ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ! НЕХАЙ ЩАСТИТЬ У НОВОМУ
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

З перших вуст
Останні дні року, що минає, — не найкращий час спілкування з очільниками
міста. І все ж, міський голова Олексій Момот знайшов віконечко, щоб погомоніти із
журналістами про рік пройдешній і поділитися планами і задумками на 2018-ий.
— Олексію Вікторовичу, якщо покласти
на шальки терезів плюси і мінуси 2017-го
року, що переважатиме?
— За великим рахунком, нам вдалося виконати все, що планували. Зроблено дуже
багато. Я не вдаватимусь зараз в абсолютні цифри, вони будуть у моєму звіті, скажу
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освітлення, електронне табло і т. д. Цей проект пообіцяли підтримати народний депутат
Ярослав Москаленко від Федерації футболу
України, голова Київської ОДА Олександр
Горган.
До речі, очільник Київської області має
намір реалізувати у Вишгороді Національний
центр української молоді в районі набережної
в улоговині. Ми зі свого боку хочемо спорудити на Співочому полі стаціонарну криту сцену.
Вона буде великих розмірів і на ній зможуть
розміститися ансамблі, рок-групи з апаратурою тощо.
Всі вищезазначені проекти — це наш
стратегічний напрямок. А комунально-жит-

Вифлеємський Вогонь Миру —
у кожну домівку
Юлія КАРПЕТА
Вишгородський осередок Національної Скаутської Організації України – Пласт передав Вифлеємський Вогонь Миру Вишгородському міському голові Олексію Момоту і депутатам на сесії міської ради 26 грудня.
А 3 січня 2018 року з 16:00 до 19:00 у вестибюлі адмінбудинку (пл. Шевченка, 1) кожен охочий зможе взяти цей вогонь у свою домівку, щоб запалити його на Святу вечерю.

Найдорожче — довіра людей
лише, що позитивного результату ми досягли завдяки злагодженій роботі комунальних
служб, апарату виконкому, за що їм велике
спасибі. Звісно, були й деякі пробуксовки,
врешті-решт, завжди якась частина людей
буде невдоволена обсягами і темпами робіт.
Це нормальне явище, критика має бути. Благо, сьогодні, погода дозволяє продовжувати
роботи, скажімо, із заміни вікон, ливневих
труб з покрівель тощо.
— Якими будуть пріоритети 2018 року?
— По-перше, будемо вирішувати транспортну проблему — будівництво виїзду на
трасу з вул. Кургузова. Нова дорога значно
розвантажить набережну. Мешканцям нових
мікрорайонів буде набагато зручніше і швидше добиратися до Києва і назад.
По-друге, завершення будівництва двох
нових корпусів у дитячих садочках «Ластівка»
і «Чебурашка». Я часто відвідую ці будівельні
майданчики і бачу, що роботи тривають з випередженням. Ми зробимо все можливе, щоб
1 вересня 2018 року об’єкти увійшли в експлуатацію. Дещо складніше з будівництвом
нового дитсадка по вул. Шкільній, бо фінансування здійснюється лише за рахунок місцевого бюджету. Але і цей дошкільний заклад
ми плануємо ввести у дію до кінця 2018 року.
Наступний пріоритет – теж дитячий. Зараз триває експертиза проекту нової школи
загальною площею більше 8 000 квадратних
метрів. Як тільки пройдемо експертизу — негайно приступимо до будівництва.
— У цьому році з’явилося декілька нових скверів, як на розі вул. Шолуденка і
пр. Мазепи, на вул. Набережній. У наступному році будуватимуться нові зони відпочинку?
— Однозначно. У планах — спорудження
скверу в районі пр-ту Шевченка, 5. Великий
парк має з’явитися у районі житлового комплексу «Ярославичі». Я сказав би, навіть лісопарк, бо ця зона відпочинку прилягає до
справжнього лісу.
Також у нас є намір модернізувати міську
спортивну інфраструктуру. Ми заклали у бюджеті кошти на проект реконструкції стадіону «Енергетик». Хочемо побудувати сучасні
глядацькі трибуни, роздягальні, встановити

лова сфера – наша буденна робота. У 2018
році ми маємо завершити програму «Теплий
під’їзд». Залишилося замінити вікна у 10 будинках. Як завжди, будемо ремонтувати прибудинкові території, покрівлі, інженерні мережі. Щодо фінансування на наступний рік ми
жодну галузь міста не образили, але все ж
пріоритет віддаємо дитсадкам і школі.
— Хотілося, щоб у наступному році
були й зрушення по роботі громадського
транспорту.
— Я не сприймаю ультимативного тону
керівника ТОВ «Авто-Лайн» Олександра Балуєва: тих пільговиків буду возити, а тих — ні.
Компенсувати кошти за пільгову категорію
має держава, а не місцевий бюджет. Але ми
пішли назустріч перевізнику і виділили 600
тис. грн на перший квартал. Район, до речі,
не дав ні копійки. Я б порадив перевізнику
розвивати свій бізнес. Чому на нелегалів є
попит? Купуйте нові автобуси, підвищуйте
культуру обслуговування. А диктувати умови
я не раджу.
— На останній сесії було багато дискусій щодо фінансування ОСББ. Депутати
цю програму не підтримали.
— З цього не треба робити трагедію. Дійсно, депутати взяли паузу, хочуть розібратися
детально. Скажу інше — я не бачу різниці між
будинками ОСББ і тими, які обслуговуються
комунальниками. Це всі наші вишгородці. І
ми ремонтуємо дахи, мощення, проїзди в усіх
будинках. Хоча є прикрі випадки у стосунках з
ОСББ. Наведу приклад: для нашого заслуженого танцювального колективу «Клерико» ми
орендуємо приміщення по комерційній ціні —
50 грн за квадратний метр. Тепер ОСББ нас
лякає, що з нового року ціна підскочить до
125 гривень. Це своєрідний шантаж, і цього
робити не гоже. Давайте знаходити компромісні рішення.
— Наприкінець запитаю: не дістають
«поборники правди» у соцмережах, усіляких газетах.
— …, а караван іде. Розумієте? Є категорія людей, яким нічого ніколи не подобається.
І тут нічого не вдієш. Головне, що абсолютна
більшість вишгородців підтримує добрі справи — а це для мене найдорожче.

З Новим роком та
аР
Різдвом Христовим!
и
Дорогі вишгородці!
Новий рік та Різдво Христове
е пр
приносять радість і надію у кожну
жну р
родину. Тож зігріємо своїм теплом друзів, подаруємо одне одному щиру
посмішку, поділимося надією із тими, хто зневірився.
Щиросердечно вітаючи вишгородську громаду, зичу миру і спокою
в кожному домі, достатку, любові, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях та міцного здоров’я!
Особливе привітання — воїнам-вишгородцям, які зараз знаходяться в окопах і бліндажах на передньому краї на Донбасі під обстрілами,
снайперським вогнем. Нехай воєнна доля буде прихильною, нехай кулі
і осколки минають вас, а ми будемо чекати вашого повернення здоровими і бадьорими.
Хай здійсняться ваші найзаповітніші мрії і задуми!
Миру – усім на
М
нам!
В
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

Вишгородська міська рада запрошує
мешканців та гостей міста зустріти Новий рік
та провести Різдвяні свята разом!
Початок — 31 грудня о 23:30 год
біля головної ялинки міста
(пл. Г. Строкова, поруч з РБК «Енергетик»).

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
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Шановні мешканці міста!
Вітаю зі світлими і радісними святами Нового року
та Різдва Христового! Зичу вам міцного здоров’я,
творчих натхнень, здійснення ваших професійних
планів, особистих бажань, мрій та задумів.
Нехай Новий рік принесе вам добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, відданість і підтримку щирих друзів та партнерів, шану та любов
від рідних та близьких людей. Щасливих та яскравих
вам подій та усього найкращого у Новому році!
З повагою
депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ
Шановні вишгородці!
Прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим! Бажаю вам, вашим близьким та
колегам міцного здоров’я, родинного щастя, добра,
любові, успіхів, достатку і здійснення всіх мрій!
Нехай новий 2018 рік принесе мир, спокій, злагоду та впевненість у майбутньому. Веселих новорічних та різдвяних свят!
З повагою
Максим КАЛІНКІН

Відзнака

Жінка-берегиня!

26 грудня 2017 року з ініціативи ВГО Спілка громадських об’єднань
України «Народна Рада», Дитячого козацького хутора «Вишгородська
Січ», Спілки ветеранів АТО, Союзу чорнобильців та Міжнародної благодійної організації «Фонд Славного Роду Святої Ольги» секретаря Вишгородської міської ради Тетяну Олексіївну Бражнікову за сумлінну працю в
органах місцевого самоврядування, за вірність професійному обов’язку,
за відповідальність і наполегливість та за особистий внесок у життя громади м. Вишгорода нагороджено відзнакою «Українська берегиня».

«Легенди Вишгородщини» на розгляді журі
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ

Нещодавно відбулося засідання
організаційного комітету соціальнокультурного проекту «Легенди Вишгородщини». Як зазначила координатор проекту Наталя Руденко, на
конкурс надійшло близько трьох десятків робіт від дітей міста і району,
дорослих шанувальників минувшини,
які розлого поділилися описами старожитностей.
Юні краєзнавчі таланти продемонстрували неабиякі не лише літературні
здібності, але й естетичні смаки. Так, ба-

Проект

гато робіт були виконані на кшталт старовинних грамот і сувоїв.
Присутній на засіданні депутат обласної ради, голова ВГО «Молода Країна»,
ініціатор конкурсу Андрій Пещерін звернувся до журі з проханням відзначити
кожного учасника заохочувальним призом, оголосити низку номінацій, щоб діти
надовго запам’ятали цей конкурс.
Було вирішено завершити перший
етап проекту «Легенди Вишгородщини»
у січні 2018 року. До середини місяця журі
має підбити підсумки і визначити найкращих. Фінал першого етапу заплановано
провести у школі «Сузір’я» у найкращих
традиціях літературно-співочого шоу.

Наше місто

Вишгород
Дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші привітання з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!
Ці дні – це час казкового настрою, загадування
бажань і віри у здійснення мрій. Час, коли ми підсумовуємо минуле і будуємо плани на майбутнє,
сподіваючись на краще.
Рік, який відходить в історію, був бурхливим на
події. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати,
що 2017-й був прожитий недарма. Він подарував
нам радість зустрічей та відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.
Хочу побажати, щоб наступний рік приніс мир
і спокій у ваші оселі, натхнення і успіх — у професійній діяльності, надію і любов — у серця! Нехай
справдяться найамбітніші плани та найзаповітніші
мрії!
З повагою
народний депутат України Ярослав МОСКАЛЕНКО

Веселих свят і щасливого Нового року!
Від усього серця вітаю із найдовгоочікуванішими і світлими святами — Новим роком та
Різдвом Христовим! Це усіма нами з дитинства
улюблені і радісні дні, наповнені світлом спільної
радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного тепла і надії.
З давніх давен прийнято зустрічати ці свята в
колі рідних та близьких, тому від усієї душі привітайте один одного, пробачте минулорічні образи
і випадкові незгоди.
Від усієї душі зичу вам великого людського
щастя, міцного здоров’я, добра і радості, вірних
друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші найдобріші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою
заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

З Новоріччям та Різдвом!
Ось і завершується 2017
рік. Ми знову перегортаємо
ще одну сторінку нашого
життя, нашої історії.
Зустріч Нового року —
це дивовижна пора, завжди
хвилююча і завжди радісна.
Дозвольте мені особисто та
від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради VIІ скликання привітати вас з наступаючим
Новим роком та світлим
святом Різдва Христового!
Вірю, що 2018 рік стане
роком стабілізації суспільно-політичного життя, економічного
та соціально-культурного розвитку району. Для досягнення цієї
мети лише злагоджені дії депутатського корпусу районної ради
у співпраці з районною державною адміністрацією та сільськими
радами дадуть змогу покращити наповнення районного та місцевих бюджетів, забезпечити працюючим належну і своєчасну
оплату праці, пенсіонерам — захищену старість, а нашим дітям
— щасливе майбутнє.
Тож нехай у ці святкові дні Різдвяна зоря об’єднає усіх нас
вірою в самих себе і в Україну, спільною справою, вагомими досягненнями, благословляючи наші помисли і діла, зміцнюючи
нашу мудрість, силу і віру.
Зичу всім міцного здоров’я і натхнення, родинного щастя та
добробуту, затишку і тепла, здійснення надій та бажань! Нехай
рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і удачі, щоб ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи
— вагомими та переконливими! Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове наповнить серця
любов’ю, надією і вірою! Веселих свят!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Суспільство
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ХХХІІІ сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (І пленарне засідання)

Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік
Рішення від 22 грудня 2017 р. № 33/2
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
Визначити на 2017 рік:
— доходи Вишгородського міського
бюджету у сумі 144 344,9 тис. грн з урахуванням «Іншої субвенції» з районного
бюджету у сумі 22 242,2 тис. грн, в тому
числі доходи загального фонду Вишгородського міського бюджету 132 778,8
тис. грн., доходи спеціального фонду Вишгородського міського бюджету
11 566,1 тис. грн., у тому числі бюджету
розвитку 7 217,0 тис. грн згідно з додатком № 1 цього рішення;
— видатки Вишгородського міського бюджету у сумі 144 344,9 тис. грн,
в тому числі видатки загального фонду Вишгородського міського бюджету
90 585,7 тис. грн, видатки спеціального
фонду Вишгородського міського бюджету 53 759,2 тис. гривень;
— повернення кредитів до Вишгородського міського бюджету, у тому числі
повернення кредитів до загального фонду Вишгородського міського бюджету
та повернення кредитів до спеціального
фонду Вишгородського міського бюджету – згідно з додатком № 4 до цього рішення;
— надання кредитів з Вишгородського міського бюджету, у тому числі
надання кредитів із загального фонду
Вишгородського міського бюджету та
надання кредитів із спеціального фонду
Вишгородського міського бюджету —
згідно з додатком № 4 до цього рішення;

Справді
круто!

