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Гарні новини

Експерти дали «добро» на добудову «Сузір’я»
Влас. інф.
Напередодні Нового року до міської ради надійшов довгоочікуваний
лист з Київської обласної державної
адміністрації, зокрема з державного
підприємства «Київоблбудінвест». Цей
документ є експертним звітом щодо
розгляду проектної документації за
проектом «Будівництво додаткового
навчального корпусу у складі спеціалізованої школи «Сузір’я» по вул. Кургузова, 15 в м. Вишгороді».
Що саме засвідчила експертиза?
По-перше, зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних
на проектування. Іншими словами, проектувальники чітко дотримались вимог
до міцності, надійності та довговічності
нового навчального корпусу, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення. Також були враховані всі
нюанси для безперешкодного життєвого
середовища для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення. У
будь-якому випадку діти з обмеженими
фізичними можливостями почуватимуть
себе тут комфортно.
Проектувальники, а це ТОВ «Український виробничо-будівельний центр
«Центр», успішно впоралися і з такими
показниками, як санітарна, епідеміологічна, пожежна безпека, охорона праці,
екологія та енергозбереження. Фактично,
новий навчальний корпус увібрав найкра-

щі і найсучасніші досягнення української
будіндустрії і нічим не відрізняється від
аналогічних європейських навчальних
закладів.
— Для мене особисто — це найкращий новорічний подарунок під ялинку, —
поділився своїми враженнями міський
голова Олексій Момот. — Понад 30 років
у Вишгороді не будували шкіл, і сьогодні
після дитячих садочків — це проблема №
2 у місті. Враховуючи, що школи на балансі району, я звернувся до голови Вишгородської РДА з проханням виступити
замовником будівництва нового навчального корпусу. Місто зобов’язалося фінансувати цей об’єкт, бо, на жаль, районна
рада у бюджеті на 2018 рік не передбачила на це кошти. Звісно, що Вячеслав
Савенок схвально відгукнувся на нашу
пропозицію, і, як бачите, процес пішов.
Підіб’ємо перші підсумки. Проект готовий, можна розпочинати будівництво.
На першому, найскладнішому етапі, фінансування буде відбуватися за рахунок вільних залишків міського бюджету.
Великі надії по реалізації цього проекту
міська влада покладає на допомогу Київської обласної держадміністрації на чолі
з Олександром Горганом. Як виходець з
Вишгородського району, очільник області добре знає наші потреби в нових навчальних закладах, тому обома руками
«за» фактично нову школу. Варто додати, що це не перший об’єкт, який хочуть
реалізувати у Вишгороді міська і облас-

на влада. Скажімо, у перспективі — будівництво Українського центру молоді та
інші амбітні проекти. Тобто, відчувається
нормальна командна робота — КОДА —
міська рада.
Однозначно у будівництві нового навчального корпусу братиме участь і народний депутат Ярослав Москаленко,
якому не треба пояснювати існуючу проблему. За ним — фінансування об’єкту
на урядовому рівні.
Наскільки ця новобудова вирішить
питання перевантаженості наших міських шкіл? Передусім, новий корпус
школи «Сузір’я» запроектований на 16
класів по 25 дітей у кожному. Це за нормативними розрахунками. Але за необхідності там вільно зможе навчатися 600
дітей. Резерви для цього є, тим більше,
що площа цієї будівлі становитиме майже 8 000 квадратних метрів.
Отже, 2018 рік для міста — це не
лише пуск ударних об’єктів — нових корпусів дитячих садків «Ластівка» і «Чебурашка», але і рік прориву по нових школах. Ця новина не стане бальзамом на
душу любителям зловтішатися з існуючих міських проблем. Але таких «добродіїв», на щастя, одиниці. Для абсолютної більшості вишгородців, а особливо
молодих сімей з маленькими дітками,
будівельні крани над навчальними закладами — як символи завтрашнього
гарантованого майбутнього. Головне,
що початок уже є.
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Нові правила
для водіїв
1 січня почався не тільки новий рік, а
й нова ера для автомобілістів: вступила в
силу Постанова Кабміну про обмеження
руху у населених пунктах з 60 до 50 км/год
та про інші нововведення.
Більше штрафів
Нетверезий водій отримає штраф у розмірі 10 200 грн за умови, якщо це було вперше. Крім того, порушника позбавлять права
керувати авто на 1 рік.
У випадку рецидиву доведеться сплатити
20 400 грн та втратити водійські права на 3
роки.
За вживання алкоголю або наркотиків після ДТП водій отримає штраф 20 400 грн або
адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керувати машиною на 3 роки.
Круговий рух по-новому
На перехрестях з круговим рухом тепер
пріоритет мають автомобілі, які рухаються по
колу.
Порядок в’їзду на такі перехрестя теж змінили. Тепер можна виїжджати з будь-якої смуги, якщо напрям руху не визначався дорожніми знаками. При цьому є умова: якщо це не
створить перешкод іншим авто, які рухаються
у попутному напрямі.
Водійське посвідчення на 2 роки
Перше посвідчення водія видається на 2
роки. Якщо за цей час буде менше двох адміністративних порушень, то водій зможе обміняти права без здачі теоретичного та практичного іспитів. В іншому випадку – повторна
здача іспитів.
Обмеження швидкості
Максимальна швидкість у населених
пунктах тепер 50 км/год. З 23:00 до 06:00 продовжує діяти норма – 60 км/год.
Новий техогляд
Під час техогляду автомобіля тепер здійснюється фото- та відеофіксація.
Більше відповідальності для перевізників
За п’яного водія або який під наркотиками
перевізнику доведеться заплатити штраф до
5,1 тис. грн. Це ж стосується водіїв, які не пройшли медогляд.
За допуск водія без водійських прав відповідної категорії – штраф 8,5 тис. грн.
Паркування
Тепер вашу машину евакуюють, якщо ви
її залишили на проїжджій частині у два чи
більше рядів або під шляхопроводом чи біля
пішохідного переходу (на відстані ближче, ніж
10 метрів).
За паркування на місцях для інвалідів тепер штрафуватимуть на 1200-1700 грн. Крім
того, евакуатор в таких випадках забиратиме
автомобіль порушника.
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Вбивство розкрите – питання залишаються
Кримінал
За матеріалами ЗМІ
Як повідомлялося, юристку І. Ноздровську, яка проживала в с. Демидів Вишгородського району, було знайдено мертвою, з
численними колото-різаними ранами на шиї
та підборідді біля річки 1 січня 2018 року.
Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани
Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі
Демидів насмерть збив племінник тодішнього глави суду Вишгородського району Дмитро
Россошанський.
У травні 2017 року його засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27
грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у
звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.
За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це
поліцію.
Її поховали 9 січня.
8 січня поліція встановила та затримала
підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини
Ноздровської. Ним виявився 64-річний Юрій
Россошанський – батько Дмитра Россошанського.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затриманому у справі про вбивство
оголосили про підозру.
На тілі загиблої правозахисниці Ірини Ноздровської виявили частини ДНК підозрювано-

го у її вбивстві Юрія Россошанського. Про це
заявив 10 січня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному
у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської
у вигляді тримання під вартою на 60 днів без
можливості внесення застави.
Як повідомляє 24 Канал, сусіди Юрія Россошанського стверджують, що той не міг скоїти цей злочин, оскільки був добрим чоловіком,
трудолюбивим, а також боявся крові.
Його дружина Ольга Россошанська після
затримання чоловіка погодилась поспілкуватись із журналістами. Вона розповіла про знайдену записку і схему кладовища і каже, що подумала, нібито її чоловік хоче покінчити життя
самогубством, пишуть «Факти».
Жінка каже, що навіть якщо її Юрій і зізнався у вбивстві Ноздровської, не вірить, що він
його скоїв.
«Коли я знайшла записку чоловіка, мені
стало страшно... Навіть якщо він зізнався у
вбивстві, я не вірю, що він міг таке зробити. Чоловікові 64 роки. Він великий, але дуже повільний. Не уявляю, як він міг зробити це фізично…
Як випливає з версії слідства, він взяв її (Ноздровську – ред.) на плечі і поніс... Я цього не
уявляю», – зізнається дружина підозрюваного.
За словами Россошанської, 29 грудня у
день зникнення Ноздровської чоловік перебував вдома.
«Ввечері, як мені здається, Юра теж був
удома. Справа в тому, що я живу в будинку, а
чоловік – у літній кухні. Він ночує там. Я ввечері
була зайнята: прала, прасувала, збирала сино-

