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З Днем енергетика!

Хай буде світло!

Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння ми відзначаємо День енергетика.
Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли
робота енергетиків найбільш помітна. Для вишгородців — це особливе свято, бо наше
місто — центр гідроенергетичного комплексу України. Саме завдяки цій галузі економіки
тисячолітній Вишгород відродився і став красивим і неповторним містом.
Від щирого серця бажаю усім працівникам енергетичного комплексу, заслуженим ветеранам — надійного здоров’я, успіхів на виробництві, затишку і достатку у родинах, віри у
світле майбутнє. Добра і щастя вам! Хай буде світло!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова

Свято наближається!

Запалили вогні на ялинці

Знай наших!

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Танцювальний флешмоб, солодощі,
щирі вітання, обійми і відкриття головної
ялинки міста — так у Вишгороді святкували День Святого Миколая. Цьогоріч
— не за стандартним сценарієм. Було
чимало сюрпризів та цікавинок.
Понад 500 вихованців дитячих садочків, шкіл та центрів творчості з ліхтариками
у руках створили надзвичайно святкову атмосферу, виконавши запальний танок, до
якого міг долучитись кожен, — постарались
організатори та хореографи.
Ще одна фішка — кругова сцена, яку
звели навколо ялинки, і сюрприз — облаштована фотозона з новорічними композиціями.
З теплими словами вітань до громади
звернулися Вишгородський міський голова
Олексій Момот, голова Вишгородської РДА
Вячеслав Савенок. Привітав вишгородців
з новорічно-різдвяними святами і депутат
Верховної Ради Ярослав Москаленко. А
вогні на ялинці на радість численній дітворі
запалив господар свята — Святий Миколай
(Роман Микитчик).
Драйву дійству додали барабанщиці зі
студіїї «Drum Station», танцювальний колектив «Клерико», вихованці якого й готували
учасників флешмобу. А підприємці Світлана Свистун та Людмила Черв’яківська частували дітей запашними домашніми смаколиками.

Вдалий для нас «Mikulas kupa 2018»
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Шість маленьких гімнасток 2009-2010
та 2012 рр. н. відділення художньої гімнастики ВР КДЮСШ (тренери – Людмила
Вологдіна та Анастасія Кононенко) повернулись нещодавно із м. Будапешта (Угоршина), де проходив Міжнародний турнір
«Mikulas kupa 2018».
У ньому взяли участь понад десять команд із Ізраїлю, Білорусі, Хорватії, Польщі,
Словаччини, Угорщини та інших країн. І наші
дівчатка, які вперше виступили у змаганнях

такого рівня, показали добрі результати, виборовши ряд призових місць у багатоборстві.
Це Ярослава Цеханова, Марія Баранова, Вероніка Бондарук, Олександра Гольденберг,
Анастасія Бондарєва, Владислава Концева.
Разом із тренером Людмилою Вологдіною
вони прийшли поділитися радістю перемог із
Вишгородським міським головою Олексієм
Момотом, який фінансово підтримав поїздку
юних спортсменів.
Наші гімнастки виступили також у галаконцерті турніру з показовим номером.
Вітаємо юних гімнасток та їхніх тренерів.
Сподіваємось, у них попереду – багато перемог!

Україна отримала автокефалію

Порошенку допомогло саме Боже провидіння
Те, як упродовж одного дня 15 грудня
під час об’єднавчого собору вдалося і затвердити статут Автокефальної Української Церкви, і обрати її Предстоятеля, є
величезним успіхом, заявила в інтерв’ю
телеканалу «Белсат» українська експертрелігієзнавець Тетяна Деркач.

«Україну можна привітати з тим, що у
нас починає набувати конституційного статусу перша в її історії Автокефальна Помісна Церква», — зазначила пані Тетяна. На її
думку, Президент України Петро Порошенко
з цього дня увійшов в історію.
Чит. — на стор. 2
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Міжнародне співробітництво

Варена (Литва) – Вишгородський район (Україна)
Інф. Вишгородської районної ради
З метою налагодження ділових контактів та розвитку зв’язків Вишгородської
районної ради з іншими районами іноземних країн, для більш повного розкриття
економічного, науково-технічного та культурного потенціалу 7 грудня ц. р. у місті
Варена (Литва) голова Вишгородської
районної ради Ростислав Кириченко та
Варенський міський голова Алгіс Кашета
урочисто підписали Протокол про співробітництво та дружні взаємовідносини муніципальності Варенського району в Литві
та Вишгородського району в Україні.
Ростислав Кириченко зазначив, що це
історичний момент, коли Вишгородський
район та Варенський край започатковують
співпрацю та дружні стосунки в усіх сферах
соціально-економічного розвитку. Вишгородський район — надзвичайно цікавий

Суспільство
Україна отримала автокефалію

Порошенку допомогло саме Боже провидіння

для співробітництва з Варенським районом,
адже це перша міжрегіональна угода, яка
розрахована на здійснення проектів у економічній, соціально-гуманітарній, науковій та
культурній сферах і може слугувати взірцем
для багатьох інших регіонів.
У рамках візиту делегація Вишгородської районної ради зустрілася з представниками місцевого самоврядування міст і сіл
Варенського району та поспілкувалась на
тему децентралізації. Литовські колеги поділились досвідом упровадження реформи,
яка визнана однією із найвдаліших у Європі.
У ході дискусії представники литовської
сторони поділилися своїм досвідом реалізації адміністративної реформи і водночас
застерегли українських колег від певних помилок у процесі створення об›єднаних територіальних громад.
Більше фото
— див. на сайті газети «Вишгород»

(Початок на стор. 1)
«Подія абсолютно безпрецедентна. І те,
що він зумів це зробити і зумів довести до
кінця, я вважаю певною мірою Божим провидінням», — наголосила вона, додавши, що
українська автокефалія незмірно важливіша,
аніж «безвіз» із Євросоюзом.
На думку експерта, надалі все залежить