— профіцит загального фонду Вишгородського міського бюджету у сумі
42 193,1 тис. грн згідно з додатком № 2
до цього рішення;
— дефіцит спеціального фонду Вишгородського міського бюджету у сумі
42 193,1 тис. грн згідно з додатком № 2
до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Вишгородського міського бюджету на
2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому
числі по загальному фонду 90 585,7 тис.
грн та спеціальному фонду — 53 759,2
тис. грн згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Вишгородського міського бюджету у сумі 50 тис.
гривень.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік
об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку згідно з додатком № 6 до цього
рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний
фонд Вишгородського міського бюджету
у сумі 200 тис. гривень.
7. Затвердити перелік захищених
статей видатків загального фонду
Вишгородського міського бюджету на
2018 рік за їх економічною структурою:
— оплата праці працівників бюджетних установ;
— нарахування на заробітну плату;

Рок-фест від НАОНІ України

Тайс ВЕРВЕСТ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

23 грудня Вишгород сколихнув
справжній рок у виконанні… симфонічного оркестру!
Національний академічний ор-

кестр народних інструментів України
(НАОНІ) виконує відомі на весь світ
хіти титанів року «Eagles», «Metallica»,
«Smokie», «Pink Floyd», «Mission
Imposible» (головна тема), «Queen», а
також Rihanтa і Adele та ін. І виходить
це у них неперевершено круто!

Програма

Діятиме «Соціальна картка»
Комунальне підприємство «Вишгородська центральна районна аптека № 23» бере активу участь
у реалізації районних та державних програм. Керівництво підприємства вирішило цього року запровадити новий проект «Соціальна картка», основною
метою якого є забезпечення соціально незахищених та малозабезпечених категорій населення
Вишгородського району лікарськими засобами та
виробами медичного призначення за спеціальними
цінами, нижчими від роздрібної по мережі.
Головна функція — підтримка та зниження вартості
на лікування пільгових категорій населення: учасників

— придбання медикаментів та
перев’язува-льних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;
— поточні трансферти населенню.
8. Затвердити в складі видатків Вишгородського міського бюджету кошти на
реалізацію місцевих (регіональних)
програм у сумі 104 458,9 тис. грн згідно
з додатком № 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
Вишгородському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів Вишгородського міського
бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов’язковим їх поверненням
до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих
бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоно-

сіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на
2018 рік:
до доходів належать надходження,
визначені ст. 69 Бюджетного кодексу
України;
джерелами формування у частині
фінансування є надходження, визначені
ст. 71 Бюджетного кодексу України щодо
Вишгородського міського бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету України на
2018 рік у частині доходів є надходження,
визначені ст.ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету на 2018 рік у
частині фінансування є надходження, визначені ст.71 Бюджетного кодексу України.
14. Додатки № 1-7 до цього рішення є
його невід’ємною частиною.
15. Рішення набуває чинності з 1 січня
2018 року.
16. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ
Додатки до рішення Вишгородської
міської ради № 33/2 від 22 грудня 2017
року опубліковані на офіційному сайті
ВМР http://vyshgorod-rada.gov.ua та будуть надруковані в наступних номерах
газети

Задав тон усьому шоу трек «Queen»
— «We will rock you», який виконали на…
волинці. А справжній фурор, одягнувши
чорні окуляри, як кіношний спецагент,
влаштував музикант, що виконував відому музичну тему з фільму «Місія нездійсненна». Сколихнуло зал і виконання «Smoke on the water», коли оркестр
співав рядки «Smoke on the water, a fire
in the sky!»

Це був не просто концерт. НАОНІ підірвав публіку і подарував Вишгороду
атмосферу справжнього рок-фесту!
Присутній у залі міський голова
Олексій Момот разом із усіма бурхливо
реагував на улюблені хіти. А на завершення дійства звернувся зі сцени до оркестру зі словами подяки за незабутнє
шоу, а до глядачів – за те, що так жваво
реагували та підтримували музикантів.

бойових дій, інвалідів, дітей-інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Отримати соціальну картку можна в нашій мережі.
У проекті беруть участь 5 аптек та 2 аптечні пункти
КП «ВЦРА № 23», а саме:
КП «ВЦРА № 23»

м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6

Аптечний пункт № 1

м. Вишгород, вул. Кургузова, 1

Аптечний пункт № 2

смт Димер, вул. Революції, 320

Аптека № 261

с. Гаврилівка, вул. Леніна, 57

Аптека № 88

с. Жукин, вул. Миру, 12

Аптека № 109

с. Нові Петрівці, вул. Жовтнева, 8

Аптека № 188

с. Катюжанка, вул. Кичігіна, 6

Акція починає діяти з 1 січня 2018 року!
«Знижка вихідного дня для пенсіонерів» діє за наявності пенсійного посвідчення по всій мережі аптек і
дає можливість у суботу та неділю заощадити на придбанні ліків людям похилого віку.
КП «Вишгородська центральна районна аптека
№23» є соціально відповідальним підприємством, одним із найважливіших складових системи соціального
захисту населення.
Усвідомлюємо, що заощадження на купівлі лікарських засобів є вагомим чинником у житті малозабезпечених людей, окремих груп та категорій населення
Вишгородського району.
Бажаємо всім міцного здоров’я та чудових новорічних і різдвяних свят!
Ініціатор та розробник програми — заступник директора КП ВЦРА № 23 Володимир Головаченко.
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Новорічні старти Діда Мороза
Анна ГОЛОВАЧЕНКО
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА

Пишаємось нашими спортсменами!
Ганна БОРТНІК,
директор ВР ДЮСШ
з водних видів спорту
ФОТО – архів ВР ДЮСШ

16 грудня напередодні новорічних
свят за багаторічною традицією у приміщенні басейну проходив відкритий
чемпіонат ВР ДЮСШ з водних видів
спорту із загальнофізичної підготовки.
Діти з нетерпінням чекають цих змагань та із задоволенням беруть у них
участь. Зусилля та вміння спортсменів
винагороджуються не лише медалями
та грамотами, а й цінними подарунками і
солодощами. Цього року кожен учасник
змагань отримав солодкий приз від святого Миколая. Ми щиро вдячні за таку
підтримку відділу у справах молоді та
спорту Вишгородської РДА і його очільнику Михайлу Лазареву.
У шести вікових групах учасників переможцями стали Ігор Скачко, Вероніка Придворна, Микита Пилипчук, Марія Пономаренко, Віктор Грищенко, Максим Афонін,
Валерій Стародубцев, Анастасія Васильченко, Максим Редько, Ярослава Мухоїд.
Наші вітання переможцям та призерам!
Також ми щиро вітаємо наших дівчатвітрильниць, кандидатів у майстри спорту
України, членів резервного складу збірної
команди України з вітрильного спорту Вероніку Пущинську та Марію Пономаренко,
які в сезоні 2017 року брали участь у Чемпіонаті світу з вітрильного спорту (Нідер-

Знай наших!
Максим ПІНЧУК
Трофейна поличка чемпіонів України Вишгородського танцювального
колективу «Клерико» вже щільненько заповнена новими нагородами за
активну роботу на хореографічній
ниві. Лишень за грудень танцівники
колективу вибороли гран-прі фестивалю, стали золотими чемпіонами та
готуються підкоряти Чемпіонат Європи. Але про все по черзі.
3 грудня середня група колективу
змагалася у Всеукраїнському вокаль-

ланди) і посіли 9 місце серед 64 екіпажів,
а серед дівчат – 2 місце. Вони – семиразові чемпіонки України. Багаторазовими
призерками чемпіонатів України минулого
сезону також ставали Анна Матвієнко, Дарина Матвієнко, Олександра Макарчук.
Спортсмени відділення веслування академічного шість разів стартували на кубках
та чемпіонатах України. Кращими у сезоні
стали Євгеній Калін (КМСУ) – трьохразовий бронзовий призер змагань українського рівня, член резервного складу збірної
команди України, Дмитро Швирьов – багаторазовий фіналіст Всеукраїнських змагань, кандидат до збірної команди України,
а також Вікторія Пирогова, Аліса Осьмачко,
Анатолій Дубницький, Іван Язенок, Максим
Кузнєцов, Євгеній Шумський.
Серед веслярів-байдарочників кращі
результати показали Дмитро Мисник (дві
бронзові нагороди на Особистому чемпіонаті України), Олександр Житинський,
Максим Афонін, Микола Чорний, Денис
Волошин, які стали фіналістами відкритого
Чемпіонату Київської області.
Пишаємося досягненнями 17-річного
Максима Редька, який у цьому році виконав норматив майстра спорту України з
веслування на байдарках та каное. Перші ази веслування він здобував у нашій
школі під керівництвом тренера Олени
Карпухіної.
Адміністрація ДЮСШ щиро бажає нашим спортсменам та їхнім тренерам нових
здобутків у наступному році.

23-24 грудня відбувся відкритий
чемпіонат Вишгородського району
з плавання «Новорічні старти Діда
Мороза» серед дорослих та наймолодших. Це був чудовий підсумок
року! Організатори змагань — ГО СК
«Дельфін Свім», Анна Головаченко,
Андрій Шипілов.
151 учасник змагань у перший день
та 110 дельфінчиків у другий день на маленькому басейні! Наші гості з м. Славутича (70 спортсменів)! 330 медалей! На
72 основних дистанціях ми вибороли 43!
Неймовірно! 43 медалі! Виконані розряди, побиті власні рекорди!
Дякую батькам за юних чемпіонів!
Пишаюся кожним!
Всі учасники чемпіонату заслужено
нагороджені медалями, дипломами та
подарунками.
Чемпіонат відбувся під патронатом
голови Вишгородської районної ради
Ростислава Кириченка, за що ми йому
щиро дякуємо. ГО СК «Дельфін Свім»
також дякує за організацію змагань

тренеру Андрію Шипілову, директору
ДЮСШ Миколі Королю, нашому дизайнеру Володимиру Хоменку та присутнім
на нагородженні спортсменів депутатам
Вишгородської районної ради Володимиру Головаченку та Миколі Клованичу.