ві в СІЗО передачу. Йдучи до себе, Юра сказав,
що ляже спати раніше. У мене немає звички
контролювати кожен його крок. Мені здається,
він був у себе», – розповідає жінка.
Вона згадує, що вранці наступного дня їхала з чоловіком на роботу і він їй здався цілком
спокійним...
Швидке розкриття резонансного вбивства
правозахисниці Ірини Ноздровської та затримання підозрюваного є знаком якості роботи
Національної поліції. Про це заявив Президент
України Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Нацполіції.
«Я думаю, що таке швидке розкриття свідчить про надзвичайно високий потенціал, який
має реформована Національна поліція. Розкриття цієї справи робить честь і співробітникам Нацполіції, і слідчим, які були долучені до
цієї справи. Я хотів би подякувати за блискучу
роботу, за швидку реакцію», – наголосив він.
На думку Президента, розкриття злочину
збільшує довіру до влади і довіру до Національної поліції, слідчі якої працювали в цілодобовому режимі для досягнення результату.
11 січня на прес-конференції дочка вбитої
правозахисниці Анастасія заявила, що матеріали справи не збігаються зі свідченнями підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського,
повідомляють «Українські Новини», передає
інформ. портал «Моя Київщина». «Моя мати
боролася в першу чергу за правду, а не з Россошанським», – заявила дочка Ноздровської.
Адвокати Ноздровскої вимагають від прокуратури надати доступ до всіх матеріалів
кримінального провадження і вважають, що із
зібраною доказовою базою суд може винести
виправдувальний вирок Ю. Россошанському.

Декларування-2018 розпочато

Податкова інформує
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними протягом 2017 року. В ході кампанії певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий
стан та доходи за 2017 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Крім того, податкову декларацію про майновий стан та доходи мають право подати
окремі фізичні особи з метою отримання податкової знижки.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники податків у разі, якщо протягом 2017 року вони отримували:
– доходи не від податкових агентів: від інших
фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті
особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;
– доходи, які не підлягали оподаткуванню при
виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
– іноземні доходи;
– спадщину чи подарунки від осіб, які не є чле-

нами сім’ї першого ступеня споріднення;
– в інших випадках, передбачених законодавством.
Граничні строки подання декларації: для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за
звітним. Останній день подання декларації за 2017 рік – 02.05.2018 року;
для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)
– протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 09.02.2018 року.
Заповнити і подати декларацію можна у
податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за
однією податковою адресою та не зареєстрована
за іншою, вона повинна подати річну податкову
декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою
адресою. Зразки декларації про майновий стан і
доходи та розрахунків податкових зобов’язань з
податку на доходи фізичних осіб та військового
збору розміщено за посиланням http://sfs.gov.ua/
deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018

Зворотній зв’язок

Р

(Подано мовою оригіналу)
15 липня 2017 р. у м. Вишгород по вул. Н.
Шолуденко 6т, за участю голови Вишгородської РДА п. Вячеслава Савенка, секретаря
Вишгородської міської ради п. Тетяни Бражнікової, священника УПЦ КП св. Ольги і Володимира м. Вищгород протоєрея Богдана Николина, громади м. Вишгород, відомого поета
України Вадима Крищенка, народної артистки
України Світлани Мирводи, заслужених артистів України, кобзарів, бандуристів: Олександра
Гончаренка, Тараса Силенка, Тараса Компайніченка, Віталія Мороза, письменника, голови
історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля, письменника, голови Українського фонду культури Віктора Женченка, поета-прозаїка Олександра Балабка, української поетеси
Оксани Діброви, письменника дослідника Володимира Осипчука, заслуженого архітектора України Петра Залипського, хору «Гомін»,
гурту «Козацькі забави» під керівництвом народного артиста України Андрія Вереса, ЗМІ:
газети «Україна молода», «Українське слово»,
«Літературна Україна», «Порадниця», «Слово
Просвіти», районна газета «Слово», радіо:
«Культура», «Голос Києва», «Промінь» і інші,
відкрито меморіальну дошку видатному композитору, бандуристу, заслуженому працівнику культури України, автору музики пісні: «Наливаймо, браття, кришталеві чаші» – Віктору
Лісоволу, який останні 6 років проживав, помер і похований у м. Вишгороді. Під звуки цієї
пісні крокувало українське військо.
Саме цю пісню польський кінорежисер
Єжи Гофман увів до свого кінофільму «Вогнем
і мечем». І вона стала відомою на весь світ.
Відблиск тієї всесвітньої слави навічно закар-

Суспільство

бує імена українського поета Вадима Крищенка та мелодиста Віктора Лісовода. Більше 200
музичних творів залишив нам цей великий і
добрий творець.
Автором ідеї відкриття меморіальної дошки Віктору Лісоволу, спонсором її виготовлення, а також проведення круглих столів,
наукових конференцій по ознайомленню із
творчістю митця і весь цей захід у день відкриття є депутат Вишгородської міської ради,
меценат, голова БФ «Покоління» Валерій Павлович Виговський.
А чи зараховано цю подію до значимих подій життя Вишгородської громади? Ні.
У підсумковому номері газети «Вишгород»
від 30 грудня 2017 року (с. 7) зазначено: у липні з 2017 року відкрито 2 бювети. І все!
До визначних подій зараховано проект
роздільного збирання побутових відходів. Стара, як світ істинна гласить: «Чисто не там, де
прибирають, а там, де не смітять». Віктор Лісовол все своє свідоме життя працював для чистоти наших душ, тому що був переконаний,
саме душа є дзеркалом людини — мірилом її
совісті і розуму. Він не нажив великих матеріальних статків, не мав влади одних принижувати, інших підвищувати, але слова написанні
про нього будуть вічними:
...«Минуть літа давно не буде нас.
Забудуться навіть імення наші...
Та, думаю, і в той далекий час
Хтось заспіває «Кришталеві чаші».
І вже на сам кінець звертаюся до кожного
із нас: «А з чим ми підемо в інші світи, з бюветами і контейнерами для роздільного сміття?
Степанія Сідляр,
Радник голови Вишгородської РДА

Любіть місто не по-транзитному
Володимир ТКАЧ
Як казали раніше: усім подобається лише червінець. Газета «Вишгород» — далеко не хрустка купюра і,
відповідно, до вподоби не всім, бо на
13 тисяч екземплярів газет — понад
30 тисяч читачів і думок. І це логічно,
так і має бути.
Своїми думками поділилася і дописувач Степанія Сідляр. Вона вважає, що у
новорічному номері газети у калейдоскопі подій року не враховано відкриття
меморіальної дошки кобзарю Віктору
Лісоволу, у якому вона брала участь, а
натомість подією липня зазначено відкриття нових бюветів питної води.
Ми не відаємо, з яких цілющих джерел куштує воду громадянка Сідляр, але
достеменно знаємо, що відкриття двох
нових бюветів чудової питної води дійсно
стало подією для багатьох вишгородців.
Їй варто було б побачити тоді, та й нині,
задоволених людей. Сходіть, шановна,
до бюветів і скажіть, що це все дріб’язок
у порівнянні з Вашими духовними скрепами.
Хочеться популярно пояснити пані
Сідляр, що Віктора Лісовола — цю дійсно видатну людину — газета «Вишго-

род» ще за його життя вшановувала на
своїх сторінках розлого і неодноразово
робитиме це й надалі. На заході з нагоди відкриття дошки був присутній фотокореспондент міської газети, який у
знімках увічнив пам’ять кобзаря. Але,
перераховуючи ЗМІ, це автор чомусь соромливо пропустила.
Можна зрозуміти й зневажливе ставлення С. Г. Сідляр до встановлення нових контейнерів для сміття. На відміну
від вишгородців, Степанії Григорівні,
здається, уродженці Львівщини, яка тимчасово мешкає у Нових Петрівцях, можливо, байдуже до стану санітарного благополуччя Вишгорода. Відома психологія
транзитних відвідувачів міста. І з таким
підходом ми ще хочемо у Європу? Духовність, про яку так полюбляє писати С.
Г. Сідляр, розпочинається з культури, і в
тому числі — з відношення до навколишнього середовища.
Хочеться щиросердно побажати нашому уважному читачеві Степанії Сідляр
великої любові до нашого міста, якщо
вона вже тут працює. А мірилом цього
почуття мають бути не лише окремі заходи за її участі, але й шана до тих, хто
і словом, і ділом доводить це у повсякденному житті.