Комуналка-2019: що зміниться

В Україні введуть абонплату на все і штрафи
За матеріалами Інтернет-ЗМІ
БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ
У новому законі, який вступить в силу у
травні 2019-го, передбачили пеню (штраф)
за кожен день прострочення (починаючи з
20-го числа), пише «Обозреватель».
На сьогодні загальна заборгованість за
комуналку по країні — близько 40 млрд грн.
Якщо такий борг протримається близько року,
заплатити доведеться на 1,5 млрд грн більше. Максимальний розмір пені, як пояснюють
автори закону, не може перевищувати 100 %
боргу. Крім основних тарифів з’явиться ще й
абонентська плата.
НОВІ КОМУНАЛЬНІ ПРАВИЛА
Чинні правила не враховують низку нововведень (поява ОСББ, введення ринків газу,
електроенергії) і не відповідають європейським стандартам. Тому й прийнято закон
«Про житлово-комунальні послуги» — ще в
минулому році, але він вступає в дію у травні 2019-го. Передбачалося, що вже з 1 січня
українці житимуть за новими комунальними
правилами, та влітку Верховна Рада це рішення переглянула: за відсутність лічильників
мають штрафувати постачальників, а до початку наступного року лічильники встановити
не встигнуть, тому введення в дію закону відстрочили.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ:
• доведеться платити пеню за прострочення платежів;
• введуть абонплату на комуналку;
• зобов’яжуть впускати в квартиру комунальників;
• дозволять відключати комунальні послуги за борги;
• комунальники платитимуть штрафи за
відключення послуги без причини.
Не пізніше, ніж через півроку після вступу
закону в дію українці мають вибрати постачальника комунальних послуг і укласти індивідуальний договір або доручити управителю
укласти договір від імені всіх мешканців багатоповерхівки чи ОСББ.

Коментар
Кабмін розрахував граничний розмір
абонплати, як того вимагає ухвалений закон «Про житлово-комунальні послуги».
Формула розрахунку максимального
розміру абонплати: мінімальна зарплата
х 2,58 х коефіцієнт витрати.
Для холодної води та водовідведення
коефіцієнт — 0,0035. Відповідно, граничний розмір абонплати на холодну воду та
водовідведення складе 33,6 грн. Але варто

Вишгород

ЯК І КОЛИ НАРАХОВУВАТИМУТЬ
ПЕНЮ ЗА БОРГИ:
Починаючи з 20 травня 2019 р., споживачі,
що оплачують комуналку із запізненням, платитимуть штрафи.
Закон зворотної сили не має, за вже існуючі борги штрафувати не повинні, але підприємства можуть трактувати документ по-своєму.
«Закон вступає в силу з 20 травня 2019
року, і ті порушення в платіжній дисципліні, які
були здійснені до зазначеного терміну, не повинні потрапляти під норму про сплату пені»,
– пояснює експерт, юрист одного з адвокатських об’єднань Юрій Смок.
Розмір пені – 0,01 % боргу. Так, прострочка на 90 днів 1500 грн за комуналку в місяць
збільшить суму боргу приблизно на 27 грн. У
першій редакції закону штрафи були в 10 разів
більші, але до другого читання суми урізали
через негативну реакцію суспільства.
У майбутньому розмір пені можуть переглянути: штрафні санкції — звичайна європейська практика.
ВВЕДУТЬ АБОНПЛАТУ:
КОЛИ І СКІЛЬКИ ЗАПЛАТИМО
Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір абонентської плати, що визначатиметься за формулою:
• мінімальна зарплата х 2,58 х коефіцієнт
витрати (гаряча вода і тепло – 0,004; холодна
вода – 0,0035; вивезення сміття – 0,0015).
Отже, у 2019 році максимальна абонплата
на тепло, гарячу воду складе 43 грн, на холодну воду – 37,6 грн і на вивезення сміття – 16,1
грн. Навіть якщо зовсім не користуватися комунальної послугою, абонентську плату доведеться оплачувати. Її розміри збільшуватимуться з ростом мінімальної заробітної плати.
«Плата за абонентське обслуговування
– платіж, який споживач платить виконавцю
комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у
багатоквартирному будинку», – йдеться в документі Кабміну. Зібрані гроші використають
на витрати з укладання договорів, розподіл
послуги, обслуговування лічильників.
врахувати, що в наступному році мінімальну
заробітну плату в Україні збільшать, тому
більше доведеться вносити і за абонплату.
Наприклад, при мінімальній зарплаті 4173
грн за холодну воду та водовідведення доведеться сплатити вже 37,7 грн.
Крім абонплати, також потрібно буде
сплачувати і самі послуги (за показами
лічильника). Таким чином платіж складатиметься із двох складових: постійний
(абонплата) та змінний (об’єм використаної
послуги по лічильнику).
Сама по собі абонентська плата — об-

від того, як митрополит Епіфаній, який очолив
Православну церкву в Україні, зуміє побудувати відносини архієреїв усередині нової церкви,
і від того, якою буде офіційна риторика цієї
церкви — в тому числі щодо тих архієреїв і парафій Московського патріархату, які висловлювали свої автокефальні настрої або, принаймні, були досить лояльні до автокефалії.

Ми в єднанні з усім Православ’ям
Отець Богдан НИКОЛИН, настоятель
храму Св. Володимира у Вишгороді
До 15 грудня 2018 року Божого багато
хто називав нас неблагодатними, розкольниками тощо. Після Об’єднавчого Собору ніхто
не має права нас так називати. Ми увійшли
у Євхаристійне єднання з усім Православним
світом, оскільки вже 16 грудня 2018 р. Б. у
Константинополі вже поминали нашого новообраного Предстоятеля Православної Церк-

ви України — Владику Епіфанія.
Один із ієрархів Всесвітнього Православ’я
вже служив Літургію у Полтаві із Владикою Федором. Інший ієрарх у цю ж неділю,
16.12.2018 р. Б., очолив Службу Божу у Видубицькому монастирі (Київ).
Надання Томосу та обрання Глави Православної Церкви України — надзвичайна подія.
Для нас це величезне свято. Нарешті всі українці, які вважають себе православними христянами, можуть спокійно про це заявляти.

Від єдності і співпраці залежить майбутнє
Протоієрей Тарас ВАЛАХ,
настоятель Собору
Вишгородської Богородиці
Греко-католики Вишгородщини
висловлюють вдячність Богові за зцілення
ще однієї рани на тілі нашої Держави, а
саме – створення Помісної Православної Церкви в Україні. І як кожна рана для
остаточного загоєння потребує достатньо
часу, ми молимось до Спасителя, щоби
дарував мудрість і терпеливість новообраному Предстоятелю Православної Церкви
в Україні, і ми стали свідками утвердження
єдності Православ’я в Україні під покровом Вселенського Патріарха.
Також хочемо процитувати слова Глави і

Отця Української Греко-Католицької Церкви
– Блаженнішого Святослава Шевчука: «Цей
Собор є важливим, історичним моментом в
житті України. Адже тепер є усі передумови
до діалогу і співпраці, подібно як це відбувалося у часи митрополитів Петра Могили та
Йосифа Велямина Рутського у двадцятих роках XVII ст. Це стане можливим, якщо предстоятелі Церков будуть на висоті свого покликання і усвідомлення своєї місії. Важливо,
щоб за процесами, які відбуваються у житті
православних Церков України, стояла не просто зміна вивіски, а зміна якості. Тепер обидві Церкви: УГКЦ і УПЦ повинні йти разом,
шукати і реалізовувати те, що єднає, адже «у
єдності наша сила і від міжцерковної єдності
і співпраці залежить майбутнє нашої країни».

