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Свято наближається!
Відкриття міської новорічної ялинки, що відбулося 19
грудня на площі біля РБК «Енергетик», зібрало гурт вишгородців разом із міським головою Олексієм Момотом.
Навколо зеленої красуні в очікуванні святого Миколая та
яскравих вогників на ялинці юрмилися і дорослі, і малі.
Миколай (Андрій Махній) не забарився. Разом із Снігуркою (Марина Іллєнок) привітали громаду, побажавши

миру, радості й добра, наділили малечу солодкими миколайчиками та цукерками.
Організатори – Вишгородська міська рада, центр
творчості «Джерело» подбали і про цікаву розважальну
програму: пісні, танці, веселощі зігріли всіх.
А коли засвітилась ялинка, безмежною радістю засяяли й дитячі оченята! Свята починаються!

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Зима показує
характер

Сніжно, слизько,
але без колапсу

На черговому
засіданні розглянуто
всі поточні питання

У виконкомі

Влас. інф.
21 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Було розглянуто блок
житлових питань, опікунства, упорядкування рекламних
носіїв, визначено виконавців житлово-комунальних послуг,
надано дозволи на приватизацію квартир у гуртожитку, затверджено протоколи інвестиційних комісій, а також розглянуто проекти технічних умов на приєднання новозбудованих
будинків до систем дощової каналізації, водопостачання і
водовідведення. Члени виконкому затвердили міські програми розвитку на 2018 рік та виділили кошти на лікування
незахищеній категорії населення.

Влас. інф.
Подібний затяжний снігопад спостерігався
рік тому, коли на різдвяні свята випав сніг шаром до 33 сантиметрів. У ці дні його сипонуло
не менше.
Комунальники, звісно, мобілізували всі наявні
ресурси, але незручності відчувалися на кожному
кроці. Головним напрямком були визначені основні магістралі міста — тут техніка працювала цілодобово. Поступово звільнилася від переметів
й інші вулички, проїзди, внутрішньоквартальні
дороги.
Гірше було на тротуарах, де техніка не мала
змоги заїхати, а лопатами, як відомо, багато не накидаєш. Але як би там не було, снігового колапсу у
Вишгороді не сталося. Київ практично стояв у заторах, у нас же рух не припинився ні на годину.
Прогноз погоди на наступний тиждень лякає потеплінням, а це означає, що ми попливемо. Але так
чи інакше, природа допоможе комунальникам позбавитися десятків тисяч тонн снігу. Будемо сподіватися, що небесна канцелярія виявиться прихильною
до вишгородців.

З Днем
енергетика!

Вони дарують
світло і тепло

22 грудня, у найкоротший
день року, енергетики відзначають своє професійне свято.
І дата ця, вочевидь, вибрана не
випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота
енергетиків найбільш помітна.
Вони допомагають зробити
наше життя комфортним і продуктивним. Завдяки працівникам
галузі, які професійно виконують
свою справу, ми насолоджуємось
теплом у своїх квартирах холодними зимовими вечорами, працюємо і займаємось домашніми справами в темний час доби, дивимось
телевізор і читаємо книги під затишним світлом настільної лампи.
Вітаю усіх представників цієї
професії, ветеранів-енергетиків,
які стояли біля витоків створення
нашого славного міста. Дякую за
ваш безцінний труд. Нехай у ваших родинах буде щастя, затишок
і добро. Миру усім!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
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Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року
«Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода»
Рішення від 30 листопада 2017 р. № 31/10
Беручи до уваги гостру потребу розвитку та популяризації культури та мистецтва, враховуючи необхідність організації та проведення творчих, культурно-мистецьких та концертних,
благодійних заходів, а також сприяння розвитку міжнародного культурного обміну із залученням різних верств населення, високу кваліфікацію та компетентність викладачів та працівників закладів культури та мистецтва, інтенсивність та результативність роботи позашкільних
навчальних закладів, в тому числі, громадських організацій, діяльність яких безпосередньо
спрямована на розвиток культури та мистецтва, з метою інтелектуального, культурного та
духовного розвитку дітей, молоді та інших верств населення, виявлення та підтримка талановитих дітей і молоді міста Вишгорода, керуючись ст.ст. 2, 5 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 27 додатку 2 рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від
31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода», доповнивши його наступним абзацом:
Розміщення:
суб’єктів господарювання, громадських організацій, діяльність яких спрямована на розви- 1
ток та популяризацію культури та мистецтва, культурного, духовного та інтелектуального
розвитку дітей, молоді та інших верств населення, на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв. метрів:
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Міський голова О. МОМОТ

Місцеве самоврядування

Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
Відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» я, як
голова районної ради, вношу на ваш розгляд звіт про свою діяльність за період
роботи з листопада 2016 по листопад
2017 року.
Протягом звітного періоду моя робота
була спрямована на покращення соціальноекономічного та культурного розвитку району, а також створення рівних і комфортних
умов для роботи кожного депутата.
Протягом звітного періоду значна увага приділялась бюджетному процесу – його
формуванню, забезпеченню максимально
ефективного використання бюджетних коштів, оптимального їх розподілу відповідно
до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради.
За 10 місяців 2017 року до районного
бюджету надійшло 186655,4 тис. грн закріплених та залучених доходів, що становить
113,7 % до затверджених показників на звітний період та 85,4 % до затверджених річних
показників зі змінами. Перевиконання дохідної частини становить 22540,9 тис. грн.
У цілому по району станом на 01.11.2017
року із 31 місцевого бюджету не забезпечив
виконання дохідної частини лише 1 місцевий
бюджет (Вишгородської міської ради) через
значні борги по платі за землю.
Для раціонального розподілу і перерозподілу по окремих напрямках видатків
коштів районного бюджету, міжбюджетних
трансфертів районною радою за звітний період 2017 року прийнято 6 рішень, що стосуються внесення змін до районного бюджету.
Перевиконання дохідної частини районного бюджету в сумі 25179,3 тис. грн протягом квітня – жовтня були направлені на збільшення асигнувань бюджетної сфери району.
Протягом року районною радою затверджено видатки на фінансування 28 районних
програм на загальну суму 34111,260 тис. грн.

Р

Офіційно

Вишгород

Про внесення змін в Положення
про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення від 30 листопада 2017 р. № 31/26
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, щодо створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про
оренду землі», Вишгородська міська рада вирішила:
Внести зміни до п. 7.8. Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради №12/64 від 14.07.2016 року шляхом викладення розділу 12 основних ставок
орендної плати за земельні ділянки в новій редакції:
Код КВЦПЗ
Відсоток
Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до Код
Розділ Підроз- Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів роз- від грошоділ
вої оцінки
від 23 липня 2010 року N 548 «Про затвердження Класифікації ділу
КВЕД
землі
видів цільового призначення земель»
12.01
12
Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та
12.02
організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорож12.03
12.05
нього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопро12.06
3%
відного транспорту та міського електротранспорту для виконання
12.07
покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку
12.07
12.09
об›єктів транспорту)
12.10
12.04

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій

6%
6%

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього рішення до
органу державної податкової служби у Вишгородському районі.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова О. МОМОТ

Звіт голови Вишгородської районної ради
Станом на 01.11.2017 р. районним бюджетом проведені видатки на фінансування:
— засобів масової інформації в сумі
438,2 тис. грн, а саме — програми підтримки
районного радіомовлення – 104,2 тис. грн,
районної газети «Слово» – 334 тис. грн.
— Програми підтримки діяльності Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» в сумі 1147 тис. грн;
— Районної програми з мобілізаційної
підготовки та мобілізації на території Вишгородського району на 2016 рік в сумі 193,7
тис. грн;
— Програми фінансової підтримки діяльності Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа»
на проведення заходів щодо поліпшення санітарно-побутових умов, стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 20172018 р. 189,8 тис. грн;
— Програми підтримки розвитку комунального підприємства «УКБ «Вишгородрайбуд» Вишгородської районної ради на
2015-2016 роки – 217,8 тис. грн;
— Програми розвитку Вишгородської
районної організації Товариства Червоного
Хреста України – 96,8 тис. грн;
— за рахунок коштів, передбачених програмами «Турбота» та «Соціальний захист»,
у сумі 2654,3 тис. грн надано допомогу 2059
громадянам району, в тому числі — учасникам АТО, членам сімей учасників АТО, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам війни;
— Програми підтримки КП «Вишгородська центральна районна аптека № 23» —
246,8 тис. грн;
— Програми забезпечення населення
Вишгородського району якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки
– 1091,4 тис. грн;
— Програми фінансової підтримки ВРКП
«Вишгородтепломережа»
на
закупівлю
енергоносіїв (твердого палива), необхідних
для проведення опалювального сезону 20172018 років – 734 тис. грн.
Завдяки спільній плідній праці районної
ради та райдержадміністрації видатки бюджету розвитку району становлять 96157,6
тис. грн.
За звітний період проведено 10 сесій районної ради, з них 4 позачергових, на яких
було прийнято 184 рішення.
На пленарних засіданнях ради розглянуто 9 організаційних питань, 8 питань стосувались соціально-економічного та культурного
розвитку, 29 бюджетних питань, затверджено 19 Програм, розглядались питання про
внесення змін до 13 Програм.
На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за звітний період були проведені капітальні ремонти в 11 загальноосвітніх
школах району на загальну суму 11 038, 6
тис. грн. Також школи забезпечувались господарчими, канцелярськими та електронни-