Вишгород

Гайд-парк
Історія
свята

13 січня

Різдвяний турнір з футболу

Олександр ЧЕРКАЙ, тренер ФК «Чайка»
ФОТО — архів команди

Спортивна зала Вишгородської ДЮСШ
стала ареною змагань з міні-футболу, що
відбулися 4-6 січня ц. р. Турнір (уже втретє) проводився під егідою футбольного
клубу «Чайка» за спонсорської підтримки
Едуарда Багмута для команд хлопчиків
2007 р. н.
Вісім команд були розподілені на дві групи. Група «А» — ФК «Столиця», ФК «Поділ»,
ФК «Єдність» – усі з м. Києва та ФК «Чайка»-1 м. Вишгорода. Група «Б» – ФК «Діназ»
(Вишгородський район), ДЮСШ (смт Баришівка), ФК «Межигір’я» (Вишгородський район) та ФК «Чайка»-2 м. Вишгорода.
Регламент передбачав ігри у групах, в
одне коло, а далі — у півфіналах перехресно, за 1-4 й 5-8 місця. Потім стикові ігри між
переможцями півфіналів та переможеними.
Кожна гра проходила безкомпромісно,
з повною самовіддачею гравців. Результати ігор у групі «А» у перший день змагань:
«Чайка»-1 — «Єдність» — 6:2; «Столиця» —
«Поділ» — 2:1; «Чайка»-1 — «Поділ» — 6:3;
«Єдність» — «Столиця» — 0:5; у групі «Б»:
Баришівка — «Діназ» — 4:2; «Межигір’я» —
«Чайка»-2 — 4:2; «Межигір’я» — Баришівка
— 4:5; «Чайка»-2 — «Діназ» — 3:5.
У другий день змагань проводились поєдинки третього туру у групах, а також півфінальні ігри. У групі «А» наша перша команда вирвала перемогу у грі з ФК «Столиця»
— 3:2 та зайняла 1-е місце у групі з трьома
перемогами, «Столиця» — друга.
У групі «Б» «Межигір’я», поступаючись
«Діназу» – 0:2, переломило хід поєдинку і перемогло «Діназ» — 4:3. Баришівка розійшлася миром з «Чайкою»-2 — 2:2.
Півфінальні ігри виявились непоступливими та захоплюючими.
Гра між «Чайкою»-1 та «Межигір’ям» у
основний час не виявила переможця — 2:2,
а у серії пенальті перемогло «Межигір’я» —
3:2. У другому півфіналі Баришівка здобула
вольову перемогу над «Столицею» — 2:1.
У півфіналах за 5-8 місця «Чайка»-2 у
основний час не змогла здолати «Поділ» —
3:3, та все-таки у серії пенальті перемогла
— 4:3.

У другому півфіналі «Діназ» обіграв «Єдність» — 5:3.
У третій, завершальний день змагань
проводились стикові поєдинки за розподіл
місць у турнірі. Поєдинок за 7-8 місця приніс
перемогу «Подолу» над «Єдністю». «Діназ»
у грі за 5-6 місця переміг нашу другу команду — 3:2.
У боротьбі за призове третє місце не обійшлося без помилки арбітра: за мить до фінального свистка він зарахував взяття воріт
нашої першої команди у грі зі «Столицею».
Воротар забрав м’яч, який не перетнув лінію
воріт, але арбітр показав на центр майданчика, зафіксувавши результат у основний час
— 3:3.
У серії пенальті фортуна посміхнулася
«Столиці» – 4:3.
Фінальний поєдинок приніс перемогу
«Межигір’ю» над Баришівкою — 3:1. Заради
справедливості скажу, що у цих командах
були футболісти старші – 2006 р. н., тому що
турнір не мав статусу офіційних змагань.
Процес нагородження приніс багато радості учасникам змагань та їхнім батькам.
Адже головний спонсор турніру Едуард Багмут потурбувався, щоб усі команди отримали кубки, у тому числі й за 4-8 місця, за волю
до перемоги, а усі гравці – медалі.
Кращі гравці у номінаціях: воротар Роман Шостопаль (ДЮСШ Баришівки), оборонець Єгор Іванченко («Столиця»), нападник
Вячеслав Ярина («Чайка»-1). Кращі гравці
команд: Андрій Ханін («Єдність»), Микита
Василенко (ФК «Поділ»), Володимир Кошіль («Чайка»-2), Дмитро Аксьонов (ФК «Діназ»), Микита Гавриш («Чайка»-1), Кирило
Желдак (ФК «Столиця»), Руслан Поладько
(ДЮСШ Баришівки), Артем Мартиненко (ФК
«Межигір’я»).
Кожен гравець турніру отримав фірмовий
шоколад із символічною назвою «Чайка», а
команда-переможець – великий торт у вигляді футбольного поля. Команда «Чайка»-1 —
грошову премію від головного спонсора — за
волю до перемоги.
Вітав юних футболістів і директор КП
«УФКС» Вишгородської міської ради Олександр Баланюк.
Турнір, присвячений Різдву Христовому,
став справжнім святом футболу для дітей.
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«Батька» Діда Мороза
розстріляли саме на морозі

Володимир ТКАЧ

ФутГОЛ

2018 року

«Тупим» іноземцям неможливо пояснити національні особливості наших новорічних свят. Скажімо, чому ми відзначаємо Різдво Христове на два тижні пізніше
всього християнського світу? Якщо колись більшовики пересунули календар, то
чому зараз церква не повертається до своєї тисячолітньої традиції — 25 грудня? Ще
важче їм збагнути, що таке Старий Новий
рік. Два взаємовиключні слова — СтарийНовий, сам чорт ногу зламає. Європейцям і америкосам незрозуміло, як можна
страждати від новорічної обжерливості і
алкогольного отруєння, і їхнє щастя, що не
були на наших корпоративах, з нестримною пиятикою та іншими надмірностями.
Їх дивують піддаті мужички у червоних
синтетичних шубах і бородами із вати і те,
чому вони, допившись по квартирах, десь
валяться безформенною червоношапочною купою.
Як іноземним гостям пояснити, що професія Діда Мороза за шкідливістю для здоров’я
дорівнює професіям шахтаря і сталевара? У
шахтарів — силікоз, у металургів — пневмоконіози, а у Діда Мороза — печінка.
А взагалі, звідки взявся цей дивний новорічний персонаж? Є загальне уявлення, що Дід Мороз — це щось старовинне,
слов’янське. А це хибна думка. Ось святий
Миколай дійсно персонаж дуже давній, але
він сам по собі. Дід Мороз виник не з древніх
казок і легенд. Звичайно, у слов’янській міфології були подібні образи — зимові духи —
помічники бога Перуна, як наприклад, Тріскунець (по-поліському Зюзя). Але цей злобний
божок морозив подорожніх, холодив худобу,
від нього тріщали дерева і лід, словом, про
нього благополучно забули на тисячу років.
Як і про інших зимових духів — Карачуна і
Зимника.
У 1930-х роках комуністи вирішили відродити новорічну ялинку. Для повноти нового
соціального явища був створений і новий образ — Дід Мороз. Ось це соціалістичне божество, як новий культ, і було презентовано на
сцені московського Дому Союзів у 1937 році.
Автором Діда Мороза (з дозволу, звісно, Сталіна) був Павло Постишев. Це — партійний
функціонер, освіта — «незакінчена початкова» — один клас ремісничого училища, а
ще — кривавий маразматик. У 1933 році, коли
українців морили голодом партійні ватажки
Чубар і Косіор, Сталіну їх методи здалися ліберальними, і він направив у республіку нелюда Постишева. На його кривавих руках —
голодна смерть мільйонів українських дітей і
дорослих, десятки тисяч винесених смертних
вироків. При чому, Постишев підписував навіть не списки засуджених «трійками», а
всього два рядки з цифрами жертв. Він прославився тим, що як партійний лідер наказав
вилучити з торгівлі мільйон коробок сірників
у силу того, що, мовляв, полум’я цих сірників
у його хворій уяві нагадувало профіль Троцького.
В Україні він не зумів «з’їсти» Лазаря Ка-