Вишгородське районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» повідомляє, що відповідно до рішення Вишгородської районної ради від 29 листопада 2018
року №502-33-VII «Про встановлення тарифів
на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для потреб населення, на
теплову енергію для потреб бюджетних уста-

нов, релігійних організацій та інших споживачів Вишгородському районному комунальному підприємству «Вишгородтепломережа»
встановлені тарифи: на теплову енергію для
потреб населення (без ПДВ) – 1314,86 грн за
1 Гкал; на послугу з централізованого опалення для населення (з ПДВ), у тому числі: з
будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1597,31 грн за 1 Гкал;
без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 49,71 грн/кв. м; на теплову енергію для потреб бюджетних установ
(без ПДВ) – 1346,02 грн за 1 Гкал; на теплову
енергію для релігійних організацій (без ПДВ)
– 1346,02 грн за 1 Гкал; на теплову енергію
для потреб інших споживачів (без ПДВ) –
1346,02 грн за 1 Гкал.

лік споживачів, це особисті рахунки, це розрахунки використаних послуг і т.д., тобто
це робота, яка завжди була закладена в
тариф. Витрати, які надалі будуть відшкодовуватись через плату за абонентське
обслуговування, на даний час включені в
тариф на водопостачання і водовідведення
для населення (багатоповерхівки та приватний сектор), який складає — 22,56 грн/
куб. м. Після введення абонплати цей тариф складатиме — 21,24 грн/куб. м — так
само, як тариф для бюджетних організацій
та підприємств (в якому на даний час від-

сутні такі витрати).
Таке нововведення могло би призвести до зменшення основного тарифу, але,
враховуючи подорожчання енергоресурсів,
зростання цін на паливо, збільшення розміру податків (спецводокористування та
користування надрами), зростання вартості
на скид стоків та їх доочищення, збільшення
витрат на дослідження води та підвищення
зарплат у наступному році, Вишгородським
МКП «Водоканал» незабаром планується
підвищення тарифу на водопостачання та
водовідведення.

Тарифи на теплову
енергію та послугу з
централізованого опалення
ДЖЕРЕЛО: газета «Слово» № 48
від 01.12.2018 р., шп. 5

Місто і навколо нього

Вишгород
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Сергій ТАРУТА: Справедлива ціна газу для населення
не повинна перевищувати $145 за тисячу кубів

Як людям добитися справедливості в питанні ціни газу і як Україні повністю
відмовитися від його імпорту, розповідає лідер партії «Основа» Сергій Тарута
— Сергію Олексійовичу, почнемо з найголовнішого: нинішня ціна газу для населення в 8550 гривень за тисячу кубометрів — справедлива?
— Несправедлива. І рішення уряду про підвищення
ціни природного газу для населення на 23,5% — це діагноз неспроможності керівництва країни.
Ми в партії «Основа» обґрунтовано вважаємо, що
вартість комунальних послуг, в тому числі і тарифи на
газ, дуже завищені щодо доходів населення. Тарифи
необхідно знижувати. Я на власному досвіді знаю, що
таке видобуток газу і як розраховується його ціна. І в
нашу партію входять люди з досвідом і у видобутку, і в
транспортуванні газу. Ми знаємо, які у нас запаси газу,
як його добувати і яка собівартість видобутку українського блакитного палива. Вона зараз приблизно від
50 доларів за 1 тис. кубометрів. Тому роздрібна ціна
для населення в 145 доларів за 1 тис. кубометрів —
це не популізм, як зараз кричить влада. Це звичайний
економічний розрахунок.
Сьогодні у багатьох газодобувних країнах світу ціна
газу суттєво нижча, ніж у Європі. Наприклад, у США
ціна газу взагалі 110 доларів. А була удвічі вища. Щоб
ціна впала, вони почали інвестувати у нові технології,
навчилися рентабельно видобувати природний, сланцевий і метановий газ.
— А в Україні ще є що добувати чи без імпор-

Не хлібом єдиним…
Павло БАРАНОВ,
голова ветеранської організації
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС
та управління ПрАТ «Укргідроенерго»
Міська рада ветеранів — це не тільки
місце, де проводять збори та конференції,
розповсюджують інформацію та передають малозабезпеченим категоріям громадян гуманітарну, благодійну допомогу, а й
місце «спекотних» спортивних баталій.
Вже не перший рік до Дня енергетика
тут проводяться змагання на першість із ша-

ту вже не обійтися? Якими запасами газу володіє
наша країна?
— Україна має колосальні обсяги запасів природного, сланцевого і метанового газу — близько 10 трильйонів кубометрів.
За загальними запасами газу Україна — друга у
Європі після Росії. Україна може не тільки відмовитися
від імпорту газу, а іще й продавати його на експорт і
непогано на цьому заробляти. 50-60 млрд кубометрів
видобутку газу в рік — абсолютно можливі обсяги.
Адже Україна за часів СРСР вже видобувала по 60-70
млрд кубів газу на рік і навіть поставляла його в Росію.
Уявіть — якщо видобувати по 50 мільярдів кубометрів на рік, то цього вистачить на 200 років!
Адже недарма міністр енергетики США і ексгубернатор штату Техас Рік Перрі під час нещодавнього візиту в нашу країну заявив, що Україна може стати новим Техасом для Європи. А Техас — це штат
із найбільшими в США доведеними запасами газу і
нафти.
— Але влада розповідає народові, що ціна повинна бути ринковою, паритетною ціні імпортного
газу. Чому так відбувається?
— Тому що нинішнє керівництво країни корупційне, непрофесійне і не працює на благо народу. Адже
для чого люди вибирають владу? Для того, щоби вона

Редакційна пошта

хів та шашок. Але за довгий робочий період
значна частина грального інвентаря вийшла
з ладу. Ось і виникло цього року питання —
проводити змагання чи ні?
Та нині його вирішено. Цими днями
радник міського голови, президент-голова
правління БФ «Святої Ольги» Володимир
Малишев передав раді ветеранів десять нових комплектів шахів і шашок, придбаних
міським головою Олексієм Момотом за його
особисті кошти.
Змагання вже проходять. Тож, побажаємо нашим шахістам успіху і удачі.