Анна Головаченко з вихованками
Міланою Бондар та Ариною Павловою

Чемпіонат району

Нагороджені в естафетному плаванні за 2 і 3 місця

У ритмі танцю — на Чемпіонат Європи
но-хореографічному конкурсі «Ми – діти
України». З танцювальною композицією
«Таємниця піратського скарбу» колектив виборов почесне 1 місце. Але розслаблятися ще зарано. Середній склад
колективу «Клерико» активно готується
підкоряти Чемпіонат Європи, тому відпочивати ніколи.
Старша група колективу показала
молодшим учасникам «Клерико», яку
планку потрібно тримати. 9 грудня вони
із номером «Вуличний оркестр» стали
золотими чемпіонами у номінації танцювальне шоу IV Всеукраїнського чемпіо-

нату з хореографічного мистецтва «Art
Dance 2018». Проте це лише початок.
Колектив готується у травні змагатися із
чемпіонами з усієї України за приз у 100
тис. грн у суперфіналі.
Наймолодші вихованці колективу заполонили серця суддів відкритого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Різдвяний Київ», який пройшов 23 грудня.
Композиція у виконанні наймолодших
вихованців «Світ дитячих сновидінь» посіла 1 місце на фестивалі, а танцювальний номер на зимову тематику «Снігові
забави» теж виборов золото. На цьому

нагороди не закінчились. За креативність та гарне хореографічне виконання колектив «Клерико» здобув гран-прі
фестивалю мистецтв.
Клерикошки продуктивно завершили 2017 рік, але розслаблятися не
збираються, адже попереду ще стільки
можливостей. Якщо ти хочеш приєднатися до хореографічної команди Вишгородського танцювального колективу,
то «Клерико» проводить зимовий набір
дітей віком від 3 до 10 років. Команда
радо чекає однодумців, які готові жити
у ритмі танцю.

Гайд-парк

Вишгород
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Працюватимемо на благо міста

Місцеве самоврядування

Юрік МАМОЯН,
член Номінаційного комітету,
підприємець, волонтер
Рішенням Вишгородської міської
ради № 31/8 від 30.11.2017 року утворено Номінаційний комітет, який координує організацію виконання Громадського бюджету (бюджету участі)
у м. Вишгороді, до складу якого за поданням депутата міської ради Богдана
Руденка та ТОВ «Вуд лайн» включено
і мене. Моя кандидатура без усілякого лобіювання, кулуарних перемовин
була винесена на розгляд сесії, яка її
підтримала.
11 грудня 2017 року відбулося перше
засідання, на якому вирішені організаційні питання (обрано секретаря, інше) та
розглянуті перші важливі для міста питання: запровадження та функціонування соціального таксі, спорудження пам’ятника
княгині Ольги, будівництво нових дитячих

майданчиків та футбольного поля для дітей, інші.
Я дуже вражений тим, що безпосередньо громадськість Вишгорода може вирішувати питання життєдіяльності міста.
Також приємно, що в апараті Вишгородської міської ради вирує робота, є багато
цікавих ідей, думок щодо розв’язання нагальних питань міста. Секретар ради Тетяна Бражнікова щиро вболіває за місто
і його мешканців, прагне допомогти кожному, хто звертається до міської ради.
Я – нова людина у громадській діяльності, але мій життєвий досвід і досвід підприємницької діяльності, впевнений, слугуватиме на благо міста та його
мешканців. І я дуже вдячний за високу
довіру та можливість змінити наше місто на краще. Прошу звертатись з ідеями
щодо його облаштування та вирішення
конче необхідних питань (мій тел: 050
217 09 38).
Україна для мене – не просто країна.

Історія свята
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Під час Великої Вітчизняної війни, звільняючи її від нацистів, загинули семеро
братів мого діда – Ела, Каляш, Сардар,
Ало, Гамо, Басо і Гасан. Батько Агіт Амоєвич – військовий, служив у Житомирі.
Мої брати Хадр, Сурен і Мірелі живуть в
Україні. Загалом тут живуть і працюють
на державу більше 200 сімей Мамоян.
Україна – моя Батьківщина. Я, як і
мої предки, теж маю бажання зі зброєю
в руках захищати її, але через інсульт
зробити цього не можу. Тому допомагаю
всіма іншими засобами, якими володію, –
грошима та закупівлею військового спорядження для захисників на Сході.
Очолюваний мною заклад громадського харчування з перших днів підтримав Майдан. Допомагали будувати
барикади, а потім возили їх захисникам
гарячу їжу. Колектив «Панського Хутора»
через київський Майдан перерахував 10
тисяч гривень сім’ям Небесної Сотні...
Користуючись нагодою, вітаю всіх
мешканців міста з наступаючим Новим
роком. Бажаю усіляких благ, миру, затишку та гарних новорічних свят!

У рамках проекту «Легенди Вишгородщини»

Повернення ялинки на Вишгородщину
Історія СРСР немислима без ідеологічних збочень у будь-якій сфері життя:
культурі, освіті, економіці. Навіть невинна
новорічна ялинка і та потрапила під каток комуністичних богоборців. Як відомо,
після більшовицького заколоту 1917 року
країна перейшла на новий стиль і новорічне свято припало в розпал православного різдвяного посту. Для більшовиків
це стало приводом зайвий раз ляснути по
попівщині.
Ось одна з агіток 20-х років:
Скоро будет рождество —
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.
Війна з «релігійним туманом», а разом
і зі святковою ялинкою, тривала протягом
1920-х років, аж до середини 30-х. Не був
винятком і наш край. Що творилося тоді на
теренах сучасної Вишгородщини, розповідає історик і краєзнавець Григорій АЛЄКСЄЄНКО:
— Традиційно українською різдвяною
прикрасою був Дідух, житній або пшеничний
сніп, який господар і його старший син заносили у Святвечір до хати, ставили на покутті, прикрашали залежно від можливостей
селянської хати. На початку 20-го століття
на Різдво у містах, церквах, поміщицьких
садибах, багатих селянських хатах прикрашали ялинки. У 1916 році Священний Синод
закликав бойкотувати ялинку як традицію,
запозичену у Німеччини, ворога Росії у Першій світовій війні.
Через два роки лісова красуня — різдвяна ялинка — стала жертвою антирелігійної боротьби більшовицької влади. Тепер її
просто ніде було ставити: церкви закривали,
вдома забороняли. У вірян за радянської
влади виникла проблема і з датою відзначення Різдва. Ще 1918 року було введено
григоріанський календар, згідно з яким після
31 січня наступило 14 лютого. На Різдво потай ялинку стали ставити хто «по-старому»
25 грудня, а хто «по-новому» 7 січня.
Більшовики спочатку на 25 грудня ввели
нове свято — день народження радянської
влади, а з 1922 року цього дня стали проводити «комсомольські святки». З 1929 року
Різдво визнане контрреволюційним святом і
заборонене.
Напередодні колишніх різдвяних свят тепер, наприклад, у димерській школі вчили
вірш радянського поета: «Только тот, кто
друг попов, елку праздновать готов» та вивішували плакат «Вместо елки — лыжи, коньки да горки».
Тож влада тогочасного райцентру Димера
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була неабияк здивована статтею секретаря
ЦК КП(б)У П. Постишева в газеті «Правда»
28 грудня 1935 року, яка закінчувалася незвичним для керівництва закликом: «Итак,
давайте организуем веселую встречу Нового
года для детей, устроим хорошую советскую
елку во всех городах и колхозах!». Як керівництво до дії звучали слова П. Постишева:
«Комсомольцы, пионер-работники должны
под Новый год устроить коллективные елки
для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских
кино- и театрах — везде должна быть детская елка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года
елку для своих ребятишек».
Димерський райком партії спрацював
оперативно, за два дні до свята ялинки засяяли по всьому району, причому деякі активісти про всяк випадок влаштували ялинки
і в приватних будинках, не розібравшись із
постишевським «коллективные елки».
З далекого 1935 року вісім десятків літ у
Димерському Будинку культури майже щороку, за винятком окупаційних 1942 і 1943-го
років сяє вогнями ялинка. Спочатку це був
живий вогонь свічок, згодом — електричні
гірлянди. Веселиться дітвора, не знаючи, що
новорічна ялинка колись була різдвяною, а
Павло Постишев відомий в історії як ініціатор зруйнування Золотоверхого Михайлівського монастиря у 1934-му, організатор
сталінських репресій, був розстріляний у
1939 році «як японський шпигун і правий
троцькіст».
13 січня 2010 року Апеляційний суд міста
Києва визнав П. Постишева винним у організації Голодомору 1932-1933 років в Україні
та постановив: «Підстав для реабілітації Постишева Павла Петровича немає».
Про перше святкування новорічного свята
повідомляла районна газета «Шляхом колективним» № 2 від 4 січня 1936 року: «Новорічна ялинка в школі викликала велике радісне
дитяче свято. Ялинка була добре оздоблена
всякими іграми і ласощами. П’ятикутна зірка
на самій вершині ялинки розкидала промені
світла по всьому залу колбуду, приваблюючи
до себе дітей. Діти весело і радісно провели
вечір і ранок: співали, декламували вірші,
танцювали. Дзвінкі дитячі голоси ехом лунали по всьому просторому залу: «Дякуємо
товаришу Сталіну за веселе щасливе життя,
дякуємо рідному другові Павлові Петровичу
за новорічну ялинку — лунало по всіх закутках… По закінченні вечора діти одержали
різні подарунки».
Стою поблизу головної ялинки тепер
райцентру м. Вишгорода. Снігом припорошені яскраві ялинкові прикраси, поряд
з ялинкою весела дітвора. Чи є сенс знати
свою історію?

Почайна тече від Вишгорода
Вадим ПЕРЕГУДА,
провідний науковий співробітник Вишгородського історикокультурного заповідника
Перед нами – мапа «Витоки річки Почайна» – для винесення на
суспільне обговорення припущення краєзнавців, що легендарна
річка Почайна починалася саме із вишгородських круч.
Автори – виконавці реконструкції витоків річки Почайна, що
зроблена на основі військово-топографічної мапи 1932 року, – краєзнавці Володимир Литвиненко, Вадим Перегуда, Олександр Кочубей, художник Вероніка Орленко, програміст Віталій Обухів.
Що дає Вишгороду встановлення факту витоків річки Почайна? Поперше і головне, що кожна річка повинна мати офіційно зафіксовані витоки. Мабуть, єдина в Україні і світі, яка і до сьогодні ще не має офіційно
визнаного місця своїх витоків, – це Почайна. Та й річкою вона була визнана декілька років тому, завдячуючи бурхливій діяльності ГО
«Почайна», громадській активістці руху Анабеллі Мориній.
Це факт реального відродження історії та культури України,
яку в нас буквально крали та
цілеспрямовано
знищували
протягом останніх століть.
Питання визнання витоків
Почайни у Вишгороді піднімає
на поверхню інші не менш резонансні питання, а саме:
1.
Історичний
статус
Вишгорода, не як провінційного чи другорядного міста
давньої Русі, а як одного із
головних княжих міст Русі,
а можливо і першого адміністративного та духовного
центру зародження держави
Україна-Русь. Спасо-Преображенський
Межигірський
монастир, який міг існувати ще за два століття до виникнення самої Києво-Печерської Лаври, – тільки додаткове тому підтвердження.
2. Можливість проведення першого хрещення Русі князем Аскольдом у 860 році саме на берегах річки Почайни у Вишгороді. Русь-Україна
була Хрещена вдруге, також саме у водах річки Почайни, Великим князем Володимиром у 988 році.
3. Виникає логічне запитання: а чи не до Вишгорода, по річці Почайні, піднімалися посли імператора із Візантії, і тут їх приймала княгиня
Ольга? Відбувалося це після повернення її із Царграду у 956 році: «Вже
по її поверненні, оповідає літописець, завітали грецькі посли й передали
їй слова імператора: «Я щедро обдарував тебе. Ти ж казала до мене:
«Коли повернуся на Русь, багатих дарів пошлемо тобі: і челяді, й воску, і
хутра, і воїв численних на підмогу». Ольжина відповідь була така: «Коли
ти, — каже, — постоїш у мене в Почайні, скільки я в Суду, тоді дам
тобі». І послів, сказавши те, відпустила». http://shevkyivlib.org.ua/tzentrdityachogo-dozvillya/lyalkovy-teatre/1430-bibliografichniy-pokazhchikknyaginya-olga-zhitteviy-shlyah-ta-politichna-diyalnist.html
Звичайно, що офіційне визнання самого факту витоків річки Почайни із Вишгорода тільки мотивує для подальшого ретельного дослідження давнього міста, стимулює бурхливий розвиток історико-краєзнавчого, зеленого та релігійного туризму у майбутньому.
Це питання треба обговорювати громадою. Кожен має висловити
свою думку, написати листа на адресу газети «Вишгород». Це наше місто і в ньому нам жити!
Конт. тел: +38 067 900 57 32
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Новорічні вітання