гановича і його кинули на Куйбишевську область. Там у нього дах «зірвало» остаточно.
За неповний рік Постишев пересадив увесь
партійний і радянський апарат. По області
було заарештовано більше 35 тис. чоловік, з
яких 5 тис. негайно розстріляли.
День і ніч Павло Кривавий з лупою в руках шукав профіль Троцького у шкільних зошитах, які потім знищувалися, а поліграфістів
стріляли, на газетних знімках — фотографів
ставили до стінки.
Останнє, чим запам’ятався цей людожер,
– це був наказ про вилучення з продовольчих магазинів «контрреволюційної» «Любительської» ковбаси! Постишеву привиділися
на розрізі ковбаси чіткі контури фашистської
свастики. Він запропонував прокуратурі і
НКВС посадити 200 працівників торгівлі і чоловік 20 розстріляти.
Сталін вирішив позбавитися цього маньяка, і Постишева арештували. Катував його
такий же садист – нарком Єжов (через рік
його закатує наступний упир НКВС Берія). За
два місяці Постишев зізнався, що він — японський шпигун. А ось заарештований його
колега по Голодомору в Україні — колишній
генсек КП(б)У Станіслав Косіор — майже рік
витримав тортури. Тоді Єжов велів привести
його 16-річну доньку, і на очах Косіора декілька міліціонерів зґвалтували її. Він усе підписав. Доньку викинули на вулицю, і по дорозі
додому вона кинулася під потяг…
Кара наздогнала ще одного організатора
Голодомору Власа Чубаря, колишнього голову Раднаркому України. Його заарештували,
катували, він визнав себе німецьким шпигуном і далі, відповідно, отримав кулю у потилицю. Жінка теж.
Своїм дітищем — Дідом Морозом — Постишев недовго втішався. 26 лютого 1939
року його розстріляли на подвір’ї Бутирської
буцегарні. Іронія долі — того року в лютому
були великі сніги і морози. Труп «батька»
Діда Мороза і труп його жінки ще довго лежали у снігу, доки не перетворилися на льодяні
колоди. Язичницький божок Тріскунець зробив свою справу «на відмінно».
А що Дід Мороз? Новий образ прижився
у народі. Був ще один персонаж — маленький Символьониш у шапочці з цифрами року,
мав путатися під ногами Діда Мороза, але
його не сприйняли. Трохи пізніше з’явилася
і Снігуронька. Сучасним Дідам Морозам, добре піддатим, вона виявилася до вподоби.
Але це вже інша інтимна новорічна історія.
Сьогодні образ Діда Мороза повністю
приватизувала Росія як спадкоємиця СРСР.
Постишевському персонажу побудували
резиденцію у м. Великий Устюг, і цей бренд
«Мейд ін Раша» тиражується по всьому світу,
марно намагаючись переплюнути тверезого і
без сексі Снігуроньки Санта-Клауса. Екзальтовані «FEMEN» можуть істерично верещати,
що у дітей забираємо казку, так це неправда,
бо її в нашій тисячолітній історії і не було.
До всього вищесказаного, мабуть, найбільше підходять слова, сказані 1000 років
тому великим східним філософом Фірдоусі:
«Не старайся недоречно!»

Новорічні
віршування

Хитрощі Діда Мороза
Галина МОРОЗ
В новорічну темну ніч
Дід Мороз заліз на ніч,
Подарунків не складає,
Все на нежить нарікає.
Каже: «Ой, як лихоманить!»
Та нас, звісно, не обманить.
Полікуєм його враз,
Від людей у нас наказ.
Дід Мороз якби десь зник —
Не настав би Новий рік!
І вдалось полікувати,
Знань прийшлося докладати.
Взяв Дідусь Мороз мішок,
Одягнув свій кожушок
І якраз в потрібний час
Все ж таки прибув до вас.
Новий рік настав теж вчасно
В нас тепер все буде КЛАСНО!
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КОЛО жінки

Миру та злагоди – кожній родині!
Влас. інф.
ФОТО – Валентина МІЩЕНКО-ШИШКІНА

Напередодні Різдва Христового, 6 січня, у Благодійному фонді «Святої Ольги» з ініціативи Марини Ступник
відбулася зустріч із багатодітними родинами міста.
Радник міського голови, президент-голова правління Фонду Володимир Малишев тепло привітав пред-

ставників родин з нагоди новорічно-різдвяних свят з
побажаннями сімейного благополуччя та Божого благословення у новому році.
Дружина міського голови з особливим теплом привітавши присутніх, передала їм подарунки. «Кожна родина – це частина нашої країни. І коли в родині тепло
і затишно, є взаєморозуміння та віра, то і в Україні будуть мир і злагода», – сказала Марина Ступник.

Вишгород

Всім! Всім! Всім!
Бажаю зустріти казкове свято Старого
Нового року в колі близьких і друзів, щоб ці
чарівні дні різдвяної чарівності запам’яталися
гарною казкою на весь наступний рік. Бажаю
звершення всього задуманого, досягнення
бажаного, підтримки від улюблених людей в
будь-якому починанні, здоров’я та оптимізму!
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Благодійність
17 січня святкує день народження
творчий і талановитий хлопець
Олексій Юрійович ОСИНОВСЬКИЙ.
Щиро вітаю!
Бажаю стрімкого розвитку
в музичній сфері,
Нових висот у кар’єрі
Та успіхів у всіх інших
напрямках життя.
Нехай твоя цілеспрямованість
та жага до знань
Допоможуть тобі втілити
всі твої мрії.
Ірина

14 січня — Новий рік за старим стилем, свято Василя
Традиції, обряди
14 січня українці відзначають свято на
честь Василія Великого, архиєпископа Кесарії Кападокійської, що в Малій Азії. Церковні
джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого
життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього
дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.
14 січня також перший день Нового року за
старим стилем. Переддень Нового року своєю
обрядовістю нагадував переддень Різдва і називався в народі Щедрим Вечором. Це пов’язано

зі звичаєм готувати багатий святковий стіл.
Характерною прикметою новорічного свята
в Україні було й щедрування — давній народний звичай церемоніальних обходів хат із побажанням щастя членам сім’ї та розквіту господарства. На відміну від колядування, обряд
щедрування завжди був в Україні справді народним, позацерковним. Звідси і його радісне,
оптимістичне звучання. До кінця XIX ст. обряд
щедрування, увібравши в себе національний
колорит та менталітет нашого народу, став
явищем народної художньої творчості й таким
зберігся і до сьогодні. Хоча нині щедрувальників
та колядників, святково вбраних, з посмішками
на обличчях на вулицях міст побачиш нечасто.

«ДВОЄ ВДОМА» —
аншлагові вистави
у «ДИВОСВІТІ»

А от у селах, зокрема і нашого Вишгородського
району, вони радо вітають сусідів, родичів, знайомих. Гурти охоче заходять і до місцевих рад,
організацій, торговельних закладів, попередньо
попросившись: «Дозвольте защедрувать!..» Тож
Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця —
Щоби родило в землі,
Щоби було на столі.
І на полі, і в стодолі,
Щоб добра було доволі.
Щоб не знали вже розлуки
Ваші діти, ваші внуки.
Дай же, Боже, в добрий час,
Щоб добро гостило в вас!

До святкового столу

Інформація ЦТ «Дивосвіт»
Дуже змістовно й цікаво пройшли новорічні вистави у Вишгородському районному Центрі художньої творчості «Дивосвіт».
Чотири дні поспіль тут було велелюдно і гамірно. Щодня — аншлаги. Щодня — понад чотириста глядачів у залі та понад двісті артистів
на сцені.
Юні ДИВО-артисти, втомлені й щасливі, отримали безліч схвальних
відгуків від глядачів, подарунки від «Дивосвіту», а потім відсвяткували на
afterparty, яку влаштували для них батьки.
«Дивосвіт» пишається своїми талановитими вихованцями, надзвичайно вдячний за всебічну підтримку їхнім батькам і висловлює вдячність
усій творчій команді працівників «Дивосвіту», особливо — художньому
керівнику Олені Титаренко та директору Центру творчості Олені Андріяш.

Позашкілля

ГОЛОВНА СТРАВА
Свинячі реберця
Знадобиться:
1 кг свинячих реберець, по 2 ст. ложки гірчиці, кетчупу; сіль, перець, паприка за смаком.
• Добре промийте реберця, розріжте їх на порційні
шматки.
• Змішайте кетчуп, гірчицю, олію, спеції і цим маринадом натріть реберця.
• Покладіть їх у глибоку миску, накрийте плівкою і поставте на 2 години в холодильник.
• Запікайте реберця на подушці з тушкованих у рослинній олії овочів (картоплі, моркви, цибулі).
• Подавайте зі сметаною або йогуртом і рубаною зеленню.
М’ясний рулет
• Корейку або свинячий ошийок гарненько відбийте.
• Гриби трохи обсмажте з дрібно нарізаною цибулею
і часником.
• Сир потріть на крупній тертці, додайте до грибів, все поперчіть і перемішайте.
• Сформуйте рулет, обсмажте його
спершу на добре розігрітій сковорідці,
а потім викладіть в змащену вершковим маслом форму для запікання або
на деко.
• Поставте в нагріту до 180 градусів
духовку, запікайте близько 80-90 хв до
готовності.

Смачного свята!