Підприємці — пенсіонерам
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО – автор,
спеціально для «Вишгорода»

Ми, пенсіонери міста, щиро вдячні підприємцям ярмарки, що біля
стадіону «Енергетик», за благодійну
акцію, яка відбувається останньої
неділі щомісяця. Кожен пенсіонер
та інвалід має змогу отримати пачку
круп, борошна або макаронних виробів, взявши участь у безпрограшній
лотереї.
Надавати таку допомогу незахищеним категоріям населення підприємці вирішили на загальних зборах
на знак вдячності мешканцям міста,
які залюбки купують їхні товари.

Пожалів агресора
М. ПЕТРЕНКО, читач
В день, коли українці об’єдналися навколо святкування Дня Збройних сил України,
вшановуючи синів-захисників нашої держа-

ефективно керувала державою та робила життя людей
кращим, а не погіршувала, як це відбувається зараз.
Ось подивіться: сьогодні державна компанія «Укргазвидобування» видобуває українського газу майже
стільки ж, скільки споживає населення. У 2017 році
компанія видобула 15,3 млрд кубометрів газу, а населення використало 15,8 млрд кубометрів. Тобто побутові споживачі цілком можуть бути забезпечені винятково українським газом.
Але держава спочатку накручує ціну на цей газ,
щоб у «Нафтогазу» утворився прибуток, а потім ці ж
кошти спрямовує на субсидії, щоб показати, як влада
дбає про народ. Хоча це взагалі знущання влади по
відношенню до народу.

«Одиничку» — та до «Садів Дніпро»

Марія ЧИЖЕВСЬКА,
84 роки, дитина війни,
ветеран праці — від імені пенсіонерів
До зупинки «Сади «Дніпро» автобусом
Київ-Осещина їдемо з Вишгорода чотири кілометри, а оплату з нас, пенсіонерів, беруть,

Троєщина, помножена на два
Катерина ЗАГОРУЙКО,
Валентина ГОЛОВАНЬ,
Світлана БРАГАРНИК, Юрій МИКИТКО
Він дуже зручно облаштувався – цей
стихійний ринок на проспекті Т. Шевченка.
Поруч – багатоповерхівки, покупців вистачає, центр міста – що іще треба перекупнику, який зараз зветься не спекулянт, а підприємець. А що ціни зашкалюють на цьому
ринку – не купуй, ніхто нікого не примушує.
У сезон консервації кожна господиня
прагне щось заготовити на зиму. Якщо на
оптовому овочевому ринку на Троєщині перець солодкий, наприклад, коштував 12 грн/
кг, то на стихійному — вдвічі дорожче. І так
— усі овочі та фрукти.

Офіційно

20 грудня відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Присутні розглянули низку питань,
пов’язаних із квартирним обліком, надали дозволи на укладання договорів дарування, купівлі-продажу житла через призму рекомендацій
Опікунської ради, затвердили протоколи комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо
будівництва, кошторисну документацію щодо
будівництва громадської вбиральні вздовж набережної Київського водосховища, на ремонт-

— І не соромно вам, — запитує одна з нас
у молодиці, яка розставила ящики з продукцією ледве не до АТБ (маркет на проспекті).
Вона і оком не моргнула: — Поїдьте та
купіть!
Так Троєщинський ринок , але з подвійними цінами за товар, перекочував на проспект
Шевченка. Хоча для бажаючих купувати і
продавати є чудові місця на новому ринку на
Набережній. Але жодного перекупника там
щось не видно.
І нарешті головне — стихійні ринки псують зовнішній вигляд міста. У столиці із цим
злом ефективно боряться. Хочеш торгувати
— плати податок у міську казну. Але торгуй у
відведеному для цього місці, а не під ногами
у перехожих.

Хто візьметься за маршрут?

У зв’язку із систематичним порушенням перевезення за маршрутом № 1 (м. Вишгород)
Вишгородська міська рада шукає бажаючих тимчасово курсувати за цим маршрутом.
По детальну інформацію звертайтесь
за тел.: (04596) 54195, (04596) 54203.
ви та з болем у серці згадуючи загиблих воїнів від рук російського агресора, у деяких
осіб був зовсім інший, протилежний настрій.
Я був шокований постом, викладеним у
інтернеті головним редактором газети «На
самом деле» В. Борзовцем. Цитую: «Пять
президентов США начали 11 войн по всему
миру, а агрессором у них по-прежнему оста-

ется Россия!» Тобто для людини Росія, яка
воює проти України, не є агресором. Як вам
не соромно? Чи жага наживи на вашій відверто проплаченій маргиналами газеті затулила
вам очі?! За що ви так ненавидите Україну?!
Також виникає питання до окремих депутатів та людей, які на словах називають себе
патріотами: чому ви і надалі продовжуєте

Розглядали нагальні питання сьогодення міста
Влас. інф.

як до Осещини, — 6 гривень.
Хто нам відповість: невже це законно?
Хотілося б отримати таку відповідь, щоби
можна було тицьнути в неї носом кожного водія, який оббирає нас.
Насправді, було би зручно, якби до «Садів Дніпро» ходила наша міська «одиничка».

ні роботи із заміни вікон і дверей у під’їздах за
певними адресами, встановили режими роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, затвердили
умови догорів оренди, встановили вартість ритуальних послуг, надали дозвіл на тимчасове
встановлення металевого гаража та дозволи
на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, встановили пріоритети на заявлені місця рекламних засобів. Також члени виконкому
затвердили проект технічних умов на приєднання групи нових будинків по вул. Набережній
(замовник — ТОВ «ДБК-Моноліт») до мереж
зовнішнього освітлення. Були погоджені і зміни

до технічних умов на приєднання будинків (замовник будівництва — ТОВ «Еліт-Фасад») до
централізованих систем водопостачання. На
цьому засіданні були затверджені й умови договору про пайову участь у розвитку міської інфраструктури замовнику будівництва комплексу
багатоповерхівок по вул. Ю. Кургузова ПАТ
«Київська пересувна механізована колона-2».
Члени виконкому схвалили проект рішення міської ради «Про затвердження міських
програм розвитку на 2019 рік» та проект рішення «Про Вишгородський міський бюджет
на 2019 рік».

співпрацювати з такими от ненависниками
України, як пан Борзовець?
Боляче, дуже боляче. Я — звичайний
українець, якому плюнули в обличчя. Хочеться кричати від люті!
Але народ мудрий і зробить висновки.
Вам, пане Віталію, варто вибачитися перед
воїнами та їх сім’ями. Слава Україні!

У міськвиконкомі

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгроод»
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ФізкультУРА
Ірина ЗЕМЛЯНА

«Стрімкий м’яч» юних гандболістів
Нещодавно команди юнаків та дівчат 2005-2006 р. н. РК
ДЮСШ м. Вишгорода взяли участь у другому етапі чемпіонату України з гандболу на приз клубу «Стрімкий м’яч».