ми товарами, були придбані меблі та спортивний інвентар.
Завдяки програмам підтримки комунальних підприємств району модернізується та
оновлюється технічне обладнання підприємств, що дає змогу надавати більш якісні
послуги мешканцям Вишгородського району.
З метою підтримки органів державної
влади районною радою були прийняті програми, завдяки яким місцеві органи державної влади та правоохоронні органи мали
змогу оновити комп’ютерну техніку, офісні
меблі, спеціальні засоби для забезпечення
професійної діяльності.
Розглядались питання стосовно звернень до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Прем’єрміністра України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг щодо внесення змін до Податкового кодексу України
та Бюджетного кодексу України, недопущення скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі та збільшення розміру
тарифів на житлово-комунальні послуги, газопостачання та електропостачання.
Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства статути підприємств,
установ, організацій та закладів спільної комунальної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Вишгородського району.
Розглядалися питання щодо звільнення,
призначення керівників та продовження терміну дії контрактів з керівниками.
Протягом звітного періоду на сесіях районної ради розглянуто дев’ять земельних
питань, у тому числі – чотири про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці сіл Нижча Дубечня, Глібівка,
Овдієва Нива, Катюжанка Вишгородського
району Київської області, чотири рішення
щодо затвердження технічних документацій
з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення, одне
– про відмову від права постійного користування земельною ділянкою.
Затвердження районною радою технічної документації з нормативної грошової
оцінки сприяє оформленню правовстановлюючих документів на землю та наповненню
бюджету.
Як голова районної ради, я постійно скеровую роботу на вирішення найактуальніших
проблем району, пошук ефективних форм
формування бюджету та раціонального використання бюджетних коштів, фінансування
i забезпечення належної діяльності закладів
освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності використання майна
спільної власності територіальних громад
району.
Однією з основних ланок у системі підготовки рішень районної ради є робота постійних комісій районної ради, які працюють

у міжсесійний період.
За звітний період постійними комісіями
районної ради проведено 56 засідань та розглянуто 289 питань.
Проведено одинадцять засідань Колегій,
на яких розглянуто 205 питань, з них на розгляд сесії винесено 203 питання.
Постійні комісії та Колегія районної ради
працюють плідно. Свідченням такої праці є
те, що проекти рішень на сесіях приймалися
переважно без змін і доповнень, а якщо і були
зміни чи доповнення, то лише поодинокі.
Дієвою формою роботи депутата районної ради є звернення, запити та запитання.
Всі запити оголошувались на пленарних
засіданнях районної ради, після їх розгляду
та прийняття відповідного рішення направлялись відповідно до компетенції, до організацій, установ, підприємств для розгляду та
надання ґрунтовної відповіді.
Про стан розгляду депутатських запитів та звернень депутати постійно інформувались.
У сфері загального управління об’єктами комунального майна на даний час Фонд
комунального майна вивчив питання щодо
можливості запровадження Єдиного реєстру
об’єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району. На сьогодні цей процес перебуває на початковому етапі.
Станом на 01.10.2017 року правовстановлюючі документи оформлені на 61 об’єкт
нерухомого майна, що становить 37,6 % від
загальної кількості. Виготовлено 47 Державних актів на право постійного користування
земельними ділянками, що становить 29 %
від загальної кількості.
На сьогоднішній день ведеться активна
робота із проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та державної
реєстрації речових прав на майно.
Але тільки після повної реєстрації права
власності на нерухоме майно та оформлення
права постійного користування земельними
ділянками можна буде перейти до завершального етапу створення Єдиного реєстру
майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
На початку 2017 року було ініційовано
та проведено необхідну підготовку з метою
передачі з державної власності у спільну комунальну власність територіальних громад
Вишгородського району об’єкта незавершеного будівництва – санітарно-епідеміологічної станції, що розташована у м. Вишгороді
по вул. Кургузова, 1-в. На сьогоднішній день
це питання розглянуто МОЗ та Кабінетом
Міністрів України, і, у зв’язку з необхідністю
внести певні зміни до відповідного розпорядження Кабміну, Міністерство охорони
здоров’я України виступило з такою ініціативою та вже проводить передбачені законодавством дії.
Далі на стор. 3

Вишгород
Соціальне страхування
Олена ЄСЬКОВА,
страховий експерт з охорони праці
Вишгородського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Київській області
Цілковито безпечних та нешкідливих
умов праці немає. Реальним виробничим
умовам притаманна, як правило, наявність певних шкідливих та небезпечних
факторів, наслідком яких є профзахворювання і травматизм.
Травматизм на виробництві не випадково нині прирівнюють до національного лиха.
Він не лише завдає багато горя конкретним
людям, їхнім родинам, а й безпосередньо
впливає на економіку країни, адже особисті
трагедії – це і чималі суспільні втрати.
За даними Міжнародної Організації
Праці (МОП), щороку в світі фіксується близько 125 млн нещасних випадків,
пов’язаних із виробництвом, у тому числі
10 млн з тяжкими і 220 тис. зі смертельними наслідками.
На підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад
200 працівників, із них близько 30 стають
інвалідами і 5-6 осіб одержують травми зі
смертельними наслідками. Випадки загибелі людей, зайнятих у суспільному виробництві, в Україні трапляються частіше, ніж
у Великобританії в 6 разів, і частіше ніж у

Місцеве самоврядування
(Початок на стор. 2)
У 2017 році проводилася активна робота
щодо захисту майнових прав територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
Зокрема:
— За позовом Фонду комунального
майна Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про стягнення заборгованості
по орендній платі в сумі 101 тисяча 639 грн
з ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік
Сіті» на користь Вишгородської районної
ради. По даному рішенню отримано наказ,
який пред’явлено до виконання до Шевченківського районного відділу державної
виконавчої служби м. Києва та очікується
надходження коштів до районного бюджету.
Проводиться робота з вирішення спірних питань, що залишились із минулих років та призвели до певних проблем. Це, наприклад, ситуація з майном Новопетрівської
районної лікарні, де відсутнє зареєстроване
належним чином свідоцтво про право власності, ще з 2006 року. Це дало можливість
Новопетрівській сільській раді зареєструвати право власності на майно, що належить
територіальній громаді Вишгородського району в особі Вишгородської районної ради.
Для вирішення цього питання вжито такі
заходи:
— подано скаргу до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої
прокуратури Київської області стосовно
об’єктів нерухомого майна Новопетрівської
районної лікарні, а саме — проведення незаконної державної реєстрації цих об’єктів.
На підставі цієї скарги прокуратурою
було ініційовано звернення до суду та отримання ухвали про накладення арешту на будівлі Новопетрівської районної лікарні, Фондом у найкоротші терміни було проведено
реєстрацію обтяжень на зазначене майно.
Арешт досі діє, і всі дії Новопетрівської
сільради щодо цього майна є незаконними.
— Подано скаргу на дії державного реєстратора Новопетрівської сільської ради до
Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо проведення
незаконної реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна Вишгородської
районної ради.
— Подано позов до Вишгородського
районного суду Київської області про скасування державної реєстрації права власності
державним реєстратором Новопетрівської
сільради.
— Подано позов до Господарського суду
Київської області про визнання незаконним та скасування рішення Новопетрівської
сільради.
За поданим позовом Господарським
судом Київської області було прийняте рішення про задоволення позовних вимог у
повному обсязі, визнано незаконним та скасовано рішення Новопетрівської сільської

Суспільство
Японії — в 5.
За 2017 рік у Вишгородському відділенні Фонду зареєстровано 20 повідомлень
про нещасні випадки на виробництві, в т.
ч. 4 випадки смерті на підприємстві, які за
висновком судово-медичної експертизи визнані не пов’язаними з виробництвом.
На сьогодні визнано пов’язаними з ви-
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23 грудня

ків, пов›язаних із порушенням правил дорожнього руху та травмуванням внаслідок
протиправних дій інших осіб, а також через
недоліки під час навчання, не проведення
медичного огляду, через недосконалість інструкцій з охорони праці.
Відповідно до вимог Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціаль-
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допомоги у вдосконаленні системи управління охороною праці, а також для того,
щоб нагадати керівникам про їхню відповідальність за життя і здоров›я працюючих,
спонукати їх до реальних дій щодо усунення причин, які можуть призвести до травматизму та загибелі людей.
Пріоритет та кінцевий результат діяль-