ЗАКУСКИ
Здивуйте гостей чимось незвичайним. Головний інгредієнт – філе риби.
Приготуйте закусочні бутерброди з вершковим сиром, сьомгою і зеленню.
Зробіть новорічні тарталетки з будь-якою начинкою.
Можете наповнити їх салатом олів’є або будь-яким
іншим.
Класичним наповненням є відварна куряча грудинка
і печериці з цибулею у сметані.
Скористайтесь рецептом оригінального салату
під назвою «Африка»
Шарами в красиві вази викладіть відварну курячу
грудинку, змастіть її майонезом, потім – банани, тертий
твердий сир, знову майонез. Зверху – листя салату і
часточки мандаринів.
ГАРНІР
Прекрасним доповненням до святкового столу
стане картопляний гратен
Потрібно: 12 картоплин; 2 склянки жирних вершків; 2
зубчики часнику; 50 гр вершкового масла; сіль і мелений
чорний перець за смаком; твердий сир.
• Картоплю нарізати тонкими круглими скибочками,
укласти в форму, посипати сіллю і перцем.
• Залити її вершками, посипати мускатним горіхом і
покласти зверху шматочки масла. Посипати тертим сиром.
• Запікати при 200 градусах до готовності.
ДЕСЕРТ
Приготуйте смачне домашнє Рафаелло
Банку згущеного молока змішайте з 200 гр кокосової
стружки. З цієї суміші і сформуйте кульки, поклавши в
серединку родзинку або горішок. Обкачайте в кокосовій
стружці. Помістіть десерт у холодильник.
Виберіть
легке
і освіжаюче желе з
апельсинів в якості солодкого.
Ви можете зробити його з натурального
соку 4-х апельсинів. Додайте в желе шафран
і коричневий цукор за
смаком. Зверху прикрасьте збитими вершками.

Подорожуємо світом

Вишгород
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Буй-тур американськими просторами
«Ти скажи їм, що правда
вічно жива і нікому
її не здолати»
Українська народна пісня
Олександр ДРОБАХА
Переднє слово
Рейд пізнання 28.06. – 17.07.2017 р.
близько 4500 кілометрів суходолу відбувся, водночас триватиме ще довго…
Про країну – світового лідера у багатьох
галузях життя висловитись правильно по
гарячих слідах, на додаток те, що пізнав
за довгий час, та ще одній людині… ой, як
непросто. Скажу наперед: поїздка була
авантюрою з мого боку. Прекрасною, все
ж, авантюрою… погодитись на пропозицію рідні (хай і за їхній кошт). Вік такий
– букет недуг… Тріщина будь-якої миті
стає ямою… Все ж прагнення побачитись
із внуками та угледіти Новий Світ своїми
очима переважили всі негації…
Океанські траси Тараса Бульби
Глибока ніч над Атлантичним океаном.
Наш літак-лайнер фірми KLM — курс Амстердам-Міннеаполіс, штат Міннесота. Долаємо простір і час. Ще вдома мріялось подивитися на океан. Але ж ніч — мрія шубовснула у
безвість. Проблем — ніяких. Година, друга…
і ось відчуваю, що теплопостачання організму дає збій — холодно. Натягую ковдру. Стюардесі, яка йде між рядами крісел, показую
на свої ноги (згадуючи про себе при цьому
автора книжки про Американську революцію Томаса Пейна «Здоровий глузд») і кажу:
«Пейн» (біль). Вона усміхається і за мить
приносить ще одну ковдру. Дякую. Та тягну
ще третє укривало з вільного поруч місця.
Покривала вирішують справу. В летючій оазі
над Атлантикою у напівдрімоті калейдоскопом спогадів лину до, либонь, найменшого
моря у світі, мого Азовського (тепер кажуть
Озівського) моря, де мрію (колись!) на крутобережжі про кругосвітні мандри… 1952 рік.
Хлопчак із книжкою на глинистій, випаленій
сонцем кручі обриву степів над білопінним
морем… На обкладинці видніється козацький полковник на своєму огирі-громаку, Чорті, зупиненому на повному алюрі.
— Стійте! — до козаків. — Випала люлька! Не хочу, щоб вона дісталася вражим ляхам!..
Ти у чарівному полоні героїчних козаків,
Січі, вітрів, блакитних обріїв, бранець поклику далеких морських походів… Раптом…
мить одна, друга… вже линеш на першому
справді українському крейсері «Тарас Бульба»… Якийсь час перебираєш у пам’яті прекрасні уламки дитячих мрій… Ось ти у межичассі із просторів… крізь десятиліття… на
мить удома, де над головою лине у віки неопалима люлька Тараса… Вільного часу багато… ловиш далекі, манливі мрії – жар-птиці і

З онуками на межі Канзасу і Міссурі

ховаєш десь на денці єства…
Студебеккер або Америка
Вперше Америка звучить у нашій дитячій уяві років 70 тому паралельно зі словом
«Студебеккер» (лендлізовий). Цей вантажний автомобіль вражає нашу хлоп’ячу свідомість… Як потужно місить невилазну грязюку степових доріг!
…Кузов машини повен кавунів і надходить гроза. В степу вона буває рідко та навально. Батько з водієм у салоні. Я на кавунах під брезентом. Ось харамаркає з темені
неба, аж репає кавун. Миттю його дорізаю —
половину в кабіну, другу частину починаю
смакувати. Зненацька б’є так, що ледь не
давлюся солодкою м’якоттю. Водночас заревів двигун і нас несе торпедою путівцем…
Ллє як з відра… Гримить безперервно… Води
– аж лящить під колесами… І враз, ніби вогняно-золотиста пляма пливе… Ні!.. Яструб
вогняно-блискавичний суне на мене… Із тихим ледь чутним тріскотом феєрверком пропливає над брезентом і десь дівається. Чи від
жаху грози, чи скаженого руху авто, чи смакоти серцевини кавуна, чи від усього разом
мені робиться захоплююче-весело…
За якісь хвилини все стиха. Зупиняємося
на пагорбі.
Батько:
— Ну як ти там!
— Та нічого! – І розказую про яскраво-сліпучого яструба.
Водій на те:
— Молися Богу, що пронесло, — це кульова блискавка!
Трохи протряхає. Ми чавимо грязюку
далі… Вода місцями аж сичить… Диво-машина!
«Коли ж ми діждем Вашінгтона…»
Це вже не степи, а прерії на Захід від Міссісіпі і Міссурі… Фенімор Купер, веселі хлопці
Марка Твена, Волт Вітменові «Листя трави»,
Лютера Бербанка «Жниво життя», часопис
«Америка» з 1992 р. виходить ще й українською і… один з диких парадоксів незалежності: якраз із 1992-го цей часопис перестає
надходити до найбільшої бібліотеки імені
Володимира Вернадського й Національної
парламентської бібліотеки імені Ярослава
Мудрого… В шістдесяті — час остаточного
мого зриву із дикоінтернаціональною системою кремлівських компрачікосів історії, мене
все більше цікавить Новий Світ з його культурою як якістю життя, особистостями.
У вісімдесяті якось придбав три томи «Літературної історії Америки», у дев’яності —
життєпис «Автобіографія Бенджаміна Франкліна» та «Автобіографія. Нотатки про штат
Вірджинію» Томаса Джефферсона і багато
чого другого. Звісно, ще раніше поштовх
інтересу — відомі слова Тараса Шевченка
«Коли ж ми діждем Вашінгтона…» За Рухівського революційного здвигу була наша
наївна спроба реалізації спорудження хоча

б погруддя великому Президенту і Людині у
нашій столиці…
Тоді ж вночі над океаном роздумую — як
враження цих мандрів — як елемент думок,
пошуків давнього і не дуже часу про Новий
Світ відбити на тлі пошуків державного шляху моєї країни до справедливого ладу.
Роздум на просмику метериків. Жанр
Ще до мого від’їзду було ясно — звичайною розповіддю тут не обійдешся, репортажем також: географія, історія — тільки
зав’язка справи. Максимальні жанрові можливості у мандрівній прозі, поширеній на Заході і не дуже у нас. Психологічні моменти і
десяток-другий додаткових граней допускає
цей рід літератури, навіть багатожанровість,
тобто зробити хоч відбитки — силуети характерних особистостей Нового Світу. В чім їх
неповторна особливість? У новій цивілізації
чи не вперше у світовій політичній історії, вимріяне, теоретично обгрунтоване кількома
людьми було успішно реалізоване державним і національним співжиттям мільйонів новоприбулих людей багатьох націй (звісно, не
без суперечностей і навіть зударів), а тепер
для мільярдів людей планети ці реалії Нового
Світу — мрія чи нездійсненна утопія.
***
Вище було згадане моє первісне «відкриття» Америки. І ось приземлення… Пелюстинами опадають давні мрії, мої спомини
про них. Переді мною Велика Реалія. Знана
і незнана, відома і невідома Американська
земля. Міннеаполіс, центр штату Міннесота.
Сонячний літній ранок. Летовище. Злітають
один за одним повітряні лайнери.
Маса пасажирів з усієї планети. Ще в салоні літака висмикую, прокручую в пам’яті
ключові слова: асистент, транзіт… (як вестися, до кого звертатися у цьому вихровому
огромі) із докладної інструкції моєї доньки
Галі. Так і стається. З асистентом швидко
долаємо контроль митний і паспортний з відбитками пальців. Не без курйозів. Митник
(напівжартома):
— Сало є?
— Но! Но! — кажу.
Жінка-асистент:
— Здравствуйтє! Раша?
— Но! — кажу, — Юкрейн! Майдан!
Та усміхається:
— Панімаю!
Знаходимо залу, над якою яскрить:
Transit (пересадка). Годину-півтори зачудовано ходжу, приглядаюсь до вируючого життя
інакшої багатьма деталями цивілізації. Присідаю на хвильку перед початком реєстрації.
У свідомості зринає одна із найсуттєвіших
ознак цієї культури: недоторканність особи,
як природнє право людини, і конституційне
право, якому скоро 250 років. У нас поки що
списи ламаються теж про недоторканність
тільки чиновників: суддів, прокурорів, депутатів ВР, президента та інших слугів народу.