ФОТО – архів команди,
спеціально для «Вишгорода»

Теніс

Живемо ЗДОРОВО
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Вільна піраміда

Валерій СИДОРЧУК, суддя змагань
15 грудня ц. р. у більярдному клубі «Пальміра» (м. Вишгород) відбулися особисті змагання
з більярду «Вільна піраміда». У вже третьому за
ліком турнірі взяли участь вісім більярдистів. Особиста першість серед дорослих учасників проходила під патронатом Вишгородського міського
голови Олексія Момота.
Поєдинки проходили за коловою системою. Учасники були розподілені на дві групи. Переможці грали
у фіналі, а гравці, які посіли другі місця, — між собою
за третє місце.
Гра складалася із трьох партій до двох перемог
одного із суперників.
Після 7-годинної напруженої боротьби, в результаті гострих поєдинків чемпіоном м. Вишгорода з більярду став Едуард Глеков. Бронза дісталася Антону
Кубишеву.
На жаль, не взяли участь у турнірі Руслан Іщук
(минулорічний чемпіон), Олексій Бражніков та Ярослав Бойченко.
Всі призери нагороджені грамотами і медалями.
Бажання всіх учасників турніру— і надалі проводити такі передноворічні змагання.

Валерій СИДОРЧУК, суддя змагань
15-16 грудня у спортивній залі «Брейк» м. Києва відбувся
традиційний дитячий новорічний турнір із настільного тенісу. Це наймасовіший турнір, який щороку проводиться у столиці. Він пройшов на високому організаційному рівні та при
численній глядацькій аудиторії.
«Брейк» — один із найкращих спортивних залів столиці, де
проходять всеукраїнські та міжнародні турніри з настільного тенісу.
Цього року змагалися юнаки та дівчата 2002-2005-2008 р. н. і
молодші. В особистій першості взяли участь 81 тенісист із шести
київських шкіл, міста Вишгорода та Вишгородського району.
Турнір проходив за коловою системою, де кожна зустріч складалася з трьох сетів — до двох перемог одного із суперників. Другі місця грали між собою за третє місце.
У результаті гострих, безкомпромісних, напружених поєдинків
у старшій віковій групі перемогу здобув киянин Арсеній Лобалов.
У групі 2005 р. н. перше місце посів вишгородець Михайло Мар-

Нещодавно я як директор міського
центру творчості «Джерело» та вишгородська майстриня Валентина Висоцька на запрошення бургомістра Айхенау Петера Мюнстера взяли участь
у різдвяному ярмарку, що відбувся у
німецькому місті-побратимі.
Упродовж трьох днів невелике подвір’я
школи в центрі Айхенау стало місцем єднання і радісного спілкування в очікуванні Різдва не тільки місцевих жителів, а й
представників міст-побратимів – це Бурдіо

«Ой, роде наш красний,
Роде наш прекрасний,
Не цураймося, признаваймося,
Бо багато нас є...» – співає народна артистка України Ніна Матвієнко.
Дійсно, це так. Багато вишгородців
роз’їхалося по білому світу, та не менше
з’явилося і нових городян. Місто динамічно
розвивається, в ньому багато молоді.
Вишгород знаходиться на правому березі Дніпра, за 18 км від Києва. Це північний
форпост столиці України, колишня резиденція
святої рівноапостольної княгині Ольги. За дослідженнями відомого мовознавця Сергія Наливайка, Вишгород насправді означає «Місто
роду», «Родове місто». В основі цього слова
— давньоукраїнське «віш» (родина, рід, усі),
пізніше – «весь» (село). Ось і виходить, що
місто, назву якого звикли трактувати трішки
по-іншому, високе, але не тільки у географіч-

тинов. У наймолодшій віковій категорії «золото» виборов киянин
Владислав Малюк. У цій же категорії вишгородець Тимур Нижник
став «срібним» призером. Усі призери отримали дипломи, медалі, тенісні м’ячі, а всі учасники — солодкі призи.
Поїздка на ці престижні змагання до столиці відбулася за
підтримки заступника Вишгородського міського голови Трохима
Іванова, депутатів міської ради Анатолія Шоки і Володимира Лісогора та приватного підприємця Миколи Коваля.

Вироби вишгородських майстринь –
Побратимство
символи України
ФОТО – архів автора,
спеціально для «Вишгорода»

Вадим ПЕРЕГУДА, краєзнавець

Із 6 по 9 грудня команда юнаків грала в м. Зіньків (Полтавська область).
На жаль, юнаки програли дуже сильним командам Доманівки (срібний призер минулого року) і Южному (бронзовому
призеру), а також Чорноморську та Красиліву. Але ж наші
хлопці на рік молодші від усіх, тож ігри ми розглядали як підготовку до фіналу юнаків 2006 р. н. у квітні 2019 року.
Дівчата зіграли значно краще. У м. Шостка (Сумська
область) з 13 по 16 грудня вони обіграли команди Одеси та
Хотина (лідер чемпіонату), програли команді Конотопа та зіграли внічию з командою «Стрімкий м’яч» м. Києва, з якою ділимо 4-5 місця. Найкращими стали Карина Король, Анастасія
Распопіна, Анна Соловйова. (У березні 2019 року проходитиме третій етап чемпіонату).
Команди юнаків та дівчат щиро вдячні за надання допомоги голові районної ради Ростиславу Кириченку, в.о. директора Фонду комунального майна району Костянтину Кожанову
— за надання автобуса для поїздки у Зіньків та Шостку, водію
Вячеславу Денейку — за чудову працю.
До речі, змішана команда юнаків та дівчат 2007-2008 р.
н., складена на базі гімназії «Інтелект» (директор І. В. Шубко),
виборола срібні медалі чемпіонату Київської області «Шкільна Ліга». Готував команду заслужений тренер України Євген
Земляний.

Новорічний турнір
тенісистів

Наталія КИСІЛЬ,
директор міського ЦТ «Джерело»

Історія рідного краю

Вишгород

(Італія), Вишгород (Україна) та Шарфенштайн (Німеччина).
Приємно було бачити, як щиро посміхалися жителі Айхенау, коли дізнавалися, що ми приїхали з Вишгорода.
Адже багато хто з них знає про дружні
стосунки між нашими містами.
Відвідувачі ярмарки милувалися
виробами вишгородських майстринь
– ляльками, новорічними прикрасами,
предметами декору тощо. Багато з них
стануть улюбленими іграшками та символами України для місцевих мешканців.
Від їхнього імені та від себе особисто
бургомістр Айхенау передав щирі вітання
з Різдвяними святами усій Вишгородській
громаді.

