країни»
15:20 «Орбiта М.
Поплавського»
16:00 Х/ф «Тринадцять
днiв жовтня»
17:45 Х/ф ««Повернення»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Легенда
темної гори»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:00 Х/ф «Пенелопа»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:25 «Орел i Решка»
20:00 М/ф «Планета 51»

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

Виробниче підприємство запрошує на роботу:
РІЗНОРОБОЧОГО — офіційне працевлаштування,
навчання, з/п від 30 грн за годину.
Вимоги: чоловік віком від 21 до 40 років, без судимостей та шкідливих звичок, без проблем зі
здоров’ям. Місцезнаходження об’єкту – пром. зона
м. Вишгорода. Тел: (067) 623-86-31, Сергій Миколайович.

Âèøãîðîä

Вишгородське МКП «Водоканал» запрошує на роботу чоловіків за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— машиніст екскаватора;
— слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
— водій.
Довідки за тел: (04596) 23-354
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Не скидайте набрані за свята кілограми —
ще знадобляться

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), 098-4599-523 (Олександр Пишний), 098-39-88-127 (Олена
Роговенко).

21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:40 «КВН»
ІНТЕР
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:10 Т/с «Шкiдливi
поради»
16:10 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Братськi
зв’язки»
ICTV
7:55 Великi авантюристи
10:40 Стоп-5. Прем’єра
12:30, 13:00 Х/ф
«Вуличний боєць»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Скелелаз»
16:20 Х/ф «Стар трек»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Стар трек.
Вiдплата»

21:40 Х/ф «Куля в лоб»
23:10 Х/ф «Адреналiн.
Висока напруга»
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,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Документальний

проект
22:30 Документальний
проект «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:30, 14:00 «Роби
бiзнес»
11:00 Д/п «Помста
природи»
14:25 Х/ф «Маска нiндзя»
16:15 Х/ф «Таємнi агенти»
18:20 Х/ф «Шах i мат»
20:10 Х/ф «Пограбування
казино»
22:00 Х/ф «Чуваки й
дракони»
00:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 437) на
ім’я Тетяни Миколаївни ОМЕЛЬЧЕНКО

Людина-історія, людина-патріот
Валентина ПАРЧУК, депутат Вишгородської міської ради
Восьмого січня ц. р. у віці 95 років помер
Герой Української Повстанської Армії — Давид
Бадун (справжнє прізвище Гладун). Тижнем
раніше — 02 січня — не стало його дружини.
Давид Степанович народився 1921 року на
Тернопільщині. Починав свій шлях боротьби у
13-ть. 1940 року став членом ОУН, вів підпільну
діяльність, спрямовану проти червоних, а потім і
німецьких окупантів. Із жовтня 1942-го року —
вояк Української Повстанської Армії на псевдо
Сумуємо
«Ворон».
Він брав участь у чисельних боях та диверсійних діях проти німців.
1944 року, коли фронт проходив через Західну Україну, Давид потрапив до рук большевиків: його боївка опинилася за лінією фронту та
натрапила на загороджувальний загін НКВС. Був у таборі на Уралі,
потім у Казахстані — на мідних шахтах. У 1950-му його вислали в
Красноярський край. Там познайомився зі своєю майбутньою дружиною — донькою репресованих росіян Оленою.
1952 року Давида Степановича звільнили з табору, проте до
України повернутися не дозволяли. До 1962-го працював на будівництві Красноярської ГЕС, після чого з’явилася можливість повернутися
в Україну — його перевели на будівництво Київської ГЕС у Вишгороді. Відтоді Давид Степанович оселився у Нових Петрівцях.
Аби не наражати на небезпеку родину, він змінив прізвище.
Пам’ятаймо цю велику людину. Людину-історію, людину-патріота,
людину-Героя.
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Мозаїка

Вишгород
Вишгородський міський
центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді
«Джерело» запрошує на роботу
культорганізатора
(педагога-організатора)
Вимоги до кандидата:
— педагогічна освіта або профільна освіта за художньо-естетичним напрямом;
— досвід в організації та проведенні культурно-масових заходів із
дітьми.
Посадові обов’язки:
— організація та проведення
культмасових заходів у центрі творчості та місті Вишгороді;
— координація діяльності педагогічного колективу з питань виховної
та культмасової роботи у творчих колективах та закладу в цілому;
— інформаційне наповнення офіційного сайту закладу про проведені
заходи.
Тел: (04596) 5-48-21;
097-522-75-56.
dzherelo_@ukr.net

Святки

У дусі Різдва

Депутатські турботи

Влас. інф.

ПРОГРАМУ «ТЕПЛИЙ ПІД’ЇЗД»
ПІДТРИМАНО!

ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

7 січня у ВРБК «Енергетик» відбувся різдвяний благодійний концерт за участі вихованців недільних шкіл, організований настоятелем храму Бориса і Гліба о. Димитрієм
та церковною громадою. Попри лютий мороз і заметіль
зал був заповнений практично повністю.
Від імені Вишгородського міського голови Олексія Момота його радник та президент благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев привітав гостей зі світлим
святом Різдва Христового та подякував за концерт.

Шедеври своїми руками
Влас. інф.
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Напередодні Різдва Христового у холі адмінбудинку
за підтримки Вишгородського міського голови Олексія
Момота відбулась ярмарка-виставка у стилі хенд-мейд.
Кожна з представлених робіт по-своєму особлива та унікальна. Виконані у різних жанрах і техніці: живопис, вишивка,
бісероплетіння, в’язання, різдвяний декор тощо.