Про недоторканність всіх його Величність
Народ може тільки мріяти. В нашому Основному Законі є поняття: народ – джерело
влади. Який раз закрадається думка… Чи
не навмисне не додано?.. Народ – джерело
права!
Миті реєстрації – і ми в літаку на Канзас
Сіті. Місто на пограниччі штатів Канзас і Міссурі. День малохмарний. Під нами — Айова — один з найбільш розвинених сільськогосподарських штатів. Літак американської
компанії. Обслуга максимально увічлива,
усміхнено піклується про пасажира. Хмари
все рідшають. Внизу розмаїтий світ нив. Прямокутники, квадрати, трапеції ланів, обрамлених стрілами шляхів… У п’ятдесяті роки
минулого віку у час відлиги після холодної
війни тут Микита Хрущов переймає досвід
американських фермерів. Потім він прославиться своїм карикатурним:
— Доженемо і випередимо Америку!
(…Знявши штани на кукурудзяному качані!)
Далі Москва затіює… за його ж словами:
— Нє отдадім амєріканцам Луну! — космічні змагання, які закінчились висадкою
американців на Місяці в липні 1969 року. Після наїздів на сусідів — Чехословаччина, 1968
рік, репресії в Україні 1965-1972 рр…
***
За дві години Канзас Сіті. Зустріч із рідними: зять Джерад, донька Галина і внуки Лукас, Джейкоб і Данило. Обійми, поцілунки… і
вперед до їхньої домівки в Олейсе. Тутешні
шляхи — друге реальне диво (після Студебеккера) американських просторів. Довгенько шукаю, як визначитися про них одним словом. Знаходжу після тритижневих мандрів по
них, а саме: феєрверк доріг… Їх кілька типів:
федеральні автостради. Завжди цей шлях
двоскладовий. З одностороннім рухом (кілька смуг чи ярусів) до Атлантики, друга складова, паралельна, протилежний напрямок до
Тихого океану (теж кілька смуг). Цих шляхів
усього в державі 1 %, та по них рухається понад 15 % усього автотранспорту. Майже безперервним веселковим потоком авто найрізноманітніших конфігурацій і кольорів.
Є штатні шосе, приватні путівці з двостороннім рухом. На них порівняно тихо. Тепер
цей огром – сув’язь вражень, думок, тритижневого бліц-крігу пізнання, часом стресових
ситуацій на грані витримки, відлунює снами.
Щоб уникнути безсоння, хапаєшся за ручку і
гайда за манливими враженнями: вітальним
помахом руки зовсім незнайомого чоловіка
під час бігу підтюпцем другого ранку в Олейсе, чарівною гармонією Монтічелло, родовим
помістям одного з найвидатніших американців і всієї планети Томасом Джефферсоном
(1743-1826), за феєричною майже прямолінійною панамериканською автострадою, де
ми не побачили за чотири тисячі з половиною
кілометрів жодної аварії…
(Далі буде)

У штаті Західна Вірджинія. Місце зустрічі президентів у 1817
році Томаса Джефферсона, Джона Адамса і Джеймса Медісона

Біля поховання Президента Томаса Джефферсона. Монтічелло, штат Вірджинія

Монумент-обеліск першому Президенту
Джорджу Вашінгтону, столиця Вашінгтон

Меморіал Президента Авраама
Лінкольна, столиця Вашінгтон

Споруда меморіалу
Аврааму Лінкольну
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:10, 22:15 Т/с
«Школа»
23:15 Х/ф «Санктум»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05 «Загублений свiт»
12:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ 2»
16:25 Х/ф «Бiблiотекар:
Повернення до копалень
Царя Соломона»
19:20 Т/с «Команда»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 5»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек»
14:00 Перша шпальта
14:30 РадiоДень
15:00, 18:05, 21:00
Новини
16:45 Хто в домi хазяїн
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 До справи
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Iнтермарiум
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
00:00 Iсторiя кiно
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:40 Реальна мiстика
13:45, 15:30 Т/с «Даша»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На лiнiї життя»

23:30 Х/ф «Гладiатор»
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
10:00 М/ф «Дюймовочка»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Країна У. Новий рiк
14:00 Т/c «Домашнiй

арешт»
16:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:00 Казки У
18:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:25, 18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 Х/ф «Суєта суєт»
10:40 Х/ф «Справжнє
кохання»
12:50 «Холостяк - 6»
15:25, 23:15 «Мiстичнi
iсторiї-5 з Павлом
Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН
7:25 Х/ф «Сказання про
двох братiв-близнюкiв»
08:55 Х/ф «Максим
Перепелиця»

10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Х/ф « Зворотного
шляху немає»
19:30 Т/с «Морський
патруль»
21:20 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 07:09 Kids Time
06:10 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
07:10 Х/ф «Крокодил
Дандi»
09:10 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
11:20 Вiд пацанки до
панянки
16:10 Таємний агент
17:30 Таємний агент.
Пост-шоу
19:00 Ревiзор
22:00 Х/ф «Полтергейст»
00:00 Т/с «Костянтин»

МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20 Таємницi акул
10:20 Пустелi: життя на
межi
11:20 Нашi
12:20 Скептик
13:20 Брама часу
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Дивовинаходи
19:50, 23:40 Великi
тирани
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Топ 10: таємницi
та загадки»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»

15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:00 «Навколо М»
11:00 Х/ф «Лiкар. Учень
Авiценни»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:10 Т/с «Беверлi-Хiлс,
90210»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Анжелiка -

маркіза янголiв»
ІНТЕР
6:15 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 Х/ф
«Д’Артаньян i три
мушкетери»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Мереживо
долi»
22:30 «Cлiдство вели... з
Л. Каневським»
00:25 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана»
ICTV
6:10 Громадянська
оборона
07:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:45 Факти. Ранок
11:15, 13:15 Х/ф «Iнший
свiт»
12:45, 15:45 Факти. День

14:00, 16:15 Х/ф «Iнший
свiт. Еволюцiя»
16:30 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:15 Бiльше нiж правда
21:20 «На трьох»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:45, 18:40 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15, 22:15 Т/с
«Школа»
23:15 Х/ф «Пришестя
диявола»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:25 Х/ф «Рожева
пантера»
19:20 Т/с «Команда»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 5»

00:50 Т/с «Атлантида 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Новi свiти»
11:55 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 РадiоДень
15:15 Фольк-music
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
21:50 Новини. Спорт
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка

11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 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
10:00 Х/ф «Холодне
серце»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Країна У. Новий рiк
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:00 Казки У
18:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:30 ООН
СТБ
6:10, 18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 «Все буде смачно!»
08:00 «Холостяк - 6»
15:25, 23:20 «Мiстичнi
iсторiї-5 з Павлом
Костiциним»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН
6:45 Х/ф «Чорта з два»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Слiд в океанi»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
7:19, 08:49 Kids Time
07:20 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:50 Серця трьох
10:40 Ревiзор

13:30 Страстi за
Ревiзором
16:20 Таємний агент
17:50 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Мобiльник»
00:00 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
09:20 Таємницi акул
10:20 Африка: хижий свiт
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Створенi вбивати
17:50, 22:40 Дивовинаходи
18:50 Бандитська Одеса
19:50, 23:40 Великi
тирани
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Х/ф «Дiло було в
Пеньковi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Любов на
асфальтi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Бiльше нiж правда
11:05 Антизомбi
12:00, 13:15 Х/ф «Няньки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
16:40, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Два стволи»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
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
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 1 7 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15 Т/с «Школа»
22:15 Х/ф «Мовчання
ягнят»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:25 Х/ф «Iрландець»
19:20 Т/с «Команда»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 5»
UA:ПЕРШИЙ