Ой, роде наш красний...
ному, а й у соціальному вимірі.
У книзі «Тисяча найновіших тлумачень
давніх українських назв, імен, прізвищ (на
індоіранському матеріалі)» /її видання здійснене в рамках Національного гуманітарного проекту «Україна: у вимірі тисячоліть» та
рекомендоване до друку Вченою радою науково-дослідного Інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України/ зазначено
двійники Вишгорода: «на Житомирщині — Вишпіль, в Індії – Вішапур, Бішапур, Ірані – Висеград в «Шахнаме», Середній Азії – Бишкент.
А особливо багато двійників у слов’янському
світі — Польші, Чехії, Болгарії».
Було б дуже добре навести контакти з
усіма містами-двійниками. Зібрати воєдино у
єдиній Родовій книзі відомості про усіх вишгородців, яких доля розкидала по світу.
В останні часи (у розвинутих країнах так
було завжди) стало дуже модно цікавитись
своїм родоводом. Наприклад, в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, Японії не знати свій рід

до сьомого або навіть чотирнадцятого коліна
вважається ознакою невихованості.
Генеалогічні студії, звичайно, існують і в
нашій країні. При Національній Академії України навіть створено спеціальний напрямок досліджень, який очолює видатний український
генеолог Валерій Томазов, видаються відповідні книги, існує багато приватних генеалогічних студій. Декілька років тому відкрито
(у Шевченківському районі столиці) і перший
в Україні та Європі Музей сім’ї та родоводу,
який очолює Людмила Лєбєдева. Неодноразові генеалогічні слухання щодо козацьких родоводів проводилися на базі Музею гетьманства
(директор Галина Ярова).
…Багато вишгородців не лише цікавляться, а й ретельно досліджують власний родовід.
Тут, як кажуть, сам Господь велів — у «Місті
роду», яким із прадавніх часів є Вишгород, цікавитись своїм корінням — місцева традиція.
Цікаво було б почути Вашу особисту думку з цього питання, дорогий читачу. А, може,

Щиро дякуємо міському голові Олексію Момоту за фінансову підтримку і начальнику оргвідділу апарату виконавчого
комітету міськради Олені Главі за допомогу в організації поїздки.
Ви хочете розповісти історію власної родини,
прізвища? Історія кожної родини, роду — це
справжня історія нашої держави, яка буде ще
міцнішою, якщо буде гармонія та злагода, благополуччя у кожній українській родині. Козацькому роду — нема переводу!.

Вишгород
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Новорічна ФОТОмить

Щастя й миру добрим людям!
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Чи не одними з перших розпочали цикл новорічно-різдвяних свят
у міському центрі творчості «Джерело» (директор – Наталія Кисіль).
Концертом «Казковий переполох»
середні й старші групи вихованців закладу створили надзвичайно

святковий настрій для своїх рідних.
Яскраві художні номери доповнювали герої казок, ролі яких виконали театрали студії «АТОС» Ольги
Хуторної – Марина Іллєнок, Арсеній
Демидчук, Аліна Кушнарьова та
Соня Котанджян. Діждалися, звісно, й Діда Мороза (Іван Панфьоров)
з побажаннями щастя і миру всім
добрим людям!
Марина КОЧЕЛІСОВА

Відгук на публікацію

ФОТО — авторка, «Вишгород»

Подарунок під ялинку —
кому саме?
Антон ДАНИЛОВ —
від імені мешканців буд. 6 на просп. І. Мазепи
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

«Подарунок під ялинку» — так називався
лист мешканців п’ятиповерхівки на І. Мазепи, 2,
опублікований на стор. 5 у № 50 газети «Вишгород» від 15 грудня 2018 р.
Це і смішно, і сумно… На фото – газета з
під’їздом «до» і «після», от тільки чомусь під’їзд
«до» досі з нами…
А все тому, що на фото зображено 4-ий під’їзд
будинку № 6 по пр-ту І. Мазепи, а не будинку № 2,
як ідеться у листі-подяці. І це, до речі, не найгірший
наш під’їзд.
Ця проблема є дуже болючою та складною
для нашого будинку. Спочатку ми писали листи
та зверталися до попередньої влади, але отримували лише відмовки, на кшталт «немає коштів»,
тому мешканці час від часу робили поточні ремонти
власноруч.
З новою владою дане питання зрушило з місця,
навіть були зроблені проекти та заплановані кошти
в бюджеті. Наступною проблемою стала експертиза, на проходження якої було витрачено багато часу
та зусиль кожного.
Проводились численні зустрічі як із
заступником мера
Ігорем Свистуном,
так і з міським головою Олексієм Момотом, питання на
контролі весь час
тримав депутат нашого округу Олексій Ростовський.
З їх допомогою
цю суттєву проблему з експертизою було вирішено.
Та знову зіткнулися з браком коштів, і нашому депутату сказали написати лист про перенесення робіт
на наступний рік. (Цікаво, що водночас на сесії приймається рішення про виділення коштів на поточні
роботи.)
Наступною перешкодою стали погодні умови
— нам, і водночас це чомусь не завадило виконанню робіт по буд. № 2. Що викликає в нас багато
запитань. Зокрема, мені — як старшому будинку
та помічнику депутата нашого округу Олексія Ростовського — цікаво, як саме треба писати листи і
до кого звертатися, щоби наступного разу не «пролетіти» зовсім, як вже було з дахом нашого будинку
за попередньої влади? Тому що проблема по будинках № 2 та № 6 на просп. І. Мазепи була однаковою,
тож і роботи мали проводитися одночасно — або
ж попередньо мали надавати роз’яснення мешканцям, щоб це не виглядало як зловживання службовим становищем з боку деяких посадових осіб, дії
яких перекреслюють попередні добрі справи.