Пріоритет Фонду — безпека робіт,
зниження травматизму на виробництві
робництвом 10 випадків, потерпілих — 10
осіб, всі потерпілі одужали.
Більше всього працівниками отримано травм під час падіння, дорожньо-транспортних пригод, а також у результаті дії
предметів, що розлітаються та рухаються.
Причини нещасних випадків – переважно
організаційні.
Високий рівень травматизму з організаційних причин визнається як неправильні
дії (або бездіяльність) керівників, спеціалістів та робітників, які проявляються у
невиконанні ними посадових обов›язків,
недостатній кваліфікації або дисциплінованості. Організаційні причини — результат поганого навчання та недостатнього
інструктажу з питань охорони праці, недоліків в організації виробництва.
Збільшилася кількість нещасних випад-

не страхування», Фонд соціального страхування України здійснює заходи, спрямовані
на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров›ю працівників, викликаної умовами праці.
Профілактична робота ведеться планово, з урахуванням аналізу стану виробничого травматизму та охорони праці на підприємствах- страхувальниках за минулий
рік, а також за відповідними критеріями.
Одним із головних профілактичних заходів є навчання та перевірка знань з питань охорони праці інженерів з охорони
праці та відповідних посадових осіб.
Метою страхових експертів з охорони праці є розроблення та впровадження
профілактичних заходів і як наслідок – вивчення стану умов і безпеки праці для подальшого надання в межах компетенції

ності Фонду — поліпшення безпеки робіт,
зниження травматизму на виробництві.
Для цього здійснюється вплив на стан охорони праці підприємства-страхувальника
шляхом проведення відповідних профілактичних заходів. Показник їх ефективності
— відсутність або мінімальна кількість нещасних випадків на виробництві та випадків професійних захворювань, здорові та
нешкідливі умови праці.
Роботодавцям необхідно постійно дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, більше навчати
робітників, тому що неякісне навчання та
неякісні інструктажі призводять до байдужого ставлення працівників до безпечного
виконання ними робіт. І важливо — не економити кошти на здійснення відповідних
заходів.

Звіт голови Вишгородської районної ради
ради.
Київським апеляційним господарським
судом апеляційну скаргу Новопетрівської
сільської ради було залишено без задоволення.
Всього у 2017 році від оренди майна
спільної комунальної власності надійшло
коштів у сумі 1 479,5 тис. грн, у тому числі
за короткострокову та погодинну оренду —
коштів у сумі 106,6 тис. грн.
Комунальними підприємствами та закладами у 2017 році перераховано до бюджету коштів 50 % від надходжень за оренду нерухомого майна у сумі 118,8 тис. грн
(ВРКП «Комунальник» – 24,0 тис. грн, ВРКП
«Вишгородтепломережа» – 30,0 тис. грн,
КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня» — 64,8 тис. грн.).
При цьому існує заборгованість комунальних підприємств до районного бюджету
у сумі 222, 7 тис. грн (боржники: ВРКП «Комунальник» — 64,8 тис. грн та ВРКП «Вишгородтепломережа» – 157,9 тис. грн).
Вказану заборгованість комунальні підприємства зобов’язуються погасити до кінця поточного року.
Скарги, заяви з питань оренди комунального майна до районної ради протягом
2017 року не надходили.
У сфері відчуження (приватизації)
об’єктів спільної комунальної власності у
2017 році діяльність не проводилася.
Основним завданням керівництва ради,
її виконавчого апарату є забезпечення діяльності районної ради, невідкладне та
практичне вирішення тих питань, що потребують негайного реагування.
Щоденно проводиться аналітична, організаційна та методична робота щодо забезпечення виконання рішень ради, підготовки
матеріалів до наступних засідань, вивчення
і впровадження позитивного досвіду роботи
органів місцевого самоврядування. Працівниками виконавчого апарату збираються
та аналізуються матеріали для розгляду на
постійних комісіях, Колегії та сесії районної
ради, здійснюється їх розсилка.
Постійно проводиться інформаційна
робота, в тому числі і через наповнення
веб-сайту, на якому зазначаються основні
події дня, оприлюднюються подані проекти
рішень, результати голосування та прийняті
рішення районної ради.
Протягом листопада 2016 – листопада
2017 року на особистому прийомі побувало
148 осіб. Громадянами піднімались питання
щодо фінансування та оренди приміщення
ради ветеранів Вишгородського району,
порушення водного законодавства, оформлення документів щодо індивідуального
опалення, неправомірності дій працівників
місцевих рад, відсутність дитячого садка,
соціального захисту мешканців району, земельні, комунальні та житлові питання.
За звітний період до районної ради на-

дійшло 1343 письмові заяви. Така численна
кількість заяв викликана тим, що у 2017 році
прийнято районну програму «Соціальний
захист» на 2017 рік. Слід відзначити, що
громадяни звертались до районної ради з
різних питань. Вони стосувались надання
матеріальної допомоги, організації пільгового перевезення, соціального захисту, відновлення роботи радіо в населених пунктах
району, про тарифи на комунальні послуги
та інші. Контроль за своєчасним розглядом
звернень здійснюється відповідно до діючого законодавства.
Важливою ділянкою роботи є депутатська
діяльність, яка забезпечує взаємозв’язок з
виборцями, територіальними громадами,
місцевими головами рад, трудовими колективами, громадськими організаціями. Рішенням районної ради депутати закріплені за
територіальними громадами. Всі депутати
добросовісно ставляться до своїх обов’язків,
тримають зв’язок з місцевими радами, надають посильну допомогу у межах повноважень, визначених законодавством.
У рамках стислого звіту неможливо детально розповісти про все зроблене. Знайшла своє відображення лише найбільш
важлива, на мій погляд, частина справ. Я
розумію, що в районі ще існує чимало невирішених проблем. Тому запевняю, що й
надалі буду діяти лише в інтересах Вишгородщини.

Розуміючи велику відповідальність, що
на мене покладена, я намагався будувати
свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності з метою соціального,
економічного та культурного зростання наших громад, бо це наш з вами обов’язок —
працювати для людей.
Я, як голова районної ради, й надалі
буду дотримуватись таких принципів у роботі, братиму активну участь у вирішенні питань, спрямованих на розвиток району.
Хочу подякувати депутатам районної і
місцевих рад району, сільським, селищному, міському головам, керівництву районної
державної адміністрації, її структурним підрозділам, виконавчому апарату районної
ради та керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних
громад району, за те, що ми працювали
однією командою, знаходили спільну мову у
вирішенні важливих економічних і соціальних питань. Завдяки спільним намаганням
нам вдалося зробити ряд добрих справ та
вжити відповідних заходів щодо вирішення
ряду проблем у районі.
Але найбільші слова вдячності громаді
району – за довіру, розуміння спільних проблем, підтримку всіх наших починань.
Вітаю депутатський корпус з другою річницею каденції. Бажаю усім нам щастя, миру,
міцного здоров’я та родинного затишку.
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Живемо ЗДОРОВО

Нехай мрії здійснюються!

Духовність

«Книги друзів» –
для радості
і порятунку життя

Калиту кусали, щастя прикликали
Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО — архів класу

Валентина ЯКОВЕНКО
«Вихователька, непрофесійна «поетка». Люблю віршувати для малечі», – каже
про себе Олена Роговенко – вихователь
дошкільного навчального закладу «Ластівка». Але вишгородці знають її і як волонтера зі стажем. Адже третій рік поспіль
кілька разів на тиждень Олена після роботи в дитсадочку поспішає до гурту однодумців, аби сплести чергову маскувальну
сітку для наших бійців, провести акцію зі
збору пластику на підтримку сімей атошників. Але цим волонтерська діяльність
Олени не обмежується.
Нещодавно дві «Книги друзів» з її віршиками та малюнками дітлахів Вишгорода і району – вихованців мистецької студії «Art-Kids»
– побачили світ завдяки небайдужим людям
і, зокрема, – підтримці Вишгородського міського голови Олексія Момота. Їх призначення
– не лише подарувати радість маленьким
читачам від чудової рими автора і творчості
однолітків, а й підтримати дітей з особливими
потребами, додати їм віри й оптимізму.
На першій сторінці Олена зазначає, що
це – подарунок від серця:
Цю книжку створили дорослі та діти
Для того, щоб світ наш любов’ю зігріти!
Серця поєднали вірші та малюнки –
Приємно робити такі подарунки!
Перший наклад видань (1000 прим.) був
спрямований на допомогу онкохворим: кошти
від їх реалізації переведено на дитячу спеціалізовану лікарню «Охмадит», частину – двом

Вишгород

конкретним дітям.
«Намагаємось хоч трохи допомогти Галині Чух, Артему Ільченку, Артему Вівсянику з Вишгорода, які мають важкі діагнози і
потребують тривалого лікування», – каже
Олена і показує чеки із сумами, вирученими і відправленими за два тижні продажу
книжок. – Вишгородський танцювальний
колектив»Клерико» на своєму благодійному
заході виручив за книги 5000 грн і передав їх
мамі Галинки Чух».
«Книги друзів» можуть стати гарним подарунком дітям до Нового року, Різдва чи
дня народження. А всі кошти від їх реалізації
будуть спрямовані на благодійність. Вартість
одного примірника – 50 гривень.
За довідками щодо придбання можна звертатись за тел: 098-398-81-27, Олена Роговенко.
Разом допоможемо здійснитись дитячим
мріям – бути здоровими, жити!