6:00, 16:45 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Новi свiти»
13:10 РадiоДень
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
21:50 Новини. Спорт
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 03:35 Зiрковий
шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi
16:00, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 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
10:00 Х/ф «Принцжабеня»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Країна У. Новий рiк
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
18:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:15, 18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
07:35 «Все буде смачно!»
09:25 «Холостяк - 6»
11:55 «Холостяк - 7»
15:25, 23:40 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
17:30, 22:00 «Вiкна-

Новини»
20:00, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН
6:15 Х/ф «Дике кохання»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф « Без права на
провал»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
7:14, 09:09 Kids Time
07:15 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
09:10 Серця трьох
11:00 Ревiзор

14:00 Страстi за
Ревiзором
16:20 Таємний агент
17:50 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Вiдчай»
00:40 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Правда життя
09:20 Створенi вбивати
10:20 Африка: хижий свiт
11:20 Фестивалi планети
11:50 Незвичайнi
культури
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
19:50 Великi тирани
23:40 Великi танковi
битви
ТРК «КИїВ»

7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Три сестри»
09:00 «Красунi»
09:50, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:45, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 22:30 «Cлiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
13:00 Х/ф «Якщо йдеш,
то йди»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Дiдька лисого»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Няньки»

11:00, 13:15 Х/ф «Два
стволи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:15 Секретний фронт
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
22:55 Х/ф «Миротворець»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 8 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15, 21:15 Т/с «Школа»
22:15 Х/ф «Дюплекс»
00:00 Х/ф «Наїзницi та
янголи»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:20 Х/ф «Кiлер
мимоволi»
19:20 Т/с «Команда»
21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 5»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Новi свiти»
13:10, 14:30 РадiоДень
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
17:05 Лайфхак
українською
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 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»

- 8»
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Везунчик»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Панянка-селянка
13:00 Країна У. Новий рiк
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00, 19:00 Одного разу
пiд Полтавою
17:00 Казки У
18:00 Країна У
20:00 Танька i Володька
21:00 Казки У Кiно
22:00 Готель Галiцiя
23:30 ООН
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:15, 18:00 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10 «Все буде смачно!»
09:05 «Холостяк - 7»
15:25, 23:15 «Мiстичнi
iсторiї-6 з Павлом
Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40 «Х-Фактор

НТН
7:00 Х/ф «Двiйник»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iз життя
начальника карного
розшуку»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
21:20 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 06:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
06:49, 08:40 Kids Time
08:45 Серця трьох
10:40 Ревiзор
13:30 Страстi за
Ревiзором

16:10 Таємний агент
17:30 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Запит у друзi»
23:50 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00 Бандитський
Київ
09:20 Створенi вбивати
10:20 Африка:
хижий свiт
11:20 Незвичайнi
культури
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Таємницi акул
17:50, 22:40 Дивовинаходи
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Великi
тирани
23:40 Великi
танковi битви
ТРК «КИїВ»

7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»

15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 22:30 «Cлiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
13:00 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасьлкою»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Випадковий
запис»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:05 Антизомбi
12:00, 13:15 Х/ф
«Миротворець»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:25, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Iнсайдер
23:35 Х/ф «Малавiта»
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
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

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

13 січня

2018 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 9 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
16:10 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 2017»
00:25 Х/ф «Друзi друзiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:05 Х/ф «Чужий»
19:20 Х/ф «Боксер»
21:10 Х/ф «Цiнний
вантаж»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Новi свiти»
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Спринт 10
км. Чоловiки
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:15 Х/ф «Солдат
Джанет»
23:45 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або

невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Листи з
минулого»
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»
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
10:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:10 Т/c «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 18:00 Країна У
14:00 Т/c «Домашнiй
арешт»
16:00 Казки У Кiно
19:00 Країна У. Новий рiк
20:00 Танька i Володька
21:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
22:30 Х/ф «Молодята»
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:05, 18:00, 23:40 Т/с
«Коли ми вдома»
08:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
09:50 Х/ф «П’ята група
кровi»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40 «Х-Фактор
- 8»
НТН

6:30 Х/ф «Вiрний Руслан»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «I ти побачиш
небо»
10:25 «Кримiнальнi
справи»
12:15 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
16:50 Т/с «Ставка бiльша
за життя»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
7:09, 08:19 Kids Time
07:10 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:20 Серця трьох
10:30 Ревiзор
13:30 Страстi за
Ревiзором
16:10 Таємний агент
17:15 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Легiон»

00:00 Т/с «Костянтин»

завантажений у свiтi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10
«Найекстремальнiшi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00, 18:50 Бандитська
Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20 Правда життя
09:20, 17:00 Таємницi
акул
10:20 Африка: хижий свiт
11:20 Незвичайнi
культури
12:20 Скептик
13:20 Таємницi пiрамiд
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:50, 22:40 Дивовинаходи
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Найбiльш

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:10, 21:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Cлiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Вчитель року»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 20:15 Антизомбi

12:00, 13:15 Х/ф
«Малавiта»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:05 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:50 Х/ф «Саботаж»
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
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 20 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:50, 23:15 «Свiтське
життя»
10:45 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя»
13:00 Х/ф «Тато
напрокат»
14:55 Х/ф «Друзi друзiв»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
11:00 «Загублений свiт»
13:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ 2»

17:05 Х/ф «Боксер»
18:50 Х/ф «Цiнний
вантаж»
20:40 Х/ф «Чужi»
23:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
12:00 Х/ф «Пророк
Моiсей»
14:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
15:05 Д/с «Дика планета»
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
18:25 Х/ф «Незаймана
королева»
20:25 Д/ц «Незвичайнi
культури»

21:35 Розсекречена
iсторiя
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
10:15 Т/с «Листи з
минулого»
14:00, 15:20 Т/с
«Горобини грона червонi»
17:45, 19:40 Т/с «Чоловiк
на годину»
22:00 Т/с «Кохання як
нещасний випадок»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 12:15 «Золотий
гусак.» NEW
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:15 Прямий ефiр з Н.

Фiцич
14:25 Споживач
17:15 «Ехо України»
18:00, 22:00 «Закрита
зона»
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
12:00 Х/ф «Принцжабеня»
13:00 Готель Галiцiя
17:00 Х/ф «Молодята»
19:00 Танька i Володька
20:00 Країна У. Новий рiк
00:00 Теорiя зради
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Х-Фактор - 8»

19:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20:55 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
22:50 Х/ф «Щастя за
рецептом»
НТН
6:55 Х/ф «Людина в
прохiдному дворi»
12:00 «Легенди шансона»
13:00 «Свiдок. Агенти»
13:40 «Речовий доказ»
17:10 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф « За двома
зайцями»
21:00 Х/ф «Прибульцi - 3:
Взяття Бастилiї»
23:15 Х/ф «Джулiя Х»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Ревiзор
10:00 Суперiнтуїцiя
17:00 Х/ф «Затура»
19:00 Х/ф «Джуманджи»
21:00 Х/ф «Казки на нiч»

23:00 Х/ф «Нiчого собi
поїздочка»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Мiстична Україна
08:20 Полювання на НЛО
09:10 Академiк Корольов
10:00, 22:50 Анатомiя
бою
12:10 Великi танковi
битви
13:50, 21:00 Бойова
залiзниця
15:40 Африка: хижий свiт
17:30 Незвичайнi
культури
18:30 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:10 «Останнiй шанс
побачити»
15:15 «Концерт
«Приречений на любов»
16:20 «Київськi iсторiї»

16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:05 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Примари Гойї»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:20 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
11:00 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
12:40 «Ух ти show»
13:40 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
16:45 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»

00:00 Х/ф «Королiвський
роман»
ІНТЕР
07:10 «Чекай мене»
08:45 «Подорожi в часi»
09:15 Д/п «Шалiмов. Сто
рокiв як один день»
10:00 Х/ф «Дорога моя
людина»
12:10 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
14:00 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
15:40 «Концерт Олi
Полякової»
17:45, 20:30 Т/с «Червона
королева»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
6:20 Бiльше нiж правда
07:50 Я зняв!
09:45 Дизель-шоу
10:50 Особливостi
нацiональної роботи

12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:25 Х/ф «Поганi хлопцi»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
23:00 Х/ф «Хенкок»
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
10:10 Модне здоров’я
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:10 Про вiйсько
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний актив