Громадянське суспільство
Олексій РОСТОВСЬКИЙ
Привид блукає Вишгородом. Привид
блукає Києвом, містами та селами столичного регіону. Це привид залізобетонного
гетто — антигуманного, огидного, що нівечить людське життя, вбиває спокій та
доброзичливість, дитячі радощі, юнацьку
свободу і старечу шляхетність. І суспільство відповідає на це нетерпимістю та
зростанням соціальної напруги.
Бетонні монстри затуляють сонячне світло, нищать землю, ліси та порушують природний рух грунтових вод. І земля мститься
— міськими повенями, зсувами та проваллями.
Залізобетонне гетто знищує життєвий

Лідія Петрівна Колесник відзначила
своє 90-ліття 17 грудня ц. р. і, коли її прийшли привітати депутати-мажоритарники
Олена та Володимир Лісогори, вчергове
перегорнула сторінки свого життя. Ця завжди усміхнена, енергійна жінка, котру
язик не повертається назвати бабусею,
вражає своїм оптимізмом.
Її сповнене величчю і трагізмом буття —
талан кількох поколінь наших матерів і бабусь, яким випало пережити чимало на віку.
Коріння роду Негоденків (з боку батька Лідії
Петрівни) та Буренків (з боку матері) вросло
у вишгородську землю, либонь, на тисячоліття, а доля вплелася у канву багатьох епох.
Ліда була третьою дитиною у багатодітній
родині Петра Пилиповича та Агафії Яківни,
та вийшло так, що стала найпершою помічницею матері і нянькою для менших братиків
і сестер. Усього в сім’ї інженера-будівельника залізниць і домогосподарки народилося
восьмеро дітей: троє померли маленькими,
п’ятеро пережили війну, окупацію — і не всі
витримали життєвих випробувань. Андрій,
1933 р. нар., помер від поранення у легені.
Галина, 1925 р. нар., — від застуди (яку «надбала», коли ховалася від поліцаїв, аби не забрали у Німеччину).
Життя у Негоденків і до війни не було
легким. Батько й мати не були в колгоспі,
тож голова колгоспу Льова Людмирський зі
злості обрізав їм всю землю, залишивши з
півтора десятка соток біля хати на вул. Луговій, 2. Та ще й наклепав на Петра Негоденка
— і невинну людину забрали до буцегарні як
«ворога народу». Повернувся глава сім’ї додому через півроку, випустили за відсутністю
доказів його «провини».
Мати їздила аж за Іванків — міняти речі
на харчі, крупи, борошно. Ліда залишалася
вдома за маму. Сама гарувала по господарству — і менших змушувала копати, садити,
сапати, білити й прибирати хату. Дотепер у
родинах корінних вишгородських сімей збереглися розповіді про второкласницю, яка
мила, переповивала, годувала Віру, примотувала немовля до колиски, щоби не впало,
а на перервах між шкільними уроками бігала
додому — перевірити, що й як у сестрички
Віри. У середній школі класний керівник Олена Полікарпівна, було, що й залишала на
Ліду весь клас, ще й свого малого Богданчика. Весь Вишгород чудувався, як Ліда з усім
справляється, підтверджує Надія Брагарник,
одна з небагатьох, хто залишився у живих з
тієї давньої пори.
Доля родини складалася так, як і у більшості українців. Від голодомору 1933 р. ховалися у Києві. Мамин брат був заможний,
боявся розкуркулення, тож роздав по рідних
цукор (цілими валізами). Ліда не втримувалася, витягала звідти шматочки — для менших братиків і сестричок.
Під час Другої сітової загинула від оскол-

Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

ків снарядів дружина маминого брата Поліна
Дмитрівна Буренок (у дівоцтві Смоляренко).
Виживали в окупацію, як і усі, — за рахунок городу, грибів і ягід з лісу, тримали кури/гуси та
козу, щоб хоч трохи молока діставалося дітям.
Лідія Петрівна згадує, як німці вигнали
вишгородців із хат до лісу — люди зайшли
аж у Пущу-Водицю, втікаючи від обстрілів
фронтових гармат, притулилися на дачах
Міноборони. Сльози бринять на очах, коли
вона розповідає, як ховали та годували збитого радянського льотчика, як його потім
«здав» німцям приймак сусідів. А коли чекали солдат-визволителів, то надягли фартушки, щоб розвідники, бува, не постріляли
випадково в тумані.
Хата їхня була розбита, по визволенні
Вишгорода восени 1943-го жили у бабусі.

Лідія Колесник:
«Люблю життя!»

Ювілеї
Ліда (зліва) – за фахом модельєр і
швачка, Віра (справа) – перукар. Їхні трудящі руки багато років працювали для людей:
дарували їм одяг, зачіски та гарний настрій.
Сестри й тепер разом. Старша Ліда,
що сама перенесла операцію по видаленню катаракти, знову опікується меншою Вірою, як у далекому дитинстві
Батько-фронтовик побував у полоні, повернувся додому скалічений (поліартрит), працював охоронцем у санаторіях і на відомчих
дачах. Мати фактично сама утримувала велику сім’ю, у якій старшою була Ліда.
Й усе ж дівчина закінчила Вишгородську семирічку. Пішла на курси, отримала
кваліфікацію «майстер верхнього жіночого
одягу», за швацькою машинкою відпрацювала не одне десятиліття. Доля занесла її до
Бердичева, де у військовій частині служив
її чоловік. Він загинув на військових манев-

рах, Ліда саме була у рідних у Вишгороді,
поїхала із синочком на свята провідати своїх. Як пережила його смерть, знає тільки
вона сама.
Юна удова повернулася із малям на руках до Вишгорода, на вул. Лугову. Працювала в ательє у Києві та Вишгороді. За три роки
вдруге одружилася — з електриком ГАЕС.
В родині Колесників було вже двоє дітей —
син і дочка, отримали двокімнатну квартиру.
Балкон Лідія Петрівна заплела квітками так,
що ті, що проходили повз, зупинялися й милувалися поєднанням зелені і барв.
Діти підросли, син став будівельником,
донька — художником. З’явилися онуки й
правнуки. Тобто в Лідії Колесник — постійні
родинні клопоти. На свій город за стадіоном
із сестрою ходили більше на прогулянку, бо
звідти все крали. Та вона не ображалася, казала: «Я ж пташок підгодовую. Хай комусь
буде наша городина поміччю».
Все життя Лідія Петрівна за швейною машинкою — на роботі, ще й удома підробляла,
шила шапки. Вільний час вона проводила серед людей і на природі. Спортом спеціально
ніколи не займалась, та чудово плаває. Коли з
чоловіком і дочкою три роки були в Єгипті, на
будівництві Асуанської ГЕС, то в басейні плигала у воду з найвищої сходинки. Доглядач
вишки гроші на цьому заробляв, бо кульбітам
«акробатки» (так її називали місцеві мешканці) приїздили аплодувати цілі вулиці. Як
згадує Лідія Петрівна, її чоловіку казали, що
навіть начальство прибувало на «атракціон»,
і цитує: «Мадам, ашере кеда... Шух, мадам…
Мафін форса… Кулю чифе, кибир чифе!». А
«акробатка» ще й співала у самодіяльному
хорі будівників Асуанської ГЕС із України та
в’язала такі плаття, що їх на виставку брали.
Спогади Лідії Колесник складаються у
прадавні узори із рушників, що вдома прикрашали ікони. Вишивати Ліду навчила мама, а
доля виклала долю жінки рушником, де поруч
— червоне і чорне, яскраві і трагічні барви. Є
в неї свій власний цвинтар — у Бердичеві, у
Києві та у Вишгороді: поховала не лише батьків і старших родичів, а й двох чоловіків і двох
дітей. Та вона не здається. Моторна, рухлива, не ходить, а бігає, зокрема — й на лижах.
Багатьох навчила їздити на велосипеді. Літо
2018-го — перше, що Лідія Петрівна не виходила на Бегемотики, попід високі кручі, де
стільки вільного повітря, чи на берег Дніпра.
До останнього часу, поки мала сили, щороку
купувала ягоди, фрукти, овочі та постачала
рідню заготовками на зиму.
За своє довге життя побувала на Кавказі, в Швеції, Австрії. Та Лідію Петрівну
завжди тягнуло додому, на Вкраїну, де все
рідне. Попри солідний вік і слабкий зір, вона
щодня виходить на прогулянку на алейку
біля будинку. Радо зустрічає гостей, щиро
пригощає чаєм.
На запитання, звідки в неї стільки сили,
на мить замислюється, а потім відповідає:
«Люблю життя. Й усім раджу — не втрачати
швидкості і частіше вмикати мізки».