Дорогі вишгородці!
Щиро вітаю всіх з наступаючими
Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! Від усієї душі бажаю вам і
вашим близьким міцного здоров’я,
добра, любові, сімейного затишку,
взаєморозуміння та усіляких гараздів! Нехай здійсняться Ваші найзаповітніші мрії та бажання! Божого благословіння та миру всім нам!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар
Вишгородської міської ради

Шановні вишгородці!
Cердечно вітаємо вас з наступаючим Новим 2018 роком та
Різдвом Христовим!
Щиро зичимо кожній родині миру, душевного тепла та доброго
здоров’я! Хай у ваших домівках завжди панують злагода та достаток, радість, надія та любов!
Хай Боже благословення і світло Різдвяної зірки зігрівають
своїм життєдайним теплом ваші серця та бережуть вас і ваших
близьких!
З повагою
д
депутати фракції
«Об’єднання
«Самопоміч»
у Вишгородській
міській раді
Дорогі друзі!
Вітаю з Новим роком!
Бажаю вам та вашим родинам
здоров’я, достатку і радості! Нехай цей
Новий рік оновить ваші сили, здійснить
усі надії, мрії і сподівання! Нехай у ваших
родинах панує тепла і щира атмосфера!
Вірю, що 2018-й принесе усім нам добробут, мир та спокій! Зі святом!
Андрій ПЕЩЕРІН,
«Молода Країна»,
депутат Київської обласної ради

Дорогі мої виборці, друзі, знайомі!
Добігають останні години 2017 року. Ми збираємося
з нашими родинами та друзями за святковим столом,
згадуємо шлях, пройдений нами за рік. Говоримо про
успіхи, надії та задуми.
Життя ставить перед нами чимало складних завдань. Насамперед, маємо у 2018-му році зробити все
можливе, щоб кожен житель Вишгорода відчув зміни
на краще у комунальній сфері, транспорті, сфері послуг. Це прямий обов’язок міської влади і мій — як депутата міської ради.
Я щиро вірю у моїх земляків, вірю в кожного з вас,
вірю в нашу силу. Бажаю кожній вишгородській родині
здоров’я, любові й радості, здійснення мрій і бажань.
Нехай 2018 рік стане успішним для кожного з вас, а в усіх оселях буде тепло
і затишно.
З Новим роком, друзі!
Анатолій ШОКА, депутат міської ради

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Шановні вишгородці!
Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю усім вам міцного здоров’я, любові, миру,
радості і взаємної поваги у ваших родинах.
Прошу Господа Бога миру на українській землі.
Нехай Віфлеємська зірка, яка сповістила Ангелам про народження Сина Божого Ісуса Христа,
принесе у кожну вишгородську родину достаток,
радість і спокій. Допоможе кожному із нас побороти у душах наших байдужість і зневіру. Укріпить нас
Духом Сина Господнього — духом Віри, Правди,
Миру і Єдності.
На Многії і Благії Літа.
З повагою до вас
депутат Вишгородської міської ради Валерій ВИГОВСЬКИЙ

Вишгород

Шановні вишгородці!
Щиросердечно вітаю вас зі святами, що
любов’ю, надією та родинним затишком зігрівають наші серця, — Новим роком та Різдвом Христовим!
Озираючись назад, можемо сміливо стверджувати, що 2017-й рік прожитий недарма. Разом ми плідно працювали заради кращого майбутнього Вишгорода. Цей рік подарував нам нові
перемоги та досягнення, новий професійний та
життєвий досвід.
Новорічні свята — це завжди віра в чудо, нові
сподівання та мрії. Нехай прийдешній рік принесе
усім нам миру: нашій державі, кожному місту та
кожній родині.
Бажаю, щоб у 2018 році доля була прихильною до вас, даруючи вам приємні враження, цікаві зустрічі, любов та віру у власні сили.
З повагою
депутат Вишгородської міської ради
Олег КУЧМІЙ

Дорогі наші виборці!
Шановні вишгородці!
Минув складний рік. Прожито багато піднесень, драм
і радощів. 2017-ий дав багато
надій і обіцянок. У наступному році вони повинні стати
практичним результатом.
Для нас, як депутатів
міської ради, найважливіше
було впроваджувати у життя
соціальні програми, які стосувалися кожного з вас. Ми
з вами здатні на глибші, добріші, толерантніші взаємні
почуття. Ми всі мусимо стати
дбайливими господарями свого міста, небайдужими до того, у якому стані наш
дім, під’їзд чи вулиця. І тоді справді Вишгород стане містом-садом.
Ми переконані, що все буде добре: що закінчиться війна, що влада рішучіше
боротиметься з бідністю, що наших дітей чекає світле майбутнє.
Дякуємо кожному з вас за підтримку, за слова любові і вдячності.
Ми від щирого серця зичимо міцного здоров’я, щастя і добра для кожного з
вас, для ваших сімей і близьких.
З Новим 2018 роком, дорогі земляки!
Олена ЛІСОГОР, Володимир ЛІСОГОР, депутати міської ради

З новорічно-різдвяними святами!
Щиро вітаю вишгородців з Новим роком та Різдвом!
Бажаю кожному знайти своє щастя і умиротворення
душі. Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя стане схожим на чарівну казку. Нехай весь наступний рік у ваших оселях панують душевний спокій, затишок та іскриста
радість. Здоров’я міцного – кожному і миру – нам усім!
Президент Благодійного фонду «Святої Ольги»
Володимир МАЛИШЕВ

Вельмишановні вишгородці і гості міста!
Залишилося зовсім небагато часу, коли в нічне небо здіймуться феєрверки, коли
на святковому столі гратиме барвами ігристе вино. Зустрічаючи новий 2018 рік,
ми обов’язково згадаємо наше життя у минулому році. Він по-своєму був і тяжкий, і водночас неповторний.
Чого ми бажаємо у новому році? Насамперед — миру, закінчення війни, спокою
і стабільності. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка у міській раді і надалі
захищатиме інтереси найбільш вразливих категорій вишгородців: пенсіонерів,
інвалідів, одиноких людей.
Ми від щирого серця зичимо усім нашим землякам безмежного щастя, міцного
здоров’я, достатку, здійснення найкращих мрій, тепла родинного затишку.
З Новим роком!
З новим щастям!
Депутати фракції Радикальної партії Олега Ляшка: Сергій Пінчук,
Володимир Лісогор, Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор, Богдан Руденок
Шановні земляки!
Ми разом пережили непростий, але по-своєму щасливий 2017 рік. Віримо, що
2018-ий стане важливим кроком до зростання добробуту. Бо вишгородці — чесні
і працьовиті люди, які заслужили гідного життя. Бо наші діти варті мати щасливе
дитинство і радісне майбутнє. Бо наші батьки, старші друзі, які створювали багатство нашого міста і країни, мають право на те, щоб осінь і зиму свого життя
провести в атмосфері тепла, поваги, достатку. А тому наступний рік ми усі разом
багато працюватимемо, щоб так і було. У нас багато енергії, віри, надій у свої
сили. І з цим ми йдемо у новий рік.
Здоров’я, добра, щастя усім вишгородцям, де б вони не були — у місті, за
кордоном, на лінії фронту на Донбасі.
З Новим роком, друзі!
Депутатська група «Єдність» — Микола Кравченко, Ганна Булгакова,
Юрій Попов, Тамара Войтович, Володимир Лісогор, Богдан Руденок,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор, Анатолій Шока

Вишгород
Яким був 2017 рік
для вишгородців
СІЧЕНЬ
Біометрики та ID-картки – вчасно
і без черг
У Вишгороді, в приміщенні районного відділу Державної міграційної служби
(РВ ДМС), відкрито ще один робочий
кабінет. Відтепер для якісного надання
послуг у РВ ДМС їх працюватиме два.
В одному оформлятимуть внутрішні
паспорти та ID-картки (саме для цього
закупили обладнання), в іншому – виготовлятимуть закордонні біометрики –
дорослі й дитячі.

Події року
рівним вишгородчанкам від міського голови Олексія Момота у рамках програми
“Шануймо українське”.

КВІТЕНЬ
I-й Вишгородський міський фестиваль писанок
Вишгородці із задоволенням підтримали старовинні традиції, надавши
символу життя і краси нового вигляду,
але залишивши в ньому глибокий зміст.
Презентували і велику міську писанку. На ній, окрім традиційних символів і
знаків, художники зобразили всі храми
Вишгорода. Висота писанки – 2,05 м,
діаметр – 1,45 м.

30 грудня

Більше двохсот спортсменів — професіонали та любителі різних вікових
категорій – взяли участь у грандіозній
події – Відкритому чемпіонаті України з
триатлону на олімпійській дистанції, що
відбувся 1 липня ц. р. у м. Вишгороді.

СЕРПЕНЬ
«Літаюча чайка» на набережній
Вишгорода
Спільний арт-проект ТМ KOMPOZIT
та молодого українського художника Володимира Пастушака за підтримки Вишгородського міського голови Олексія
Момота – перший проект такого виду,
реалізований у місті. Його приурочено
до Дня Незалежності України.

2017 року

7

У дитсадку буде вісім груп: дві ясельні, дві молодші, дві середні, дві старші —
всього він зможе фактично прийняти до
280-300 дітей.

ЛИСТОПАД
Експертиза з енергоефективності
стартувала
У ході візиту міського голови Олексія
Момота до німецького міста-побратима
Айхенау відбулася конструктивна розмова з нашими партнерами з питань
співпраці у галузі енергозбереження й
енергоефективності. Бургомістр Айхенау Пітер Мінстер запропонував конкретну допомогу Вишгороду саме в цій
галузі.

13 січня стало щасливим днем для
Вишгородської центральної районної
лікарні — тут відкрили капітально відремонтоване хірургічне відділення.

Оновлені палати для пацієнтів та
робочі місця медперсоналу, оснащені
сигналізацією, санітарні кімнати, процедурні й інші приміщення оновленого відділення відповідають усім європейським
вимогам.
ЛЮТИЙ
Нова техніка для комунальників
Автопарк Комунального підприємства «Управляюча компанія» поповнився новим сміттєвозом, який придбано за
кошти міського бюджету.

Наш земляк – серед кращих у міжнародному турнірі!
3-4 лютого 2017 р. в м. Мінську на
відкритому чемпіонаті Білорусії з легкої
атлетики серед ветеранів наш земляк
з Вишгорода Олександр Волкотруб виступив у двох дисциплінах — у бігу на
60 метрів та в стрибках у довжину. І виступив, без перебільшення, феєрично.
Золото в спринті та срібло в стрибках у
довжину.

ТРАВЕНЬ
Нові світлофори – у тестовому режимі
Світлофорами обладнано ще два
міські перехрестя по вул. Шолуденка.
Це не лише допоможе вишгородцям
у години «пік» без стресових ситуацій
виїхати з міста, а ще й мінімізує випадки
ДТП на даній ділянці дороги.
ЧЕРВЕНЬ
«Сон поета» – краща режисерська
робота
Дитячий драматичний театр «Експромт» міського ЦТ «Джерело» (керівники — Наталія Філіпова, Альона Ананченко) з гарним здобутком повернувся
нещодавно з Міжнародного фестивалю
мистецтв «Вернісаж талантів». Спектакль театру відзначено як кращу режисерську роботу.

У Вишгороді з’явився поліцейський велопатруль
Три велопатрулі патрулювали у вихідні та святкові дні вишгородську набережну та місця масового скупчення
людей, де рух транспорту перешкоджає
відпочинку громадян. Окрім цього, поліцейські попереджали відпочиваючих
про дотримання правил безпеки.

ЛИПЕНЬ
Відкрито два бювети
Біля будинку № 3-а по вул. Дніпровській та біля Галявини казок по вул. Шкільній відкрито нові бювети питної води.

БЕРЕЗЕНЬ
Розлога народна пісня — в подарунок вишгородчанкам
7 березня в «Енергетику» виступав
Національний заслужений академічний
український народний хор ім. Григорія
Верьовки. Концерт став подарунком ча-

Триатлон у Вишгороді

ВЕРЕСЕНЬ
Розпочалися роботи з будівництва
двох нових корпусів у дошкільних
навчальних закладах «Чебурашка» і
«Ластівка».