Серед численних народних свят із
прадавніх часів українці особливо шанували День святого Андрія Первозванного,
який відзначали 13 грудня.
Тож із радістю і душевним трепетом
батьки і учні 4-А класу Вишгородської
ЗОШ № 1 поринули в казкове дійство пошанування Андрія Первозванного. Разом
із своєю непогамовною наставницею Валентиною Іллівною Михайлюк відтворили
традицію відзначення свята в українській
оселі.
У вишиваних рушниках із бабусиної
скрині, з барвистою скатертиною на святковому столі клас нагадував теплу затишну
батьківську хату.
Валентина Іллівна розповіла про походження свята, долучивши до розповіді веселооких четверокласників. Цікаво було почути, як молодь готувалася в минулому до
таїни вечора. Дівчата власноруч випікали
калиту — великий корж із маком та медом,
навмисно його засушували, щоб хлопці не
змогли відразу відкусити. Робили посередині дірку і на червоній стрічці підвішували під
стелею та залишали довгенький кінець, щоб
калита підстрибувала і веселила хлопців і дівчат.
Зазвичай свято розпочинали дівчата, вітали господиню оселі та бажали разом гарно
повеселитися, провести андріївські вечорниці у дружньому колі.
Вони з примовками та сміхом кидали через плече чобіток і придивлялися, у який же
бік він упаде.
Чималенький гурт розчервонілих хлопців-стрибунців, як дзвінкий потічок, озвали-

ся до віночка дівчаток. А їхню пісню «Розпрягайте, хлопці, коней» охоче підхопили не
тільки маленькі мальованочки, а й дорослі
гості свята.
Веселощі захопили й дівчаток — затанцювали «Од Києва до Лубен». І тут на порозі з’явився Грицько (Саша Михальцов)
із в’язкою бубликів на шиї та чималеньким
гарбузом. Так закінчилося його сватання, бо
більше любить гарно поїсти, аніж вибрану дівчину.
То й заспівали гуртом пісню «Із сиром
пироги». Зголоднілі хлопці попросили їсти,
дуже захотіли вареників.
Маленькі господиньки навіть змагання
влаштували, хто швидше наліпить вареників. Найметкішою виявилася Саша Мойсеєнко. А щоб посмакувати ними, хлопці у мішках
мали добігти до стола. Хто швидший — той і
отримає вареника.
Ось так. Вареників наїлися, а про калиту забули. Тож вибрали пана Калитинського
(Саша Стеценко), щоб смішив та невдах сажею розмальовував.
На те ж і свято, аби посміятися, повеселитися, згадати, як святкували предки і продовжувати кращі традиції, об’єднуватися у
слові, пісні, бажанні мати квітучу батьківщину під мирним небом.
Гості свята — директор школи Олег Тимченко, заступник директора із навчально-виховної роботи Тетяна Солонікова, заступник
директора із навчально-виховної роботи початкової школи Олена Міщиненко та батьки
дякували Валентині Іллівні та її непосидючим
і талановитим учням за змістовне свято.
А Валентина Іллівна подякувала активним батькам і за музичний супровід Петру
Поєдинку, побажала щоб свято надихнуло
на добрі справи дорослих і дітей.

«Духовна спадщина Київського Полісся»
Виставки
Наталія МІЛЕВСЬКА,
науковий співробітник ВІКЗ
15 грудня в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника відкрилася виставка «Духовна спадщина Київського Полісся».
На вітринах — хрести Х-ХІХ ст. й ікони ХІХ
ст. із фондів ВІКЗ. Усі ці скарби свого часу
надійшли з митниці, були подаровані власниками народного іконопису чи знайдені під
час археологічних експедицій 1990-х та 20132015 рр. Підготувала виставку провідний зберігач фондів І. В. Гончаренко.
Відвідувачі мають можливість першими побачити предмети, які раніше ніколи
не експонувалися! Серед таких щасливців — учні 6 класу ВЗОШ І-ІІІ ст. «Сузір’я»
— переможці олімпіади з історії. Вони були
вражені розповіддю наукових співробітників
В. Е. Перегуди і А. М. Ситнікової про князів
Бориса і Гліба, Ярослава Мудрого та його
доньку Анну Ярославну, побачили предмети
тисячолітньої давнини. Юні історики навіть

провели вікторину, а переможці отримали
пізнавальні подарунки.
Директор заповідника В. В. Литовченко
запросила учнів на презентацію нового експонату — скульптури Анни Ярославни (22
грудня в адмінбудівлі).
З-поміж усіх предметів, представлених
на виставці, унікальним є, наприклад, хрестенколпіон Х ст., всередину якого вкладали
мощі святих, тобто хрест-«мощовик». Можливо, саме виставленого тут носив на шиї
радник князя чи хтось із його сім’ї або ченець,
який ішов вклонятися святим місцям. Адже
енколпіонами володіли саме такі люди.
Унікальними є експонати ХІІ-ХІІІ ст., орнаменти на яких свідчать, що язичництво тоді
ще не повністю пішло з життя українців. Цікаво також подивитися на ікони ХІХ ст. із зображеннями Ісуса Христа, Богоматері з Немовлям та Миколая-Чудотворця. Вони були
написані олією по дереву понад сто років
тому, проте збереглися майже бездоганно.
Виставка триватиме до 26 січня 2018 р.
Унікальний подарунок до зимових релігійних
свят — можливість зануритися не просто в історію своєї країни, але й і в історію своєї віри.

Справжня
школа мистецтв

Музика єднає

Вікторія ДУМАНСЬКА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА

Грудень у Вишгородській дитячій музичній школі був дуже насичений концертами, приуроченими різним датам та святам.
Першим відбувся звітний концерт хору
середніх та старших класів (керівник Ірина
Манько, концертмейстер Тетяна Міщерякова, ведуча Ірина Беза). До юних музикантів
того дня завітали почесні гості — депутат
Вишгородської райради Володимир Головаченко, директор благодійного фонду «Розумна сила» Ганна Левчук, запрошені до
журі на чолі з директором ВДМШ Анжелікою
Барнич.
У виконанні хору звучали колядки, українські народні та німецькі різдвяні пісні, а також пісні сучасних українських авторів.
Гості були в захопленні від чудового виступу співаків і подарували кожному учаснику концерту запрошення на благодійну
виставу «Поради святого Миколая» Театру
юного глядача на Липках, що у Києві.
У школі велику увагу приділяють не тільки музичній освіті, а й загальнопросвітниць-

кій роботі. Так, 14 грудня у програмі заходу
до Дня вшанування ліквідаторів наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС згадали події тридцятирічної давнини, що сталися у
Прип’яті (ведуча Катерина Котлярова). Вихованці школи виконували музичні твори,
співали соло та хорові композиції.
А 18 грудня відбувся концерт до Дня святого Миколая. Діти почули багато оповідок та
легенд про чудеса святого, про традиції святкування цього дня у різних регіонах України,
про випікання «миколайчиків». Цікаво було
заглибитися у прадавню історію і дізнатися,
що свято прийшло до України з часів князя
Всеволода Ярославовича і що св. Миколая
називають «скоро помічним» — адже він завжди спішить на допомогу потребуючим.
І репертуар концерту в цей день був веселим і святковим – жартівливі п’єси, пісні
про Миколая, обрядові українські, романси.
Не дивлячись на хурделицю за вікном,
у концертній залі Вишгородської дитячої
музичної школи було затишно та весело.
Усі учасники концерту отримали солодкі
подарунки від святого Миколая і чудовий
настрій на всі різдвяно-новорічні свята, що
попереду.