ПОЛІТбюро

Юлія Тимошенко: Йде повна
узурпація інформаційного простору
Юлія Тимошенко висловила свою підтримку колективу телеканалу «1+1».
«Йде повна узурпація інформаційного простору», —
наголосила Юлія Тимошенко.
Політик зауважила, що не була здивована ситуацією з
«1+1», адже перед цим були атаки на студію Савіка Шустера,
канал «112 Україна», підпал телеканалу «Інтер», намагання
влади взяти під контроль телеканал «NewsOne», закриття
каналу UBR.
«У мене немає жодного сумніву, що вже кілька років іде
монополізація Президентом України права управляти усім
інформаційним простором. І ми це крок за кроком спостерігаємо», – наголосила Тимошенко.
Причини узурпації інформаційного простору політик пояснює бажанням влади «перед наступними виборами спотворити свідомість людей».
«Батьківщина» закликала чинну владу дати можливість
журналістам чесно і неупереджено виконувати свою роботу.

Тетяна БРАЖНІКОВА, Володимир ЛІСОГОР,
депутати Вишгородської міської ради
Програму «Теплий під’їзд на 20172018 роки» прийнято. Ми щиро дякуємо депутатам за підтримку нашої
ініціативи!
Міська програма «Теплий під’їзд»
у 2016 році передбачала заміну старих
дерев’яних вікон на нові енергозберігаючі лише у найстаріших багатоповерхівках міста. Цьогоріч, враховуючи численні
звернення мешканців будинків по наших виборчих округах, ми підготували
Проект міської програми, розрахованої на 2017-2018 роки, якою, окрім подальшої заміни вікон, передбачається також ремонт вхідних груп під’їздів
— встановлення пружин, доводчиків дверей, ремонт укосів, козирків, зовнішніх і внутрішніх дверей під’їздів тощо. Реалізація Програми забезпечить створення умов для безпечного і комфортного проживання у багатоповерхових житлових будинках, покращення естетичного та санітарного
стану під’їздів, а також істотне зменшення рівня тепловтрат.
В цілому, за перший рік діяльності в цій депутатській каденції вдалося
чимало, але попереду ще багато роботи та спільних ініціатив, адже ніщо
так не єднає, як інтереси громади та міста!
Вітаю всіх зі старим Новим роком!
Це веселе свято, коли
ошатні ялинки ще горять вогнями, дітлахи чекають подарунків, а посмішки осяюють наші
обличчя, тому що зимова казка
продовжується.
Нехай рік прийдешній продовжує дивувати приємними сюрпризами, виправдає всі ваші очікування, здійснить бажання і подарує багато радісних та щасливих днів!
Також прийміть найщиріші вітання з Хрещенням Господнім! Свято Хрещення дано нам
для того, щоб ми по-новому поглянули на світ
навколо нас, повірили в його чистоту і прийняли в серце його красу.
Зі святом, світлим і чистим Водохрещем!
Заступник Вишгородського
міського голови Трохим ІВАНОВ

Лист у номер

Депутати відгукнулися миттєво
Шановна редакціє!
Ми, мешканці першого під’їзду будинку № 5 по просп.
І. Мазепи, хочемо подякувати за уважне ставлення до нас
з боку депутата Олега Кучмія і начальника КП «УК» Вишгородської міської ради Віталія Сардака, які відгукнулися
на наше прохання поставити вимикач світла у під’їзді і
зробити освітлення першого поверху та поточний ремонт
електрощитка на 5-му поверсі.
Вітаємо Олега Кучмія та Віталія Сардака з новорічними святами і бажаємо їм міцного здоров’я та гарних
успіхів у роботі.
Мешканці 1-го під’їзду Катерина ДРАЛЮК, Аліна
УСКОВА, Людмила СИСОЄВА

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

ВІТАЄМО з 75-річчям дорогу матусю та бабусю, прабабусю
Ольгу Григорівну ШЕВЧЕНКО!
Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці,
І що спокій тобі невсипущій лиш сниться.
Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.
Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,
Хай тебе обминають і біди, і горе.
Щоб здоров’я було, щоб жила — не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Нехай для тебе не згасає сонце,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.
Доньки Таня, Валя,
внуки Ірина, Вікуля та Андрій, правнучок Демидік

ВІТАЄМО депутатів Вишгородської міської ради Олександра
СЕМЕНОВА та Михайла ПІДВИСОЦЬКОГО з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Зичимо, аби 2017-й став роком здійснення всіх ваших мрій та
бажань! Нехай Різдво та Новий рік
принесуть вам тільки добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду,
щирих друзів та партнерів, повагу та любов від рідних та близьких людей,
щасливих та яскравих подій і усього найкращого!
Від щирого серця вдячні вам за привітання з новорічними святами та
постійну матеріальну підтримку родин учасників АТО, родин із дітьми- інвалідами та багатодітних сімей.
З повагою
А. БРИЖ, Т. АРХИПЕНКО, Л. ЯХНО, О. КРИВОЛАПОВ та ін.
ВІТАЄМО зі славним ювілеєм
Людмилу Костянтинівну СЕМЕНЮК!
Тобі сьогодні, рідна, 70!
Із вдячністю ми хочемо вітати тебе
За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад матері і господині
І за ласкаві руки золоті
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.
З любов’ю
діти, онуки та рідні