Вишгород відсвяткував свій день
народження
Програма Дня міста традиційно була
насичена культурно-мистецькими подіями. Цьогорічне свято запам’ятається
драйвовим оркестром, яскравою ходою
та запальним концертом.

ЖОВТЕНЬ
«Вишгородська Покрова-2017»
14 жовтня у Соборі Вишгородської
Богородиці УГКЦ відбувся ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова», який зібрав понад 300
хоровиків із різних областей. Організатори конкурсу: Вишгородська міська
рада, хор «Коралі», громада Собору
Вишгородської Богородиці (УГКЦ) на
чолі із парохом Тарасом Валахом та
міський центр творчості «Джерело».

Третій дошкільний будівельний
об’єкт: крига скресла
По вул. Шкільній розпочато будівництво нового дитячого садка.

У Вишгороді презентували проект
роздільного збирання побутових відходів
У Вишгороді за участі місцевої влади та представників Української Пакувально-Екологічної Коаліції (УКРПЕК)
відбулася презентація пілотного проекту
з роздільного збирання побутових відходів. Учасники заходу змогли не тільки
почути про принципи та переваги нового
експерименту, а й на власні очі побачити процес реалізації проекту у дії під час
збирання та вивезення відходів безпосередньо на вулицях міста. У рамках проекту встановлено контейнери.

ГРУДЕНЬ
Відкрито Центр реабілітації учасників АТО
Відкриття Центру стало важливою
подією для нас усіх. Тут за підтримки і
допомоги спеціалістів учасники АТО матимуть можливість покращити здоров’я
у найкомфортніших умовах. Для їхніх дітей облаштований куточок, де вони зможуть розважитись та відпочити.

У Вишгороді з’явилася скульптура
королеви Анни Ярославни
22 грудня в адмінбудинку відбулася
урочиста передача скульптури «Анна
Ярославна. Королева Франції» до колекції Вишгородського історико-культурного
заповідника.
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Послухаємо казку
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Живемо ЗДОРОВО

Різдвяне диво

Галина МОРОЗ
Розповім усім –
І дорослим, і малим –
Про різдвяне чудо.
Всім цікаво буде.
Коли це сталося і в якому місті –
невідомо. У ніч перед Різдвом усім
його дорослим жителям приснився
однаковий сон: повідомлялося, що
вранці у центральному дворі міста
стоятиме мішок із золотими монетами і кожен, хто прожив минулий рік
чесно, робив добро іншим, може взяти собі одну монетку. Вона буде оберегом для всієї сім’ї. Якщо ж монетку
візьме людина нечесна, зла, сварлива, яка жила не по правді і добрій
совісті, то її монета перетвориться на
простий ґудзик.
Але його, за бажання, можна буде
зберегти і прожити рік (до наступного
Різдва) в чеснотах, доброті, і тоді наступного року він стане монеткою. Маючи її, слід і надалі жити за чеснотами.
Мало хто повірив у те, що сон віщий.
І все ж вранці всі кинулися на подвір’я.
Там і справді стояв мішечок, у якому
виблискували монетки. У дворі почалася штовханина. Хтось забув про попередження і хапав цілу жменю монет,
поспіхом стуливши їх у кулаці.
Мішечок став порожнім і враз зник. А
люди, розтуливши долоні, побачили, що
там лежать… ґудзики…
Багатьом стало соромно. Хотіли
розійтись, але неподалік запримітили
дівчинку років п’яти – у розтуленій маленькій долоньці вона тримала золоту
монетку. До неї підбігли батьки:
— Чому ти тут?
— Я прокинулась і побачила, що ви
кудись збираєтесь. Стало страшно залишатися самій і я пішла за вами, – відповіла дитина і заплакала, думаючи, що
батьки її сваритимуть.
Проте батько взяв малу на руки, а
мама поцілувала в щічку зі словами: «З
Різдвом Христовим, доню!» Повернулася до людей і їх привітала, побажавши
любові, радості й добра.
Юрба розходилася по домівках.
Хтось кинув гудзика у сніг, хтось залишив у кишені.
І все ж, подія змусила кожного задуматись і поглянути на себе зі сторони.
Й життя в місті з того дня мало-помалу
почало змінюватись. Сусіди стали чемно вітатися, допомагати один одному в
скруті, запрошувати в гості та вести щирі
розмови. У магазинах продавці посміха-

лися, пропонували лише якісний товар.
У лікарні медики уважно вислуховували
й оглядали хворих і старанно їх лікували. Чиновники зустрічали людей щирою
посмішкою і з бажанням допомогти.
Коли прийшла весна, жителі без ніякого примушування висадили на вули-

цях сотні дерев, квітників. Чистота і краса милували око і містян, і їхніх гостей.
Люди стали називати своє місто Містом Доброти.
Минуло літо, осінь і знову настала
зима. Всі з нетерпінням чекали Різдва. А коли воно прийшло… диво знову
повторилося! Тепер уже майже кожен
мешканець мав замість гудзика золоту
монетку.
Минав час. Місто розбудовувалося,
адже багато хто бажав жити в ньому.
Правила чесності і доброти прижилися в
нім. А молодь, одружуючись, переселялася в інші міста, і монетки розходилися
все далі й далі…
Отож, якщо поруч із вами добра, чуйна і уважна до людей родина, то може
вона має родинний оберіг – золоту монетку?
І все ж, аби бути добрими і справедливими – не чекайте дива. Адже насправді так приємно – жити з любов’ю
в серці, з вірою в душі, дарувати радість
людям і бути від цього щасливим!
Ось і казочці кінець.
Склював крапку горобець.
Він продовження чекає,
В Місті Доброти жить бажає.
Я приєднуюся, звісно.
В доброті жити не тісно.
Казочку запам’ятайте
І собі чудес чекайте.
З Різдвом Хрестовим!
Будьте щасливі й здорові!

Ярмарок оригінальних виробів
Кристина ЧОРНА
ФОТО — соцмережі

Минулими вихідними у Вишгороді
відбулася чудова подія, яка вкотре засвідчила, наскільки наш край багатий
на таланти. На «Ярмарку майстрів» у
РБК «Енергетик» були представлені

дивовижні вироби ручної роботи —
текстильні іграшки, елементи декору,
плетені кошики, картини, написані
олією, вишиті бісером, та багато інших приємних речей, що гріють душу.
Для гурманів це дійство стало також
приємною несподіванкою, адже кожен
міг скуштувати смачні домашні наїдки —
витриманий сир, незвичайне варення,
зроблене з оригінальних інгредієнтів, та
домашні, святково прикрашені пряники.
Ярмарок тривав 16-17-го, 23-24-го
грудня, і кожен охочий, познайомившись
із творчістю місцевих майстрів, із задоволенням міг придбати унікальні вироби,
познайомитися з цікавими людьми.
Організатор заходу — Спілка майстрів Вишгорода. Особливу подяку учасники ярмарку висловили майстрині Наталії Сукач, керівнику оргвідділу міської
ради Олені Главі та міському голові Олексію Момоту за підтримку та організацію
заходу, що створив чудовий передноворічний настрій.

У «Джерелі»

Вишгород

Новорічний марафон

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор

У Вишгородському міському центрі
творчості «Джерело» всі діти – від ровесників чотирирічної Вірочки, яка відразу
й не пригадала свого прізвища, але разом із керівником творчого об’єднання
«Золоті ручки» Оленою Кольвах виготовила чудову ялинкову прикрасу, до
старших вихованців, що не поступалися
справжнім акторам, – ретельно готувалися до новорічно-різдвяних свят.
А яким був результат – побачили всі
охочі.
Новорічні вистави театральної студії
«АТОС» (керівник Ольга Хуторна) «Ніч
перед Різдвом» та «Снігова Королева»
вразили чудовою постановкою, грою
юних акторів, костюмами, музичним супроводом. До речі, «Снігову Королеву»
показували тричі, в т. ч. і для дітей соціально незахищених категорій.
Як завжди, були на висоті юні таланти дитячого драматичного театру «Експромт» (керівники Наталія Філіпова Та
Альона Петлярська) у виставах «Тутта та
Людвіг» і «Дівчинка з сірниками».
Художніх номерів – веселих, яскравих, динамічних – підготували так бага-

то, що дивитися їх можна було б протягом дня. Тому провели кілька новорічних
концертів за участі дітей молодшого, середнього та старшого віку. І, слід сказати, глядачі отримали неабияку насолоду
від яскравого дійства. «Напередодні найочікуваніших новорічно-різдвяних свят у
колективах закладу відбулися відкриті
заняття та концерти для батьків наших
вихованців, – розповідає заступник директора Оксана Миненко. – А 27 номерів,
які підготували вокальні й хореографічні
колективи, вистави театралів – це був
своєрідний підсумок за перше півріччя,
що свідчить про системну, сплановану
роботу кожного колективу, яка має добрий результат.
Це своєрідний новорічний марафон,
що розпочався 15 грудня з вистави «Ніч
перед Різдвом» і завершиться вже у новому році, 12 січня, великою постановкою
«Різдвяна історія».
Директор міського центру творчості
Наталія Кисіль щиро дякує педагогам,
дітям та їхнім батькам і вітає всіх зі святами: «Нехай діти зростають здоровими і
щасливими, радують батьків і всіх мешканців міста своїми талантами! Педагогам – творчої наснаги, нових творчих знахідок і досягнень!»
Більше фото — див. на сайті газети

На дозвіллі

Вишгород
Вадим ПЕРЕГУДА,
краєзнавець, провідний науковий
співробітник ВІКЗ
Їх називають каганці, від тюркского «хаган» — головний, великий хан.
Висів такий обов’язково у «красному
куті», під іконою — оберег роду і хати-храму. Колись давно кожна звичайнісінька хата справжнім храмом
була!
І Новий рік ми зустрічаємо під світло
каганця, у тісному родинному колі...
Щороку, коли запалюємо на святковому столі новорічні кольорові світильники або каганці, чи задумуємося про
їхню історію та час виникнення? Найстаріші з них, глиняні, зберігаються у
Вишгородському історико-культурному
заповіднику.
Знаходять їх у Вишгороді, переважно на «Княжій горі», і немало. Це красномовно свідчить про те, що вишгородці
були писемні, багато читали і...
Ви запитайте, чи так уже багато глиняних середньовічних світильників різних конфігурацій знайдено в Києві? А
ось у нас вони просто «лізуть із-під землі», як висловився один місцевий мешканець «Гори».
…Є на лівому березі Дніпра, у Броварському районі, одне загадкове місце
— гора — давнє городище «Світильня».
Але там, на превеликий жаль, жодного
світильника не знайдено, хоча тисячами
знаходять кам’яні голки. Що це – прокляття роду сіверян, щоб не були такими
розумними?..

Грудень
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
У шапці понад самі очі,
В одній із найтемніших свит
Молодший брат чаклунки-ночі
Грудневий вечір-ворожбит
Заходив темрявою в хату
І біля дідуха сідав:
– Анумо, хлопці і дівчата,
Берімось до веселих справ!
Та щоб було все, як годиться,
Отак, як в давнину було!
Щоб наші славні вечорниці
Гриміли на усе село!