Вишгород

Гайд-парк
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Книжкова полиця

Про нашу історію нагадує «Ірпінська битва»
Нещодавно вийшла у світ книга Володимира Саюка «Ірпінська битва 1323 року».
Як зазначив автор, він — не фаховий історик, а інженер-гідротехнік, але все своє
свідоме життя цікавиться історією України.
Спираючись на історичні джерела, він
доводить, що Ірпінська битва між литовськоукраїнським військом на чолі з князем Гедиміном і татарським — на чолі з принцами
ханськими Тимуром і Дивлатом відбулася на
початку травня 1323 року біля села Демидів
на широкій ірпінській заплаві. Фактично з цієї
битви розпочалося звільнення українських
земель від ординської залежності, вона послугувала прелюдією до Синєводської битви

1362 року, завдяки якій прийшло остаточне
звільнення від татарського ярма.
У книзі автор використав інформацію з
літописів, наукових праць видатних істориків,
свідчень місцевих жителів, а також організував збір коштів на проведення археологічних
розкопок.
Ця праця адресується широкому загалу
читачів: науковцям, викладачам, студентам,
учням і всім, хто бажає знати правдиву історію нашого краю.
Книга була надрукована завдяки підтримці ПАТ «Оболонь» (президент Олександр Слободян) та Вишгородської РДА (голова Вячеслав Савенок).

...і «Розстріляний на Донбасі»

Знай наших!

Вперше у фіналі!

Євген ЗЕМЛЯНИЙ, тренер команди
З 10 по 14 грудня в м. Зіньків Полтавської області пройшов зональний чемпіонат України з гандболу на приз клубу
«Стрімкий м’яч» серед юнаків 2005-2006 р.
н. У змаганнях взяли участь п’ять команд
із міст Зіньків, Харків, Вишгорода, Полтави
та Сум.
До фіналу потрапило дві команди. Команду Вишгорода представляли юні вихованці РК
ДЮСШ (директор М. І. Король) – учні спортивного класу ЗОШ №1 (директор О. І. Тимченко). Поступившись у перший день змагань
господарям із рахунком 8:11, наші гандболісти надалі вибороли перемоги над командами
Сум – 21:4, Харкова – 22:8, Полтави – 20:13 і
посіли друге місце, що дає можливість зіграти у фінальних змаганнях та поборотись за
призове місце у чемпіонаті України (у березні
2018 р.). Це досягнення є відповідальним та
почесним для нашої команди, враховуючи,

що майже всі гравці м. Вишгорода 2006 р. н.
Склад команди фіналістів: Микита Підсосонний, Роман Мережа, Андрій Іваницький,
Вадим Булах, Олег Вавелюк, Михайло Поплавський, Денис Кузнєцов, Данило Бродюк,
Богдан Філіпенко, Максим Лочман, Максим
Копанчук, Андрій Ларін.
Бажаємо гарного виступу у фіналі!
Команда дівчат РК ДЮСШ м. Вишгорода
також брала участь у зональних іграх чемпіонату України. Виборола третє місце і не потрапила у фінал. Маємо надію на наступний рік.
Нагадаю, що продовжується набір дівчат та юнаків на відділення гандболу.
Тренування проводяться в РК ДЮСШ (м.
Вишгород, вул. Грушевського, 7-б).
Дівчата та юнаки 2006 р. н. тренуються у
понеділок, четвер, суботу – 15:30-17:30;
дівчата та юнаки 2008 р. н. – у понеділок,
середу, п’ятницю – 9:30-11:00.
Тел: 050 957 65 56, 063 812 46 47, 098 261
56 21, тренер Євген Миколайович Земляний.

Новорічний турнір тенісистів
Минулого тижня у малій залі адмінбудинку відбулася презентація книги «Розстріляний на Донбасі «за ізмєну Росії». Автор — Олександр Скрипник, заслужений
журналіст України, дослідник історії спецслужб, радник голови Служби зовнішньої
розвідки України.
В основі роману — драматична доля дипломата і розвідника Федора Боржинського,
який у непростий період вітчизняної історії був
послом Української Держави на Кубані.
У романі автор вдало поєднав столітню
історію із сьогоденням, із подіями на Сході
України, де на тимчасово окупованій території
українські патріоти відчайдушно протистоять
«рускому міру» і де неупокоєний дух барона

Боржинського, розстріляного свого часу поборниками «єдіной і нєдєлімой», не дає спокою кривдникам української землі донині…
Присутні у залі почули розлогу і моторошну
оповідь одного з героїв книги Володимира Семистяги, луганського патріота, який провів два
місяці у камері смертників ЛНР, але назло всім
смертям — вижив і тепер мешкає у Вишгороді.
Як відзначив присутній на зустрічі міський
голова Олексій Момот, подібні книги — це дороговказ для сучасників, для молоді. Наша
славетна історія, пронизана нескореним духом, допомагає відбивати ворога, додає сили
і віри у те, що перемога і мир запанують на
нашій землі. Так має бути, так врешті-решт і
буде.

Свято спорту завдяки трьом Миколаям
Іван КАРПИНА,
заст. директора Вишгородської
районної КДЮСШ
У спортивній залі Вишгородської районної КДЮСШ відбувся традиційний
дитячий турнір із футзалу з нагоди Дня
святого Миколая. Вже шостий рік поспіль
організатори цього турніру, три Миколи, —
Король, Горовий та Самсон запрошують
до участі у ньому учнів п’ятих класів вишгородських та районних ЗОШ.
У цьому році у турнірі взяли участь вісім
команд. Методом жеребкування вони були
розподілені на дві групи, по чотири команди
в кожній. Переможці груп виборювали кубок

ФізкультУРА

у фіналі, а команди, які посіли в групах другі
місця, грали за бронзові медалі.
Але спочатку була офіційна церемонія
відкриття за участі почесних гостей — голови Вишгородської районної ради Ростислава
Кириченка та начальника відділу освіти РДА
Тетяни Форощі. Вони привітали учасників
змагань, побажали їм успішної гри та нових
перемог. І хоча при виконанні Державного
Гімну підвів музичний супровід, але це не
стало перешкодою — діти разом із організаторами та почесними гостями без супроводу
заспівали його та зірвали бурхливі оплески
численних уболівальників і гостей. Я впевнений, поки така талановита молодь займається спортом, грає у футбол, любить своє місто,

Валерій СИДОРЧУК, тренер команди
16-17 грудня у спортивній залі ЗОШ №
240 м. Києва відбувся традиційний дитячий
новорічний турнір із настільного тенісу.
Змагалися юнаки та дівчата 2007-го, 2003го та 2000-го р. н. і молодші. Це був наймасовіший дитячий новорічний турнір, який
щороку проводиться у столиці.
Цього разу в особистій першості взяли
участь 91 тенісист — із семи київських шкіл,
м. Вишгорода та Вишгородського району. Турнір проходив по коловій системі, де кожна зустріч складалася з трьох сетів – до двох перемог одного із суперників. У результаті гострих,

безкомпромісних, напружених поєдинків у віковій групі учасників 2007-го р. н. та молодших
переміг киянин Георгій Малаканов. У віковій
групі 2003-го р. н. та молодших – вишгородець
Максим В’ялий. У старшій віковій групі перемогу здобув киянин Арсеній Лобанов.
Усі призери отримали дипломи, медалі,
тенісні м’ячі, а всі учасники – солодкі призи.
Турнір пройшов на високому організаційному
рівні та при численній глядацькій аудиторії.
Підтримали змагання Вишгородський
міський голова Олексій Момот, приватний
підприємець Микола Коваль, депутат міської
ради Анатолій Шока, за що наші юні спортсмени їм щиро вдячні.

свій край та патріотично, з рукою на серці виконує Гімн своєї держави, Україна житиме та
процвітатиме!
Але повернемось до самого турніру. Всі
ігри в групах проходили у завзятій та безкомпромісній боротьбі. У групі А перше місце
посіла Старопетрівська ЗОШ, друге — школа
«Сузір’я». У групі Б перше місце — команда
Вишгородської ЗОШ № 1, друге — гімназія
«Інтелект». Третє місце і бронзові медалі виборола гімназія «Інтелект», перегравши однолітків з рахунком 3:0.
Справжньою окрасою турніру став фінальний матч між командами ВЗОШ № 1 та
Старопетрівської ЗОШ. Ніхто не збирався поступатися, але учні зі Старих Петрівців у цей
день просто не могли програти, адже їхня
школа святкувала ювілей — 40 років із дня
заснування. То ж 1:0 — і омріяний кубок по-

їхав у Старі Петрівці. Про кращий подарунок
для рідної школи годі було й мріяти.
Підводячи підсумки, впевнено скажу, що
переможених не було. Адже окрім кубка діти
отримали ще й медалі, грамоти, вісім кращих
гравців — цінні призи, і жоден не залишився
без солодкого подарунка.
Кращими гравцями турніру визнані: Андрій Кирієнко (Н. Петрівці), Тимофій Ковтун
(ВЗОШ № 1), Євген Тарабан (Ст. Петрівці),
Олександр Гайдук (Н. Петрівці, школа № 2),
Дмитро Давидок (Демидівська ЗОШ), Данило
Гірський (гімназія «Інтелект»), Олексій Винник-Голубєв (ВСЗОШ № 3), Пилип Кірчев
(Технічний ліцей).
Посмішки на обличчях дітей були найбільшою нагородою для організаторів свята.
Щиро дякуємо шановним Миколаям за ці
щирі та позитивні дитячі емоції!
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КАНАЛ 1+1
7:05 Х/ф «Остання роль
Рити»
09:15 Х/ф «Зимовий сон»
11:30 Х/ф «Чудо»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Двигун
внутрiшнього згоряння»
00:25 Х/ф «Джекi Браун»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса 2»
16:00 Х/ф «Облога»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 18:05, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, країно!
09:30 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi

святого Петра
12:05 Концерт
симфонiчного оркестру
K&K Philharmoniker
(Австрiя). Klavierkonzert
Nr-1 C-Dur op.7 «Larissa» ,
Ouverture « Der Priest
12:55 Рiздвяне
привiтання i Апостольське
благословення для Риму
i цiлого свiту Святiшого
Отця Франциска з площi
святого Петра у Римi
13:50 Х/ф «Святий
Августин»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:30 Розважальна
програма з М. Щуром
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Подiї тижня з О.
Панютою
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Реальна мiстика
11:10 Х/ф «Зведенi

сестри»
13:20, 15:20 Т/с «Коли
повертається минуле»
15:00, 19:00 Сьогоднi
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:50 Т/с «Громадянин
Нiхто»
00:00 Х/ф «Судна нiч»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок. «Новий
день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
08:15 Ранок. «Новий
день»
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна

територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Енчантiмалс»
12:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
14:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
15:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
17:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
18:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Казки У
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:05, 15:25 «Все буде
добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:05 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
11:00 Х/ф «Дiвчата»

13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
НТН
9:40 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
12:10 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
13:55 Х/ф «Любов на
асфальтi»
16:05 Х/ф «Дитина
напрокат»
17:50 Х/ф «Приборкання
норовливого»
19:40 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
21:30 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:20 Т/с «Служба
розслiдувань»

братва»
11:00 Х/ф «16 кварталiв»
13:00 Х/ф «Токарєв»
14:50 Х/ф «Пророк»
16:50 Хто зверху
19:00 Ревiзор
21:10 Страстi за
Ревiзором
00:00 Х/ф «Крутий
хлопець»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:50, 18:20 Прихована
реальнiсть
10:30 Смертельний
двобiй
12:20 Древнiй Єгипет
14:20 Земля приматiв
15:20 Морськi парки
19:10 Скарб.UA
21:00 Подорож на край
Всесвiту
23:00 Мандрiвка у себе
00:00 Путiвник
неприємностей

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 09:19 Kids Time
09:20 М/ф «Лiсова

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»

НТН
6:20 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
08:45 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:15 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с
«Перетинаючи межу»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»

23:10 Вар’яти

14:00 Х/ф «Мене звуть
Нiхто»
16:05, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10 «Смертельна
Австралiя»
18:00 «Концерт П.
Зiброва «В епiцентрi
кохання»
20:30 «Служба порятунку»
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Топ 10: таємницi
та загадки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:20 Х/ф «Одного разу»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
10:30 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210»
12:20 Х/ф «ЛюдинаЕльф»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня

подорож»
16:10 «Вечiрнiй квартал»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 12:25 Х/ф «Екiпаж»
13:20 Концерт О. Вiнника
«Моя душа...»
16:00 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:50 Концерт «Freedom
Ballet. Життя як танець»
ICTV
6:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
07:15 Факти тижня. 100
хвилин

09:20 Спорт
11:25, 13:30 Х/ф
«Сiм’янин»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Макс Пейн»
16:45 Х/ф «Джон Вiк»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Т/с «Нюхач»
22:30 Х/ф «Джунiор»
5 КАНАЛ
06:45, 18:40 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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
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
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 2 6 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Мiняю жiнку»
12:20 Х/ф «Зимовий сон»
14:20 Х/ф «Острiв
везiння»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:15 Х/ф «Убити Бiлла»
00:25 Т/с «Дiагноз»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»
15:15 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
19:20 Т/с «Одинак»

21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
10:50 Т/с «Серце океану»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi

16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Громадянин
Нiхто»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Принц
Єгипту»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рiк
15:00, 22:00 Країна У
17:00, 18:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька
i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:45 «Все буде смачно!»
08:45 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
15:25 «Все буде добре!»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
23:20 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Аферисти в
мережах

МЕГА
6:00, 18:50 Бандитський
Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20 Смугасте життя
10:20, 16:50 Дика
Бразилiя
11:20 Там, де нас нема
12:20 Ризиковане життя
13:20 Брама часу
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
19:50, 23:40 Смертельний
двобiй
00:30 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»

13:10 «Смертельна
Австралiя»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10 «Няньки дикої
природи»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:10 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, хто не спить»
12:50 Х/ф «Людинаамфiбiя»
14:50 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Мiй
улюблений клоун»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Бiльше нiж правда
11:10, 17:30, 21:25 Т/с

«Нюхач»
12:15, 13:30 Х/ф
«Джунiор»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с
«Третього не дано»
16:45 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 Х/ф «Дитсадковий
полiцейський»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:40 «Чотири
весiлля»
11:40, 12:20 Х/ф
«Остання роль Рити»
14:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
16:05 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
22:10 Х/ф «Убити Бiлла 2»
2+2
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:20 Х/ф «Тактичний
напад»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:25 Д/с «Розповiдi
про Хансiк»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, країно!
13:55 Нашi грошi
14:30 52 вiкенди
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
23:25 Мегалот
00:00 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину

18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Громадянин
Нiхто»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рiк
15:00, 22:00 Країна У
15:30 Вiталька Новий рiк
17:00, 18:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька
i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:45, 15:25 «Все буде
добре!»
08:45 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «МастерШеф - 7.
Фiнал. Оголошення
переможця»

22:45 «МастерШеф - 7.
Невiдома версiя»
23:10 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Любов на
асфальтi»
11:10 «Кримiнальнi
справи»
13:00 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с
«Перетинаючи межу»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 22:10 Пацанки.
Нове життя

17:00 Хто зверху
19:00 Вар’яти
21:00 Аферисти в
мережах
23:10 Зорянi яйця
МЕГА
7:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20 Земля приматiв
11:20 Фестивалi планети
12:20 Ризиковане життя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
16:50 Дика Бразилiя
17:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Бандитський Київ
19:50 Смертельний
двобiй
23:40 Людство: наша
iсторiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»

13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Няньки
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, хто не спить»
12:50 Х/ф «Приходьте
завтра»
14:50 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Мiмiно»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Громадянська

оборона
11:15, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач»
12:30, 13:30 Х/ф
«Дитсадковий
полiцейський»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:15 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама буде стрiляти»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 2 8 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:10 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
14:55 Х/ф «Облога»
19:20 Т/с «Одинак»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 4»
00:55 Т/с «Атлантида 2»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 «Схеми»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного

злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Громадянин
Нiхто»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Гiббi»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00, 22:00 Країна У.
Новий рiк
15:00 Країна У
17:00, 18:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька
i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:45, 15:25 «Все буде
добре!»
08:45 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Зваженi та щасливi
- 7. Фiнал»

22:45 «Зваженi та
щасливi - 7. Оголошення
переможця»
НТН
6:45 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Акселератка»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:20 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с
«Перетинаючи межу»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

16:00, 22:00 Пацанки.
Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Зорянi яйця
21:00 Аферисти в
мережах
23:00 Кохання на
виживання
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
10:20 Морськi парки
11:20 Фестивалi планети
12:20 Код доступу
13:20 Брама часу
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
19:50 Смертельний
двобiй
23:40 Кiбервiйни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Няньки
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:10 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:15 «Вечiрнiй квартал»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, хто не спить»
13:00 Х/ф «Три плюс два»
14:50 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 17:35, 21:25 Т/с

«Нюхач»
12:25, 13:30 Х/ф «Стiй! Бо
моя мама буде стрiляти»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:55 Х/ф «Брехун,
брехун»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40, 02:15
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 9 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 2017»
22:20 «Вечiрнiй Київ
2017»
00:25 Х/ф «Чотири
кiмнати»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:20 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
19:20 Х/ф «Горець:

Джерело»
21:20 Х/ф «Загнаний»
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Країна на смак
10:50 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 «Схеми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Твiй дiм
19:55, 22:50 Д/с «Дика
планета»
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Громадянин
Нiхто»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рiк
15:00 Країна У
17:00, 18:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
17:30, 18:30 Танька i
Володька
21:00 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
23:00 Х/ф «Хочу як
Брiджет»
СТБ
6:50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
08:35 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
10:10 Х/ф «Службовий
роман»
13:25 Х/ф «Iронiя долi,

або З легкою парою!»
17:30 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 Х/ф «Шлях крiзь
снiги»
22:00 «Вiкна. Пiдсумки
року»
НТН
6:55 Х/ф «Миленький ти
мiй...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тридцять три»
10:30 «Кримiнальнi
справи»
12:15 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с
«Перетинаючи межу»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19 Kids Time