НЕДIЛЯ , 21 С І Ч НЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:15 ТСН
07:10 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50, 11:50, 12:45, 13:40,
14:35 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
15:15 «Лiга смiху 2017»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Не можу
забути тебе»
2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 220.
Титульний двобiй: Стiпе
Мiочич - Франсiс Нганну».
Пряма трансляцiя з
Бостона (США)
09:00 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
12:00 «Бандерлоги»
16:00 Х/ф «Чужi»

18:40 Х/ф «Рожева
пантера 2»
20:15 Х/ф «Бiблiотекар
3: Прокляття Юдиного
потира»
22:05 Х/ф «Транзит»
Черв. Круг
23:45 «Змiшанi
єдиноборства. UFC 220.
Титульний двобiй: Стiпе
Мiочич - Франсiс Нганну».
Трансляцiя з Бостона
(США)
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Пророк
Моiсей»
11:35 Д/ф «Єдине коло»
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт
12,5 км. Жiнки
14:30 Фольк-music
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт
15 км. Чоловiки
16:55 Д/с «Дива Китаю»

18:25 Х/ф «Незаймана
королева»
21:35 Розважальна
програма
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Оповiдь»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
10:10 Т/с «Горобини
грона червонi»
13:20 Т/с «Чоловiк на
годину»
17:00, 21:00 Т/с «Чужа
доля»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
22:45 Х/ф «Терапiя
любов’ю»
00:45 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 22:00 «Ехо

України»
10:25 «Золотий гусак.»
NEW
11:15, 19:15 «Територiя
позитиву»
12:15 Споживач
13:00 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
20:10 «Кисельов.
Авторське»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
ТЕТ
6:40 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Везунчик»
11:40 Х/ф «Потрiйнi
неприємностi»
13:30 Танька i Володька
18:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
20:00 Казки У
00:00 Теорiя зради
СТБ
6:00, 10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»

Запрошуємо в ОСББ «Ольжин Град» на постійну
роботу ДВІРНИКА. З/п – від 3 600 грн.
Тел: (063) 313-56-73

12:30 «Х-Фактор - 8»
15:05 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
17:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
9:30 «Україна вражає»
11:20 Х/ф « За двома
зайцями»
12:40 Х/ф «Солодка
жiнка»
14:35 «Легенди карного
розшуку»
16:20 Х/ф «Прибульцi - 3:
Взяття Бастилiї»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:05 Х/ф «Людинаамфiбiя»
21:00 «Добрий вечiр»
22:50 Х/ф «Друге
кохання»
00:40 Х/ф «Джулiя Х»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 10:09 Kids Time
06:50 М/с «Лунтик i його

Потрібна прибиральниця.
Тел: (067) 740-93-30

«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

Підприємству потрібні на постійну роботу ЗБІРНИК
(ЗП — 12 000 грн) та РІЗНОРОБОЧИЙ (ЗП — 7 000
грн.) Місце роботи: с. Новосілки, Вишгородський р-н.
Звертатися в робочий час: (097) 683-92-79

На постійну роботу потрібен РОЗКЛЕЙНИК
ОГОЛОШЕНЬ (жінка, м. Вишгород),
з/п договірна. Тел: (099) 283-82-83
23.01.2018 р. о 14:00 відбудуться збори
щодо здачі в оренду нежитлового приміщення за адресою:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7

друзi»
08:40 М/ф «Упс. Ний
вiдплив»
10:10 Х/ф «Хранителi
скарбiв»
12:10 Х/ф «Затура»
14:00 Х/ф «Джуманджи»
16:10 Х/ф «Казки на нiч»
18:00 Х/ф «Мушкетери»
20:00 Х/ф «Геркулес»
22:00 Х/ф «Костянтин»
МЕГА
6:00 Бандитська
Одеса
07:30 Мiстична
Україна
08:20 Шосте вiдчуття
09:10 Зворотнiй бiк
Мiсяця
10:00, 22:50 Анатомiя
бою
12:10 Великi танковi
битви
13:50, 21:00 Бойова
залiзниця
15:40 Африка: хижий свiт
17:30 Незвичайнi
культури
18:30 Брама часу

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:10 «Мультляндiя»
15:00 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Вiкно в Європу»
15:55 Х/ф «Там, де тече
рiка»
18:10 «Концерт «Шлягер
року»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Пекло»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
11:45 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють

Америку»
13:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
18:20 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
23:30 «КВН»
ІНТЕР
6:35 Х/ф «Пiдкидьок»
08:00 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
14:00 Т/с «Нехай
говорять»
17:45, 20:30 Т/с «Червона
королева»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV
7:05 Т/с «Код
Костянтина»

08:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:35, 13:00 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
17:00 Х/ф «Хенкок»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Кiнг Конг»
00:35 Х/ф «Подарунок»
5 КАНАЛ
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
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
08:25, 03:15 Феєрiя
мандрiв
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

17.01.2018 р. о 17:00 відбудуться загальні збори мешканців будинку № 7 на вул.
Дніпровській з приводу надання в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Вишгород, вул. Дніпровська, 7, на шостому поверсі

3 лютого 2018 року о 10:00
відбудуться звітно-виборчі збори
кооперативу «Екран».
На повістці денній – перевибори
голови, розмір членських внесків
Вважати недійсним загублене свідоцтво про реєстрацію машини, видане ТОВ «АЛАРІТ-ПРОМ».
Навантажувач колісний LiuGong CLG856, заводський № CLG856HZVHL573753, двигун
№90022794, рік випуску: 2017

Потрібен продавець.
Тел: (098) 341-97-50

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про присвоєння
кваліфікаційного рівня з робітничих професій, столяр,
будівельний тесляр, розряд четвертий (реєстраційний
№ 46), видане згідно з рішенням кваліфікаційної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму
25.10.2002 р. (протокол № 78) на ім’я Василя Олексійовича СЕМЕРИКА
Вважати недійсним втрачений диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Професійне навчання», кваліфікація майстра виробничого навчання і техніка-будівельника (серія КХ № 26027640), виданий Ржищівським
індустріально-педагогічним технікумом 23.03.2005 р. на
ім’я Василя Олексійовича СЕМЕРИКА

P.S.

Іноді вчасно зроблені кроки
змінюють ходу всього життя

8

13 січня

Мозаїка

2018 року

Вишгород

Ліра
Віктор КУЧЕРУК
Мене розсудливість так хватко
Тримає змалечку в руці,
Щоб я знав добре від початку
Про те, що станеться в кінці.
Тож, усвідомлюючи все це,
Мені донині невтямки –
Чому я слухаюся серця
І забуваю про мізки?..
****
Пітьма, завісою своєю,
Покрила обриси дерев, –
Лягла, між небом і землею,
Смоли густої тягарем.
Сховала в мороці бруківку
Та по узбіччях розповзлась, –
І, уповільнивши мандрівку,
Лишила виміряним час.
Отож пробач, що дуже довго
Я, повен пристрасті й жалю,
Немов сліпий, до тебе човгав,
Щоби промовити: “люблю”…

На дозвіллі

КРОСВОРД

Спасибі за чуйність
2 січня минуло 40
днів, як на 81-ому році
пішов із життя наш
дорогий чоловік, безмежно добрий і турботливий батько, дідусь
ЗАЦЕПІН Віктор Костянтинович.
Болюче і дуже тяжко втрачати чоловіка, з
котрим прожили у любові та злагоді 45 років і який був опорою в
усьому, справжнім, надійним другом.
Спасибі, що в цей надзвичайно тяжкий
час нас підтримали небайдужі люди – адміністрація і весь колектив Вишгородської ЗОШ
I-III ст. № 1, депутати міської ради Олена Яківна Лісогор та Володимир Юрійович Лісогор,
а також наші куми, сусіди, друзі та інші добрі
люди.
Щиро дякуємо. Ваша підтримка була дуже
необхідна і важлива.
З повагою та шаною Тетяна ЗАЦЕПІНА

Здаю приміщення
в оренду 8,5 м кв.
Тел: (067) 740-93-30

Вічна пам’ять
12 січня ц. р. – 40
днів, як пішов із життя
мій дорогий чоловік
МУЗИЧЕНКО Микола Григорович, який
багато років пропрацював у Вишгородському райвійськкоматі.
Ти житимеш у
моїй пам’яті, поки
жива я.
Всіх, хто знав мого чоловіка, прошу
пом’янути його тихим добрим словом.
Дружина Євгенія МУЗИЧЕНКО

У приватний садочок
м. Вишгорода
запрошуємо
помічника вихователя.
Висока заробітна плата.
Тел: 067-527-22-07
Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 18 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29,
(066) 324 45 22

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 АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

Купуй органічне

Натуральна косметика за помірними цінами

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

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

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
Працюємо з 10:00 до 19:00
(обідня перерва з 14:00 до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