У новоріччя
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Новорічні каганці — очі розуму...
Глиняні світильники
називають
«очима Землі». Мабуть тому, що вони
дуже нагадують людські зіниці, які, здається, дивляться на нас із далекого минулого з пересторогою: чому не вчиться
людство на своїх помилках, постійно повторює їх?
«Очі земні», ви бачили все.
Сірі, що степ Святослава...
Чули молитву, що в тиші нічній
Словом одним рятувала держави.
Це вам уперше сказав: «Йду на
Ви!» —
Ви лиш замерехтіли.
«Очі земні» — мудрощами німі,
Одвічні хранителі сили...
На глиняні світильники, що в експозиції Музею давньоруського гончарства
XI-XIII ст., відвідувачі не завжди звертають увагу. А такі знахідки як залізні та
кістяні писала, глиняні світильники тощо
говорять про неабиякий розвиток письма та книгознавства у Вишгороді в часи
розквіту Київської Русі, що припадають
на князювання Ольги і Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого та його
нащадків, упритул до татаро-монгольської навали у 1240 році. Можна впевнено казати, що у ті часи Вишгород,
не відстаючи від Києва, а можливо, і
випереджаючи його, ставав справжнім
давньоруським центром освіти, права
й культури. Дозволити це собі могли,
звичайно, дуже заможні люди. І перший
відомий із літописів князівський з’їзд

у 1072 році, де було прийнято «Правду
Ярославичів», відбувався саме у Вишгороді. Ізяслав Ярославович, Святослав
Ярославич і Всеволод Ярославович, котрі купно правили Руссю, зібралися на
«Ольжиній горі» і прийняли один із перших юридичних законів України-Русі.
Логічно було б цій події, трьом рідним
братам встановити пам’ятник поблизу
храму святих Бориса і Гліба.
Деякі історики вважають, що саме
того 1072 року князів Бориса і Гліба було
проголошено першими руськими святими, а їхні мощі урочисто перенесено.
У Вишгородському з’їзді брали
участь митрополит, вищі церковні сановники й бояри, близькі до Ярославичів. Сам з’їзд і перенесення мощей,
напевне, мали символізувати єднання
князів, створення могутньої єдиної держави.
Світильники, що зберігаються у фондах і представлені в експозиції Музею
гончарства ВІКЗ, — німі свідки тих подій.
У Біблії написано: «Очі — світильники душі». «Подивишся в очі людини – і
зразу розумієш, з ким маєш справу. Очі
— периферія мозку», — говорить така
наука, як фізіогноміка (вчення про існування взаємозв’язку між зовнішнім
виглядом людини та її характером). От
якби по зовнішньому вигляду глиняного
світильника можна було скласти зовнішній портрет його власника, далекого
пращура сучасного вишгородця!

Кристина ЧОРНА
Усі ми завжди сподіваємось на якісь гарні події чи дива. І
від Нового року, звісно, очікуємо чогось чарівного та неймовірного. Чекаємо цю святкову ніч, яку проведемо в колі сім’ї,
друзів та піднесеного настрою. Усі ці очікування стосуються
не тільки відзначення свята, а й подальшого життя
Чого очікують мешканці нашого міста?
Під час опитування виявилось, що близько 40 відсотків мешканців повністю задоволені станом справ у місті, але мають і
багато бажань. Найбільше їх – у молодих мам – щодо дитячих
садочків та шкіл, адже вони переповнені. Молодь очікує на появу
нових спортивних майданчиків, кінотеатру, великого торгівельного центру та ін. А ось для хлопців шкільного віку існує одна
проблема – нестача великих полів для гри у футбол.
Що ж, кожному своє, але є те, чого бажають вишгородці усіх
вікових категорій – це озеленення міста шляхом побудови нових
парків та насадження дерев. Але кожен розуміє, що доля міста в
наших руках. І саме від нас, наших бажань і дій залежить розвиток рідного Вишгорода.
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Розповідають, що японські науковці
в цьому напрямку роблять рішучі кроки
—намагаються дешифрувати й прочитати, як на магнітній стрічці, все, що записано століттями у кришталевій решітці мінералу кварц. Відомо, що він краще
за воду зберігає інформацію. Уявляєте,
як могла б «заговорити» давня кераміка, в якій є великий домішок кварцевого піску ? Але то здається справжньою
фантастикою, можливо, як у 80-х роках
минулого століття сучасні смартфони чи
годинники-телефони.
Подивитися і навіть взяти в руки
справжні глиняні світильники часів Київської Русі можна в експозиції Музею
гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника. Це перші
освітлювальні пристрої людства! Подібна виставка у місті енергетиків — досить знакова подія. Не випадково усі
важливі заходи, які проводить ВІКЗ, наприклад, зустріч із відомим письменником і тележурналістом Андрієм Дмитруком у БК «Енергетик», де було показано
три історико-документальних фільми на
тему історії України-Русі, духовно освітлював глиняний світильник часів князів
Ярославичів.
Береш такий до рук і мимоволі замислюєшся: а скільки сторінок реальної
книги прочитав за сьогодні особисто я,
скільки написав віршів чи пісень? А то
одні тільки фото у вайбері чи лайки у
Facebook — сьогодні ж піду і запишуся
у вишгородську бібліотеку, наповнюватиму змістом своє метушливе існування.
А як Ви?

Запалюйте свічки й лампадки.
А я розв’язую свій міх –
Тут і щедрівки, і колядки,
Тут сто розваг і сто утіх.
Тут все для нашого гуляння –
І замовляння чарівні,
І ворожіння, і гадання,
І жарти, й загадки, й пісні…
І завітає з Колядою
Добро і щастя в рідний край.
І прийде тихою ходою
Вночі до діток Миколай.
Нехай збуваються всі мрії,
Хай радість душу звеселя –
Святкуймо дружно від Андрія
Аж до Маланки й Василя!

Великі очікування

2017 року

Хочеш
розпочати
нове життя
з чергового
понеділка
чи взагалі
з Нового року?
Знай, 2018-ий
розпочнеться
з понеділка!
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Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:50 «Концерт «Океан
Ельзи. Без меж»
09:50 М/ф «Турбо»
11:25 «Лiга смiху 2017»
13:25 «Вечiрнiй Київ
2017»
15:35 «Новорiчний
Вечiрнiй Квартал 2017»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Сам удома»
22:15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
23:50 «Новорiчний
карнавал Свiтського
життя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 23:40 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:15 Т/с «Терра Нова»
12:05 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса 2»
16:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
20:00 «Вiн, Вона i

телевiзор 2»
21:00, 22:45 Т/с «Кiстки 4»
02:10 «Цiлком таємно»
UA:ПЕРШИЙ
6:55 Д/с «Супервiдчуття»
07:50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:05 Д/с «Дика планета»
10:25 Д/с «Смак
Дзяннаня»
11:45 Фольк-music
13:10 Х/ф «Створення
свiту»
17:15 «UA:МУЗИКА»
18:25 Х/ф «Генрiх VIII»
20:25 Незвичайнi
культури
21:00 Новини
21:50 ЧереЩур
22:20 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Сьогоднi
07:50 Зiрковий шлях

08:45 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
10:15 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
11:30 Велика Новорiчна
пригода
15:15 Х/ф «Кохання i
трохи перцю»
17:15, 19:30 Т/с «Я кохаю
свого чоловiка»
22:00 Х/ф «Новорiчна
дружина»
00:00 Х/ф «Бiлоснiжка та
мисливець»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:15, 13:15, 14:15,
15:15, 16:15 Новий рiк на
Прямому каналi
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Репортер».
Новини
17:15, 18:40, 19:15, 20:15,
21:20 Новорiчний концерт
ТЕТ

6:40 ТЕТ Мультиранок
12:00 Х/ф «Бременськi
музиканти»
13:00 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:30 М/ф «Зачарований
будинок»
16:00 М/ф «Святковi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Казки У
23:00 Країна У. Новий рiк
00:00 Казки У Кiно
СТБ
7:25 Х/ф «Шлях крiзь
снiги»
09:20 Х/ф «Рецепт
кохання»
13:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
14:50 Х/ф «Службовий
роман»
18:00 Х/ф «Москва

сльозам не вiрить»
20:55 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:45 Х/ф «Дiамантова
рука»
НТН
6:05 «Випадковий свiдок»
08:10 «Свiдок. Пiдсумки
року»
09:10 «Легенди карного
розшуку»
10:20 Х/ф «Де ви,
лицарi?»
11:35 Х/ф «Летюча миша»
14:15 Х/ф «Троє в човнi,
якщо не рахувати собаки»
16:50 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або Нiч
у музеї»
19:00 «Добрий вечiр»
22:00 «Дискотека 80-х»
23:40 Х/ф «Серцеїдки»
НОВИЙ КАНАЛ
3:10 Зiрковi яйця
22:50 Х/ф «Чаклунка»
00:45 Служба розшуку

дiтей
00:50 Зона ночi
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Прихована
реальнiсть
09:50 Бойовi сили
11:30, 21:00 Цiкаво.com
14:20 Берег Африки
17:20 Фестивалi
планети
18:20 Таємницi
дефiциту
00:00 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Концерт П. Зiброва
«В епiцентрi кохання»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:35
«Телемаркет»
14:00 «Мультляндiя»
14:10 «Euroshow М.
Поплавського»
15:00 Х/ф «Генiй, два
земляки i пташеня»
17:05 «Няньки дикої

природи»
18:00 Х/ф «Як три
мушкетери»
21:00 «СТН»
21:25 «Концерт Т.
Пiскарьової «Люблю»
23:30 «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»
10:25 «Ух ти show»
11:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Х/ф «Дитина
напрокат»
14:20 Х/ф «Блеф»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:10 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка.
Невидане»
21:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня

подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Машина часу
в джакузi»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
09:10 Х/ф «Замiж у Новий
рiк»
11:10 Х/ф «Це я»
12:50 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою!»
16:30 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Мереживо
долi»
22:30 Т/с «Полуничний
рай»
ICTV
6:00 М/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
07:40 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
09:10 «На трьох»
12:20 Дизель-шоу.

Новорiчний
нон-стоп
22:00 Т/с «Пацики»
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
07:35 Фiнансовий
тиждень
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 можливостей
22:15 Стоп
корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВIВТОРОК, 2 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:45 «Модель XL»
09:30, 10:30 «Чотири
весiлля»
11:40 «Вечiрнiй квартал»
15:55 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
17:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Сам удома - 2»
22:30 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо
- це я»
00:20 Х/ф «Двадцятип’яти-борство»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
11:50 Т/с «Терра Нова»
13:40 Т/с «Разом
назавжди»
17:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
20:00 «Вiн, Вона i
телевiзор 2»
21:00, 22:45 Т/с «Кiстки 4»
23:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

UA:ПЕРШИЙ
6:55 Д/с «Супервiдчуття»
07:50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:05 Д/с «Дика планета»
10:50 Д/с «Смак
Дзяннаня»
12:00 Країна на смак
13:10 Х/ф «Червоний
колiр Бразилiї»
15:15 Фольк-music
18:25 Х/ф «Генрiх VIII»
20:25 Незвичайнi
культури
21:00 Новини
21:30 Яскравi моменти
Дефлiмпiади-2017
22:20 Iсторiя кiно
00:35 Д/с «Орегонський
путiвник»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:40 Реальна мiстика
11:40 Агенти
справедливостi

13:40, 15:15 Т/с «Я кохаю
свого чоловiка»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:40 Т/с «Два життя»
22:25 Х/ф «Кохання i
трохи перцю»
00:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
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
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
12:30 Рятiвники
14:00 Одного разу в Одесi
15:00 Вiталька. Новий рiк
16:00, 22:00 Казки У
17:00, 23:00 Країна У.
Новий рiк
18:00, 21:00 Танька i
Володька
19:00, 00:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
СТБ
6:50, 17:45, 22:20 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
08:45 «Зваженi та щасливi
- 7. Фiнал. Оголошення
переможця»
12:15 «МастерШеф - 7»
15:00 «МастерШеф - 7.
Невiдома версiя»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
НТН

6:45 М/ф «Жив собi пес»
07:45 М/ф «Три паньки»
08:15 Х/ф «Ефект
Ромашкiна»
09:30 Х/ф «Йшов собака
по роялю»
10:55 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або Нiч
у музеї»
13:05 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
14:50, 21:20 Т/с
«Перетинаючи межу»
16:45 Х/ф «Серцеїдки»
19:00 «Свiдок»
19:30 «Добрий вечiр»
23:10 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 09:49 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 М/ф «Красуня i
чудовисько»
09:50 М/ф «Феї»
11:10 М/ф «Феї:
Загублений скарб»
12:45 Х/ф «Щоденники
принцеси»
15:00 Х/ф «Щоденники

принцеси 2: Королiвськi
заручини»
17:10 М/ф «Заплутана
iсторiя»
19:00 М/ф «Холодне
серце»
21:00 Х/ф «Білосніжка:
Помста гномiв»
23:00 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20, 17:00 Земля
приматiв
10:20 Берег Африки
11:20 Там, де нас нема
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 Дивовинаходи
18:50 Бандитська Одеса
19:50, 23:40 Бойовi сили

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00 «Мультляндiя»
14:20 «Няньки дикої
природи»
15:15 Х/ф «Два
мiсiонери»
16:50, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:55 Х/ф «Сангам»
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Топ 10: таємницi
та загадки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:20 «Ух ти show»
11:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 «Навколо М»
13:20 «Орел i Решка.
Невидане»

15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:15, 23:00 «Вечiрнiй
квартал»
18:10 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Снiгурка»
08:05 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00, 20:30 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
15:40 «Новорiчний
вогник. Повiр у мрiю»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Яблучний
спас»
ICTV