06:20, 21:40 Кохання на
виживання
08:20 Пацанки. Нове
життя
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
23:40 Х/ф «Спокуса»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20 Земля приматiв
10:20 Морськi парки
11:20 Фестивалi планети
12:20 Код доступу
13:20 Брама часу
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
16:50 Жирафи: вартовi
савани
17:50, 22:40 Загадки
планети
19:50 Людство: наша
iсторiя
23:40 Бойовi сили

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Няньки
дикої природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:15 «Вечiрнiй квартал»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:10 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с «Той, хто
не спить»
13:10 Х/ф «Карнавальна
нiч»
14:50 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:20 Т/с «Бюро легенд
2»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Iнсайдер
11:15, 17:20 Т/с «Нюхач»
12:25, 13:30 Х/ф «Брехун,
брехун»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:15 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
00:45 Х/ф «Близнюки»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:50 Драйв
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15
ЕнергоНезалежнiсть
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 30 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45, 19:30 ТСН
07:30, 23:20 «Свiтське
життя»
08:30 Х/ф «Дiвчина з
персиками»
12:10 Х/ф «Двигун
внутрiшнього згоряння»
16:30 «Вечiрнiй квартал
2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:10 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
21:55 «Концерт «Monatik.
Вiтамiн D»
00:20 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал
2017»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Цiлком таємно»
10:00 «Загублений свiт»
13:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса 2»
17:00 Х/ф «Загнаний»
18:50 Х/ф «У тилу ворога
2: Вiсь зла»

20:45 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
22:35 Х/ф «Бiжи не
озираючись»
00:50 «Помста природи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Країна на смак
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Лайфхак
українською
12:55 Х/ф «Маленька
Фадетта»
15:05 Д/с «Смак
Дзяннаня»
15:40 Х/ф «Червоний
колiр Бразилiї»
19:55, 22:05 Д/с «Дика
планета»
21:35 Д/с «Супервiдчуття»
22:35 Вiйна i мир
23:30 Надвечiр’я. Долi
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:15, 15:20 Т/с
«Громадянин Нiхто»
16:15, 19:40 Т/с «Мама
для Снiгурки»
21:00 Новорiчне Шоу
Братiв Шумахерiв
01:00 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:15, 15:00 Концерт
12:15, 17:15, 22:00 «Ехо
України»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
18:15 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
20:00 «Закрита зона»
21:00 «Свiтськi хронiки»
23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Зачарований

будинок»
14:00 Казки У
16:00 Х/ф «Хочу як
Брiджет»
18:00 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
20:00 М/ф «Святковi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
22:30 Країна У. Новий рiк
00:30 Х/ф «Сватання на
Гончарiвцi»
СТБ
6:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 Х/ф «Дiамантова
рука»
12:20 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
14:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
16:15 Х/ф «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор
- 8. Гала-концерт.
Оголошення переможця»

23:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
НТН
6:30 Х/ф «Зникнення
свiдка»
08:15 Х/ф «Чорний
трикутник»
12:00 «Легенди шансону»
13:00 «Речовий доказ»
14:50 «Свiдок. Агенти»
15:30 «Склад злочину»
17:00 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Три плюс два»
21:15 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
23:00 Х/ф «База»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Пацанки. Нове життя
07:10 Ревiзор
09:20 Страстi за
Ревiзором
12:10 Топ-модель поукраїнськи
14:50 Вар’яти
16:50 Зорянi яйця
18:50 Х/ф «Попелюшка»

21:00 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
23:00 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки 3»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00 Прихована
реальнiсть
09:00 Там, де нас нема
10:00 Кiбервiйни
11:00 Бойовi сили
13:40 Морськi парки
15:20 Дика Канада
16:30 Фестивалi планети
17:30 Ролан Биков
18:30 Юрiй Нiкулiн
19:20 Два Миронових
20:10 Мерилiн Монро
21:00 Фабрика погоди
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Мультляндiя»
14:45 «Концерт М.
Поплавського «Юний
орел»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»

17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
18:10 «Любов, ненависть i
пропаганда»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Як одружитися
та залишитися
холостяком»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:20 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
11:00 Х/ф «Мiй друг Дiд
Мороз»
14:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:10 «Орел i Решка»
22:10 «Їже, я люблю
тебе!»
00:10 Х/ф «Машина часу
в джакузi»

ІНТЕР
6:35 Мультфiльм
07:20, 20:00 «Подробицi»
08:10 «Удалий проект»
09:10 Х/ф «Три плюс два»
11:00 Х/ф «Шукайте
жiнку»
14:00 Х/ф «За двома
зайцями»
16:10 Х/ф «Замiж у Новий
рiк»
18:10, 20:30 Х/ф
«Службовий роман»
22:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»
ICTV
6:35 Бiльше нiж правда
11:00 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
15:00 М/ф «Як упiймати
перо Жар-Птицi»
16:10 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
17:20 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки

20:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
21:35 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
22:50 Х/ф «Тупий i ще
тупiший»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30 Невигаданi iсторiї
07:50, 08:55, 22:15, 00:10
Час бiзнесу
10:10 Модне здоров’я
10:30 Iсторiя успiху
10:40 Сучасний фермер
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:10 Про вiйсько
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний актив

НЕДIЛЯ , 31 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:55 Мультфiльми
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Свiт навиворiт»
11:10 Х/ф «Дiвчата»
13:10 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
15:00 Х/ф «Сам удома»
17:00 Х/ф «Сам удома
- 2»
20:15, 00:00 «Новорiчний
вечiрнiй квартал 2017»
23:55 «Новорiчне
привiтання з новим 2018
роком»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бокс
09:10 «Новорiчне Шалене
вiдео по-українськи»
10:50 Т/с «Терра Нова»
14:15 Х/ф «У тилу ворога
2: Вiсь зла»
16:10 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
18:00 «Вiн, Вона i
телевiзор 2»

20:10 Т/с «Разом
назавжди»
23:50 Новорiчний виступ
Президента України
00:00 «Новий рiк 2012.
Дискотека 90-х»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Х/ф «Милий друг»
12:10 Перший на селi
13:00 Фольк-music. З
Новим роком!
15:10 Країна на смак
20:00, 03:40 Концертна
програма «UA:МУЗИКА»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України
00:00 Фольк-music.
Новорiчний випуск
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
09:00 Великий
новорiчний концерт
11:10 Т/с «Мама для
Снiгурки»

15:00 Новорiчне Шоу
братiв Шумахерiв
20:00 Велика Новорiчна
пригода
23:55 Привiтання
Президента України
Петра Порошенка з
Новим роком!
00:10 Концерт. Музична
платформа
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 16:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15 «Закрита зона»
10:15, 18:15 «Свiтськi
хронiки»
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 Споживач
13:15 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
14:00, 20:10 «Кисельов.
Авторське»
15:15 «Золотий гусак.»
NEW
17:00 Концерт
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня з Т. Березовцем та
П. Залмаевим

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
14:00 Казки У
16:00 Країна У. Новий рiк
18:00 Танька i Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
СТБ
9:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на
Майданi»
11:00 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
14:00 Х/ф «Рецепт
кохання»
17:55 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою!»
21:50, 00:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України П. Порошенка
23:55 «З Новим роком!»
НТН
7:35 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
07:50 Х/ф «Мiмiно»

Фермерське господарство “Апіс Україна”, яке займається
переробкою продукції бджільництва та виробництвом
пасічного обладнання, закуповує у населення мед, віск,
прополіс та реалізує вощину “Рута”, “Дадан”.
Адреса: Обухівський р-н, с. Халеп’я, вул. Лісова,
76 (8 км від Трипільської ТЕС).
Контакти: тел.: +38-044-339-99-82
моб.: +38-097-496-17-01
моб.: +38-067-882-92-11
моб.: +38-050-414-52-75
e-mail: apisua@ukr.net
28 грудня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ —
55 000 грн/кг (від 1 500 до 55 000 грн). Ордени, медалі, фотоапарати, годинники в жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

09:45 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
11:25 Х/ф «Три плюс два»
13:00 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
14:35 Х/ф «Добре
сидимо!»
16:00 «Правда життя.
Професiї»
16:40 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:00 «Свiдок. Пiдсумки
року»
20:00 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок
на НТН»
21:50 «Добрий вечiр. З
Новим роком!»
22:45, 00:00 «Дискотека
80-х»
23:55 Новорiчне
привiтання Президента
України Петра Порошенка

чудовисько»
13:40 Х/ф «Щоденники
принцеси»
15:50 Х/ф «Щоденники
принцеси 2: Королiвськi
заручини»
18:00 М/ф «Заплутана
iсторiя»
20:00 М/ф «Крижане
серце»
22:00 Х/ф «Чаклунка»
00:00 Зорянi яйця