8:00 Вiдпустка за обмiном
09:45, 12:10, 14:30 Т/с
«Вiчнiсть»
16:15, 19:10, 20:25, 21:35
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:50 Комік на мільйон
00:25 Т/с «Бiблiотекарi»
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
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

СЕРЕДА, 3 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:50 «Модель XL»
09:40, 10:50 «Чотири
весiлля»
11:55 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:45 «Вечiрнiй квартал»
17:35 Х/ф «Обережно!
Предки в хатi»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Сам удома - 3»
22:10 Х/ф «Кохання зiтхання»
00:10 Х/ф «На узбiччi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiдеобiмба»
11:50 Т/с «Терра Нова»
13:35 «Помста природи»
17:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
20:00 «Вiн, Вона i
телевiзор 2»
21:00 Т/с «Кiстки 5»
22:45 Т/с «Кiстки 4»
23:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:55 Д/с «Супервiдчуття»

07:50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:05 Д/с «Дика планета»
12:00 Країна на смак
13:10 Х/ф «Червоний
колiр Бразилiї»
15:15 Фольк-music
18:20 #ВУКРАЇНI
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:25 Незвичайнi
культури
21:00 Новини
21:30 Яскравi моменти
Дефлiмпiади-2017
22:20, 23:30 Iсторiя кiно
23:25 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
10:00 Реальна мiстика
12:00 Агенти
справедливостi
14:00, 15:15 Т/с
«Назавжди»
18:00 Т/с «Каблучка з

рубiном»
19:40 Т/с «Два життя»
22:25 Х/ф «Одного разу
на Новий рiк»
00:10 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
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
6:40 ТЕТ Мультиранок

10:45 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
12:30 Рятiвники
14:00 Одного разу в Одесi
15:00 Вiталька. Один НЕ
вдома
16:00, 22:00 Казки У
17:00, 23:00 Країна У.
Новий рiк
18:00, 21:00 Танька i
Володька
19:00, 00:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
СТБ
7:00, 17:45, 22:20 «Битва
екстрасенсiв 16»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
НТН
6:15 М/ф «Крокодил
Гена»
06:40 М/ф «Парасолька»
07:30 Х/ф «Кар’єра Дiми
Горiна»
09:20 Х/ф «Бiлий
паровоз»
10:55 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок

на НТН»
12:40 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
14:40, 21:20 Т/с
«Перетинаючи межу»
16:30 «Ляпiс Трубецькой».
Концерт «Клоуна нема!»
19:00 «Свiдок»
19:30 «Добрий вечiр»
23:15 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 07:00 М/с «Лунтик i
його друзi»
06:59, 09:49 Kids Time
08:00 М/ф «Балерина»
09:50 М/ф «Феї»
11:10 М/ф «Феї:
Загублений скарб»
12:50 М/ф «Феї:
Фантастичний порятунок»
14:10 М/ф «Феї:
Таємниця пiратського
острова»
15:40 М/ф «Феї i легенда
загадкового звiра»
17:00 М/ф «Тарзан»
19:00 Х/ф «101
далматинець»
21:00 Х/ф «Дiвчина з

Джерсi»
23:00 Х/ф «Любiть
Куперiв»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
10:20 Берег Африки
11:20 Там, де нас нема
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 Дивовинаходи
19:50, 23:40 Бойовi сили
00:30 Фестивалi планети
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00 «Мультляндiя»
14:50 «Няньки дикої
природи»

15:45 Х/ф «Мiстер
мiльярд»
17:20, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
18:25 Х/ф «Океан»
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Топ 10: таємницi
та загадки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
11:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 «Навколо М»
13:20, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:15, 23:00 «Вечiрнiй
квартал»

18:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10 Мультфiльм
06:30 Х/ф «Фiнiст - Ясний
сокiл»
08:10 «Готуємо
разом»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00, 20:30 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
15:40 «Новорiчний
вогник. Залишаємось
зимувати»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Чотири пори
лiта»
ICTV
6:40 Факти
07:05 Труба мiстера
Сосиски
08:00 Вiдпустка за
обмiном

09:40, 12:10, 14:35 Т/с
«Вiчнiсть»
16:15, 19:10, 20:30, 21:35
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:55 Комік на мільйон
00:30 Т/с «Бiблiотекарi»
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
07:50 Драйв
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 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:40 «Модель XL»
09:05 «Чотири весiлля»
10:10 «Мiняю жiнку»
11:25 Х/ф «Кохання зiтхання»
13:25 «Вечiрнiй квартал»
17:35 Х/ф «Сам удома - 3»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Сам удома - 4»
22:00 Х/ф «Кохання зiтхання - 2»
23:55 Х/ф «Сурогат»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 23:40 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
11:20 Т/с «Терра Нова»
13:05 «Загублений свiт»
17:00 Т/с «Поки цвiте
папороть»
20:00 «Вiн, Вона i
телевiзор 2»
21:00 Т/с «Кiстки 5»
22:45 Т/с «Кiстки 4»
UA:ПЕРШИЙ

6:55 Д/с «Супервiдчуття»
07:50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:05 «Доньки Єви»
09:30, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
12:00 Країна на смак
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
15:15 Надвечiр’я. Долi
18:20 #ВУКРАЇНI
20:25 Незвичайнi
культури
21:00 Новини
21:30 Бiатлон. Яскравi
моменти
21:50 ЧереЩур
22:20 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
10:10 Реальна мiстика
12:10 Агенти

справедливостi
14:10, 15:15 Т/с «Жiнки у
коханнi»
18:00 Т/с «Каблучка з
рубiном»
19:40 Т/с «Два життя»
22:25 Х/ф «Снiгуронька
для дорослого сина»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
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»
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»

23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Король
повiтря: Повернення»
12:30 Рятiвники
14:00 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Казки У
17:00, 23:00 Країна У.
Новий рiк
18:00, 21:00 Танька i
Володька
19:00, 00:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
СТБ
6:20 «Битва екстрасенсiв
16»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
17:45, 22:20 «Битва
екстрасенсiв 17»
НТН
7:05 М/ф «Пригоди
козака Енея»
07:30 Х/ф «Круїз, або

Розлучна подорож»
09:20 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
11:00 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
12:40 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
14:50, 21:20 Т/с
«Перетинаючи межу»
16:40 «Ювiлейний
концерт А. Полотно
«Поцiлунок удачi»
19:00 «Свiдок»
19:30 «Добрий вечiр»
23:10 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 10:49 Kids Time
06:40 М/с «Лунтик i його
друзi»
09:15 М/ф «Феї:
Фантастичний порятунок»
10:50 М/ф «Феї i легенда
загадкового звiра»
12:10 Варьяти
19:10 Х/ф «Рiчi-багач»
21:00 Х/ф «Хто в будинку
тато»

23:00 Х/ф «Машина часу
в джакузi 2»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20, 17:00 Земля
приматiв
10:20 Берег Африки
11:20 Там, де нас нема
12:20 Код доступу
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Дивовинаходи
18:50 Бандитська Одеса
19:50, 23:40 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00 «Мультляндiя»
14:40 «Няньки дикої
природи»

15:35 Х/ф «Орел чи
Решка»
17:35, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
18:40 Х/ф «Танцюй,
танцюй»
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Топ 10: таємницi
та загадки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:20 «Ух ти show»
11:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 «Навколо М»
13:20, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня

подорож»
16:15, 23:00 «Вечiрнiй
квартал»
18:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:25 Х/ф «Морозко»
08:10 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00, 20:30 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
15:40 Концерт «Чекай на
мене в Новий рiк»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Чотири пори
лiта»
ICTV
6:35 Факти
07:00 Труба мiстера
Сосиски
07:55 Вiдпустка за

обмiном
09:35, 12:05, 14:30 Т/с
«Вiчнiсть»
16:15, 19:10, 20:05, 21:20
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:25 Комік на мільйон
00:00 Т/с «Бiблiотекарi»
5 КАНАЛ
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
09:20, 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 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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П’ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:40 «Модель XL»
09:15 «Чотири весiлля»
10:25, 11:50 «Мiняю
жiнку»
13:05 Х/ф «Кохання зiтхання - 2»
14:55 «Вечiрнiй квартал»
17:45 Х/ф «Сам удома 4»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Сам удома 5»
22:00 Комедiя «Один
плюс один удома»
00:15 Х/ф «Великий рiк»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
10:25 Т/с «Терра Нова»
12:10 «Загублений свiт»
17:10 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
19:00 Х/ф «Кров
Тамплiєрiв»
22:50 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:55 Д/с «Супервiдчуття»
08:15 Д/с «Скарби та

смертельнi таємницi
морiв»
09:05 Докудрама «Доньки
Єви»
09:30, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
12:00 Країна на смак
13:10 Х/ф «Насмiшка»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 10
км. Чоловiки
17:20 М/с «Чорний Джек»
18:20 #ВУКРАЇНI
20:25 Незвичайнi
культури
21:00 Новини
21:30 Бiатлон. Яскравi
моменти
22:20 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
09:40 Реальна мiстика
11:45 Агенти
справедливостi
13:45, 15:15 Т/с «Лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Каблучка з

рубiном»
19:40 Т/с «Два життя»
22:25 Х/ф «Термiново.
Шукаю чоловiка»
00:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»

6:40 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Король
сноуборду»
12:30 Рятiвники
14:00 Одного разу в
Одесi
15:00 Вiталька. Новий рiк
ПРЯМИЙ
16:00 Казки У
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
17:00 Країна У. Новий рiк
«Новий день»
18:00 Танька i Володька
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 19:00, 00:00 Казки У Кiно
11:00, 12:00, 13:00,
20:00 Одного разу пiд
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Полтавою
«Репортер». Новини
21:00 Х/ф «Пiнгвiни
09:15, 10:15, 11:15, 12:15 мiстера Поппера»
Ранок. «Ми всi...»
22:30 Х/ф «Подарунок на
13:15, 14:15, 15:15
Рiздво»
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
СТБ
17:15 «Ситуацiя»
8:10, 17:45, 22:20 «Битва
18:00, 19:00, 21:00
екстрасенсiв 17»
«Разом»
17:30, 22:00 «Вiкна18:40, 20:20 «Ехо
Новини»
України»
19:20 «Нейтральна
НТН
територiя»
7:10 М/ф «Як Петрик
21:20 «Подiї» вересня
П’яточкiн слоникiв
22:00 «Пiдсумки»
рахував»
08:05 М/ф «Котигорошко»
ТЕТ
08:15 Х/ф «Фарт»

09:45 Х/ф «Трембiта»
11:35 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
13:20 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
15:10, 21:20 Т/с
«Перетинаючи межу»
17:05 «Бенефiс
«Кроликiв». 30 рокiв
гумору»
19:00 «Свiдок»
19:30 «Добрий вечiр»
23:15 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 09:59 Kids Time
06:50 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:40 М/ф «Феї:
Таємниця пiратського
острова»
10:00 Х/ф «101
далматинець»
12:10 Варьяти
19:00 Х/ф «Клiк: З
пультом по життю»
21:00 Х/ф «Великий тато»
22:50 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам

вхiд заборонено»
00:40 Х/ф «Хто в будинку
тато»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20 Правда життя
09:20, 17:00 Земля
приматiв
10:20 Флорида: пори
року
11:20 Там, де нас нема
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 Дивовинаходи
19:50, 23:40 Бойовi сили
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»

14:00 «Мультляндiя»
14:55 «Няньки дикої
природи»
15:50, 00:20 Х/ф «Суцiльнi
неприємностi»
17:40, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
18:45 Х/ф «Ще один
зв’язок»
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Топ 10: таємницi
та загадки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:15 «Красунi»
10:20 «Ух ти show»
11:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 «Навколо М»
13:20, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:15, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»

15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:15 «Вечiрнiй квартал»
18:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05 Мультфiльм
06:25 Х/ф «Снiгова
королева»
08:10 «Готуємо разом»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 Т/с «Мереживо
долi»
12:50 Т/с «Схiднi
солодощi»
15:40 «Нiч великих
сподiвань»
18:30 «Крутiше всiх»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заборонене
кохання»
22:40 Концерт I.
Федишин «Цвiте калина»

ICTV
6:35 Труба мiстера
Сосиски
08:15 Вiдпустка за
обмiном
10:00, 13:10, 14:55 Т/с
«Вiчнiсть»
16:30, 19:10, 20:20, 21:30
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:40 Комік на мільйон
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»

СУБОТА, 6 СІЧНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00 М/ф «Маша i
ведмiдь»
06:35, 19:30 ТСН
07:30 Х/ф «Грiхи нашi»
09:15 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо это я»
11:05, 23:40 «Свiтське
життя»
12:05 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал»
14:15 Комедiя «Один
плюс один удома»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Новорiчний
вечiрнiй квартал»
2+2
8:00 «Цiлком таємно»
11:25 «Загублений свiт»
13:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ 2»
17:10 Х/ф «У тилу ворога
2: Вiсь зла»
19:00 Х/ф «На межi»

21:10 Х/ф «Шанхайський
полудень»
23:10 Х/ф «Бойовi пси»
Черв. Круг
UA:ПЕРШИЙ
8:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:30 Д/с «1000 днiв для
планети»
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
14:15 Бiблейська
колекцiя. Художнiй фiльм
«Якiв»
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Гонка
переслiдування чоловiки
12,5 км. Чоловiки
17:00 РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
19:55 Фольк-music
21:00 Новини
21:35 Д/ф «Уламки
спогадiв»

22:20, 23:30 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
07:20 Зiрковий шлях
10:10 Х/ф «Страшна
красуня»
12:00, 15:15 Т/с «Два
життя»
17:25, 19:40 Т/с «Жiнки на
стежцi вiйни»
22:00 Т/с «Все буде
добре»
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
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
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
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:55 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12:30 Рятiвники
18:00 М/ф «Рiздвянi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
22:30 Казки У Кiно
00:00 Танька i Володька
СТБ
6:00 «ВусоЛапоХвiст»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки
(Нiч перед Рiздвом)»
11:15 Т/с «Тато Ден»
19:00 Х/ф «40+ або
Геометрiя почуттiв»

22:40 Х/ф «За два
кiлометри до Нового
року»
НТН
7:10 Х/ф «Без року
тиждень»
08:30 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
10:15 Х/ф «Зимова
вишня»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:40 «Легенди шансону»
14:40 «Концерт
Г. Кричевського
«Найкраще»
17:00 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 «Добрий вечiр»
21:30 Х/ф «Повернення
високого блондина»
23:10 «Дискотека 80-х»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:00 М/с «Лунтик i
його друзi»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 М/ф «Тарзан»

10:50 М/ф «Тарзан та
Джейн»
12:30 М/ф «Тарзан 2»
13:40 М/ф «Думками
навиворiт»
15:20 Х/ф «Белоснежка:
Помста гномiв»
17:20 Х/ф «Рiчi-багач»
19:10 Х/ф «Таксi»
21:00 Х/ф «Таксi 2»
22:40 Х/ф «Нiчого
втрачати»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 00:00 Мiстична
Україна
10:00 Бойовi сили
11:40 Цiкаво.com
14:40 Земля приматiв
15:40 Флорида: пори
року
17:30 Фестивалi планети
18:30 Брама часу
21:00 Подорожi з Iсусом
22:00 Хрест у мистецтвi
23:00 Долоня: код
майбутнього

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:40 «Любов, ненависть i
пропаганда»
15:25 «Паспортний стiл»
15:35 «Українська пiсня
року»
17:15 Х/ф
«Суперполiцейський»
19:10 «Концерт I.
Федишин «Лише у нас, на
Українi»
21:00, 00:00 «СТН»
21:25 Х/ф «Гуру»
23:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:30 М/ф «Учень Санти»
11:10 М/ф «Всi пси
потрапляють у рай»

12:50 «Ух ти show»
13:50 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Х/ф «Версальський
роман»
ІНТЕР
8:30 Х/ф «Ця весела
планета»
10:20 Х/ф «Зайчик»
12:00 Х/ф «Дiвчата»
14:00 «Час будувати»
16:005 Док. проект «Вiд
Рiздва до Хрещення»
17:00 Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заборонене
кохання»
22:40 Х/ф «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
00:35 Х/ф «Ялинка,
кролик i папуга»
ICTV
6:40 Факти

07:05 Т/с «Вiчнiсть»
10:15, 12:05, 13:41, 15:20,
17:00 Т/с «Бiблiотекарi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10, 20:25, 21:40
Дизель-шоу
22:40, 00:30 Комік на
мільйон
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
07:30 Невигаданi iсторiї
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:10 Вiдкрита церква
17:10 «За Чай.com»
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний
актив

НЕДIЛЯ, 7 СІЧНЯ 2018
КАНАЛ 1+1
6:15, 19:30 ТСН
07:10 Х/ф «Вiд тюрми й
вiд суми»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:45, 11:55, 13:10,
14:20, 15:35, 16:45 «Свiт
навиворiт - 6»
17:45 Х/ф «Сам удома 5»
20:15 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
23:05 Х/ф «Вежа»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бокс. Двобої за
чемпiонськi титули за
версiєю WBO
11:45 «Помста природи»
16:45 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
18:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
20:20 Х/ф «Бiблiотекар: У

пошуках списа долi»
22:10 Х/ф «День мумiї»
Черв. Круг
23:45 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
8:15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:30 РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Естафета
4х6 км. Жiнки
14:15 Фольк-music
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Естафета
4х7.5 км. Чоловiки
18:25 Х/ф «Дивна
подорож Мерi Брайант»
21:00 Новини
21:30 Д/с «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
22:20 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
6:40 Сьогоднi

07:20 Зiрковий шлях
10:20 Х/ф «Снiгуронька
для дорослого сина»
12:10 Т/с «Два життя»
17:20, 19:30 Т/с «Лiнiї
життя»
19:00 Подiї
22:00 Т/с «Не зрiкаються
кохаючи»
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 Н.
Фiцич
14:00, 20:10 «Кисельов.
Авторське»
15:15 «Золотий гусак.»
NEW
17:00 Концерт
21:00 THE WEEK

Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Ехо України»

19:00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»

ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:30 Х/ф «Шоколад»
14:30 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
16:00 М/ф «Рiздвянi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
18:00 Х/ф «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:30 Казки У Кiно
00:00 Танька i Володька

НТН
7:10 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
07:30 Т/с «Спадщина»
11:30 «Україна вражає»
12:25 Х/ф «Одружений
холостяк»
14:10 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
15:50 Х/ф «Це я»
17:25 Х/ф «Повернення
високого блондина»
19:00 «Добрий вечiр»
22:00 «Дискотека 80-х»
00:45 «Концерт «Андрiй
Макаревич i «Оркестр
креольського танго»

СТБ
7:10, 23:25 Х/ф «Тiльки
ти»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»
11:10 Т/с «Тато Ден»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 10:09 Kids Time
09:00 М/ф «Тарзан 2»
10:10 М/ф «Думками
навиворiт»
12:00 Х/ф «Великий тато»
13:50 Х/ф «Клiк: З

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

пультом по життю»
16:00 Х/ф «Таксi»
17:40 Х/ф «Таксi 2»
19:30 Х/ф «Таксi 3»
21:00 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
23:00 Х/ф «Швидкiсть:
Автобус 657»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Прихована
реальнiсть
10:00 Бойовi сили
11:40, 21:00 Цiкаво.com
14:40 Пустелi: життя на
межi
17:30 Фестивалi планети
18:30 Брама часу
00:00 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
12:00 «Останнiй шанс
побачити»
14:00 «Мультляндiя»

Терміново потрібен
КОНСЬЄРЖ (віком до 60
років) на роботу в житловий багатоквартирний будинок, м. Вишгород.
Тел: (095) 555-01-33

На постійну роботу
потрібен РОЗКЛЕЙНИК
ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород),
з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Ух ти show»
11:00 М/ф «Учень Санти»
12:30 М/ф «Всi пси
потрапляють в рай»
14:10 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
15:50 «Орел i Решка»
21:00 Мюзикл «Вечори на

хуторi бiля Диканьки»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:30 Х/ф «На золотому
ганку сидiли»
08:00 «уДачний проект»
09:00 Пряма трансляцiя
Рiздвяної лiтургiї
11:00 «Готуємо разом»
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф
«Заморожений»
14:40 «Час будувати»
16:45 Концерт I.
Федишин «Цвiте калина»
18:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заборонене
кохання»
22:40 «Алла Пугачова.
Рiздвянi зустрiчi»
ICTV
6:05 Факти

06:30 Т/с «Бiблiотекарi»
10:40, 12:15, 13:55, 15:30,
17:05 Т/с «Бiблiотекарi-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Дизель-шоу.
Новорiчний концерт
23:55 Комік на мільйон
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
15:15 П’ятий поверх
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

28 грудня — 40 днів, як пішла з життя БЄЛОЦЬКА Агнія Федорівна. Скромна, добра,
працьовита. Вчитель математики з великої літери. Старший економіст заводу «ЗБВ», психолог від природи. Завжди вміла вислухати, підтримати, дати щиру пораду.
Пам’ятаємо, сумуємо…
Співробітники, сусіди будинку № 5 на вул. Мазепи

Сумуємо

14:45 «Концерт «Музика
рiдного дому»
15:45 Х/ф
«Суперполiцейськi iз
Маямi»
17:25 «Любов, ненависть i
пропаганда»
18:10 Х/ф «Клятва
кохання»
21:00, 23:30 «СТН»
21:25 Х/ф «Хто Ви, мiстер
Брукс?»
23:25 «Українська
Нацiональна Лотерея»

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

12

30 грудня

Мозаїка

2017 року

Щиро вітаємо нашого шановного депутата
Юрія Петровича ПОПОВА
з Новим роком та Різдвом Хрестовим!
Нехай Різдвяна зірка принесе до Вашого дому добро і благоденство, осяє радістю
серце і наповнить його добротою, милосердям і любов’ю. Хай у Вашій оселі завжди
панують мир і злагода, живе віра у світле
майбутнє!
Щастя Вам і Вашій родині, Господнього
благословення на многая і благая літ!
Мешканці буд. №№ 2, 4 на вул. Дніпровській

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ
Тетяну Володимирівну КОРОЛЬ!
Є ювілеї досить різні…
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина —
Тобі сьогодні — 50!
Хай життя Твоє квітує цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком —
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби!
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні завтра і завжди!
Родина Чорноусових

Щиро вітаємо з 90-річчям щиру, добру людину
Наталію Сергіївну КОЛОМІЄЦЬ.
Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать.
Вы – интересный человек,
Совет всегда способны дать.
В Ваш 90-й день рождения
Хотим от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой Вам никогда не увядать!
Еще, конечно, Вам, как женщине великой, –
Очарованья, счастья, доброты.
Еще сто лет живите!
Вы нам безумно всем нужны!
Сім’я Алєксєєнко, сусіди, подруги

Вишгород

Шановні вишгородці!
Вітаємо вас з наступаючим Новим 2018
роком та Різдвом Христовим!
У ці святкові дні прийміть наші побажання
щастя, добра, благополуччя. Нехай збудуться ваші сподівання, минуть труднощі й примножаться успіхи та здобутки!
Будьте здоровими! Мирного вам неба! Гарного настрою
та успішної долі на довгі роки!
З повагою
директор Віталій КРАВЧУК
та колектив рекламної агенції «Big City Lights»!

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— електромонтер;
— екскаваторник;
— майстер-водопровідно-каналізаційної дільниці;
— начальник водопровідно-каналізаційної дільниці.
Довідки за телефоном: (04596) 23-354

Адвокат. Суди. Повернення депозитів.
Дозволи на зброю. Тел: (073) 302-62-78

Купуй органічне

Українська виробнича
компанія запрошує на роботу:
— оператора виробничої лінії;
— різноробочого;
— водія
електронавантажувача
з навантаження/розвантаження
стелажних систем;
— електрослюсаря.
Контактна особа:
+38095 199-44-45,
(067) 623-86-31,
Сергій Миколайович
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право приватної власності на землю, ІІ-КВ № 092877, від
02.12.1998 р., виданий на ім’я Валентини Юріївни ЛЯХОВСЬКОЇ на
підставі рішення виконкому Вишгородської міської ради від 09.09.1997
р. № 202

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
і
Працюємо з 10:00 до 19:00
ічн
р
о
и
(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

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

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

У приватний садочок м. Вишгорода запрошуємо
помічника вихователя. Висока заробітна плата.
Тел:067-527-22-07

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
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