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Т/с «Татусевi дочки»
07:00 Топ-модель поукраїнськи
09:50 М/ф «Геркулес»
11:40 М/ф «Красуня та

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
11:00 «Телемаркет»
14:00 Х/ф «Зiта та Гiта»

МЕГА
6:30 Ролан Биков
07:20 Юрiй Нiкулiн
08:10 Два Миронових
09:00 Мерилiн Монро
09:50 Бойовi сили
11:30, 21:00 Цiкаво.com
14:20 Дика Шрi-Ланка
17:20 Фестивалi планети
18:20 Там, де нас нема
19:20 Скарб.UA
00:00 Мiстична Україна

Зварювальні роботи.
Решітки, двері, ворота,
битовки, навіси, мангали.
Тел: (050) 56-54-731
На постійну роботу
потрібен РОЗКЛЕЙНИК
ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород),
з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

16:50 «Фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
21:00 «СТН»
22:00 Свято зустрiчi
Нового року на
Софiйськiй площi
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Мультфiльми»
11:00 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
12:20 Х/ф «Мiй друг Дiд
Мороз»
14:00 Х/ф «Дитина
напрокат»
16:00 «Ух ти show»
17:00 «Орел i Решка»
00:00 Х/ф «Блеф»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Снiгурку
викликали?»
07:55 Х/ф «Карнавальна
нiч»
09:20 «Готуємо разом»
10:20, 11:20 «Орел i
решка. Зiрки»

12:20 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос»
12:45 Х/ф «Самогонники»
13:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
14:50 Х/ф «Службовий
роман»
18:00, 20:30 Х/ф «Iронiя
долi, або З легкою
парою!»
20:00 «Подробицi»
22:30, 00:00 «На IНТЕРi головна ялинка країни»
23:55 Новорiчне
привiтання Президента
України Петра Порошенка
ICTV
6:25 Бiльше нiж правда
08:50 М/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
10:25 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
12:00, 13:00 М/ф «Як
упiймати перо ЖарПтицi»
12:45 Факти. День
13:25 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
14:35 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
15:55 М/ф «Iван Царевич i

Сiрий Вовк»
17:30 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк-2»
18:45 Факти тижня. 60
хвилин
19:50, 00:00 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт
23:55 Поздоровлення
Новим роком Президента
України Петра Порошенка
5 КАНАЛ
6:25, 18:15 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, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
13:25
ЕнергоНезалежнiсть
15:30 Нацiональний актив
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
БРОНЮЙТЕ на ВЕСНУ роботи + матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир, балконів будь-якої складності.
Перепланування, підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога,
водопровід, каналізація. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир.
Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів:
(096) 9721514, (066) 8393483

Підприємству на постійну роботу потрібні:
— охоронець (пенсіонер);
— офіціант.
Звертатись за тел: (067) 440-58-02

БРОНЮЙТЕ на ВЕСНУ роботи + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІД
КЛЮЧ. Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка покрівля, метал., бітумна,
полімерна, керамічна черепиця. Будівництво — будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані,
басейни. Ворота, забори будь-якої
складності.
Доставка матеріалів:
(096) 9721514, (066) 8393483

ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну роботу на виробництво
у м. Вишгороді ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС! Навчаємо. З/п
— від 6 000 грн на місяць (офіційне працевлаштування).
Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

2017 року

Мозаїка

Відзначили День ліквідатора

Спасибі, медики!

З нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
міська влада вшанувала пам’ять героїв Чорнобиля. Окрім офіційних
заходів, відбулися й неформальні зустрічі з учасниками та очевидцями тих трагічних подій.
Вже традиційно багато років у ці дні збираються члени громадської організації «Онкочорнобиль» (голова — Віктор Лук’яненко), щоб обговорити
нагальні питання соціальної підтримки, поділитися з друзями своїми радощами і проблемами.
За дорученням міського голови Олексія Момота його радник Володимир
Малишев тепло привітав усіх присутніх, вручив пам’ятні відзнаки. Цього дня
до вишгородської організації завітав і голова «Всеукраїнської спілки інвалідів
Чорнобиля» Іван Дерда, який відповів на численні запитання та розповів про
конкретні дії всеукраїнської спілки щодо соціального захисту чорнобильців.

Моя найщиріша вдячність усім медичним
працівникам КЗ «Вишгородська ЦРЛ», які надали дієву допомогу у моєму одужанні.
Особисту вдячність висловлюю лікарю-хірургу із золотими руками Івану Вячеславовичу
Клюзку, лікарю, професору Миколі Івановичу
Тутченку за їхню професійну майстерність та наполегливість.
Дуже дякую медичним працівникам анестезіологічного відділення під керівництвом С. В. Крилова, старшої медичної сестри Г. П. Аболмасової,
хірургічного відділення під керівництвом A. A. Євграфова, старшої медичної сестри Л. M. Пишної.
Ви — запорука нашого здоров’я, наші рятівники та спасителі у найтяжчі хвилини нашого
життя. Низький уклін вам за вашу невтомну працю і щирі, відкриті серця. Завдяки вашій турботі
та професійній майстерності у людей з’являється
віра та надія на одужання, і це найголовніше.
Вітаю усіх вас з наступаючим Новим роком!
Від усієї душі бажаю міцного здоров’я, щастя,
добробуту та безхмарного неба. Благополуччя
вам та вашим рідним, миру, добра, довголіття,
здійснення мрій і сподівань! Нехай усе у Вас буде
добре!
Людмила НАУМЕНКО
і вся моя велика родина
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23 грудня

Гіркий присмак полину

Вишгород

Святкуйте за правилами
Ігор РИБЕЦЬ,
Служба 101
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС України у Київській області
Зимова пора — час новорічних та різдвяних свят. Але
недотримання правил пожежної безпеки під час святкування може перетворити вашу оселю на гори попелу, а свято —
на трагедію. Аби не зіпсувати свято собі та своїм близьким,
дотримуйтесь наступних правил:
• не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів;
• надійно встановіть її на стійкій підставці;
• не прикрашайте зелену красуню ватою, папером, марлею
та целулоїдними іграшками;
• не дозволяйте дітям самостійно запалювати біля ялинки
бенгальські вогні, користуватися хлопавками та піротехнічними
виробами;
• для ілюмінації використовуйте електричні гірлянди заводського виготовлення;
• не залишайте дітей біля ялинки без нагляду.
Вишгородське РВ ГУ ДСНС України у Київській області
звертається до кожного з проханням та застереженням про використання піротехнічних виробів. Під час новорічних та різдвяних свят ви та ваші діти будуть використовувати піротехнічні
вироби задля розваги. Не купуйте їх на ринках та у торгових
кіосках, тому що ця продукція не сертифікована в Україні і продаж її заборонений. Сертифіковану піротехнічну продукцію
можна придбати лише в призначених для цього магазинах.

Друзі, вітаю
з Різдвом Христовим!
Щиро бажаю, щоб сім’ї були здоровими, щасливими та заможними, щоб радість та сміх завжди панували
в наших оселях і щоб це тепле родинне свято подарувало
нашій країні єдність, мир та спокій.
Цьогоріч Україна має можливість відзначити Різдво разом
із усією Європою та світом на офіційному рівні. Я впевнений, що це —
ще один крок до європейських традицій у нашій країні. І тепер ми зможемо не тільки спілкуватися з друзями та рідними у традиційні січневі
свята, але й приділити час близьким у грудні.
Особисто у мене багато друзів і в Україні, і в Європі, для яких цими
вихідними відбудеться найчарівніше казкове свято, і я радий, що ми нарешті можемо відсвяткувати його разом, великою європейською сім’єю!
З повагою
депутат Київської обласної ради
Андрій ПЕЩЕРІН

Купуй органічне

Натуральна косметика за помірними цінами

Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі витяжки з 15 трав та 5
цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав:
шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми,
дитяча косметика

Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують
ні
Працюємо з 10:00 до 19:00
річ и
о
(обідня перерва з 14:00 до 15:00)
в
Но арунк
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
под
Тел: (066) 522-30-87

20 грудня святкував день народження директор
рекламної агенції «Big City Lights»
Віталій Станіславович КРАВЧУК. Щиро вітаємо!
Бажаєм тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що задумав, швидесенько вдасться,,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з днем народження ми привітаєм.
Хай щіра любов завітає в твій дім!
З повагою
колектив рекламної агенції «Big City Lights»

Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо
ваші кредити до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07,
(093) 096-43-44
ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

СТРАХУВАННЯ
З Новим
2018 роком!
Бонус до - 10%

АВТОЦИВІЛКА
КАСКО
ЗЕЛЕНА КАРТА
МЕДИЧНЕ
для виїзду за кордон

097-371-26-26
ФОП А. М. Сірін 1922915290

Робота в Польщі, Чехії. Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій. З/п – від 17 000 грн. Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29, (066) 324 45 22
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
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