Маніфест спротиву забудовницькій мафії та її посіпакам
простір та час, відпущений на плідне життя.
Три гектари (скажімо, «Ярославичі-2») всмоктують у себе п’ять тисяч чоловік, обмеживши
кожного шістьма квадратними метрами земної поверхні. Така собі заасфальтована майже цвинтарна ділянка з кострубатою лавкою
за бюджетний кошт.
У людини поза роботою та сном є сім годин для сім’ї, коханих, друзів, духовних надбань, розваг, спорту, просто відпочинку. Та
у мешканців кам’яних джунглів цей час іде
на стояння на автобусних зупинках і в транспортних заторах, боротьбу за парковку під
будинком, черги в поліклініку, далекі поїздки
на роботу, по розваги та покупки, на оббивання чиновницьких порогів, аби влаштувати
дитину у дитсадок. Але дедалі більшій кіль-

кості батьків це не вдається, і вони змушені
витрачати час на другу-третю роботу, аби заплатити за приватну школу чи лікаря. Та поталанить не всім, бо у гетто немає робочих
місць. І ті, що лишилися за бортом, будуть
оплакувати своїх 5-річних дітей, які випали
з вікна 20-го поверху, видивляючись маму з
роботи.
Розбудова залізобетонних гетто не передбачає ні розвитку інфраструктури, ні реконструкції тієї, що була створена 50 років
тому. Навпаки, ці монстри висмоктують з неї
останні крихти життєздатності.
Залізобетонне гетто знищує мораль та
людську гідність, корумпує владу всіх рівнів, насичує взаємовідносини між владою та
громадами брехнею, лицемірством та зло-

чинами. Воно затоптує в бруд закони, Божі
та людські. Продажні депутати та чиновники
зраджують інтересам суспільства, крадуть
землі громади, ресурси майбутніх поколінь,
витрачають суспільні бюджети на користь
цього хижого монстра.
То заради чого приноситься в жертву повноцінне життя сотень тисяч, мільйонів людей? Заради прибутків дрібної купки власників забудовницького бізнесу, заради хабарів
злочинців-депутатів і злочинців-чиновників.
Все. Перелік бенефіціарів вичерпано.
Мешканці всіх міст і містечок, єднайтеся!
Ставайте розумними і непримиренними до
забудовницько-чиновницько-депутатської корупції! Поки нам є що втрачати. Незабаром
буде запізно.
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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, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
20:15 Х/ф «Сам удома»
22:15 Х/ф «Двигун
внутрiшнього згоряння»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:40 Т/с «Стоматолог»
14:45 Х/ф «Числова
радiостанцiя»
16:20 Х/ф «Спiймати i
вбити»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с

«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Т/с «Елiза»
11:30, 16:50 Телепродаж
11:55 Енеїда
13:00 Лайфхак
українською
13:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
13:55 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 1 с.
15:50 Пообiдi шоу
17:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21:25 «Кардинал Мар’ян
Яворський»
22:25 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
00:30 Концерт Ольги
Чубаревої «VIVERE»
ТРК «УКРАїНА»

6:30 Сьогоднi. Пiдсумки з
О. Панютою
07:30 Зiрковий шлях
10:00 Реальна мiстика
15:10 Т/с «Мама для
Снiгурки»
19:00 Сьогоднi
20:00 Концерт Олега
Вiнника
22:10 Т/с «Щоб побачити
веселку»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Найкращий
друг шпигуна»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:55, 15:25 Все буде
добре!
09:00, 19:00 Т/с Коли ми
вдома. Нова iсторiя
10:00 Зваженi та щасливi
13:05 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
13:30 Х/ф «Самогонщики»
13:50 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки»
(Нiч перед Рiздвом)
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Один за всiх
20:00, 22:45 Хата на тата
НТН
6:45 Х/ф «Тримайся,
козаче!»
08:05, 18:20 «Свiдок.
Агенти»
08:40 Х/ф «Повернення
немає»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:40, 16:50 «Речовий
доказ»
21:30 Х/ф «Неуважний»
23:45 Х/ф «Ас iз асiв»
НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:50 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
09:40 Х/ф «Пiвнiчний
полюс»
11:30 Х/ф «Пiвнiчний
полюс: Вiдкритий на
Рiздво»

13:30 Х/ф «Виходить,
вiйна»
15:30 Х/ф «За бортом»
17:45 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
00:15 Пост шоу. Таємний
агент
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:10 Мiстична Україна
07:55, 18:30 Прихована
реальнiсть
09:40 Фантастичнi iсторiї
10:30 Таємнича свiтова
вiйна
12:30, 21:00 Iсторiя свiту
14:30 Планета Земля
16:30 Дивовижний
Сiнгапур
23:00 У пошуках iнновацiй
00:00 Полювання на
рибу-монстра
ТРК «КИїВ»
6:30 Х/ф «Звiр»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт

«Приречений на любов»
16:50, 23:35 Х/ф
«Одержимiсть»
18:35 Х/ф «Сумна iсторiя»
21:00, 23:10 «СТН»
21:25 «Заборонена
iсторiя»
22:15 «Переказана
iсторiя»
23:05 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
08:35 М/ф «Учень Санти»
10:10 Х/ф «12 Рiздвяних
собак 2»
12:10 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай

та пекло 2»
00:00 Х/ф «Анжелiка маркiза янголiв»
ІНТЕР
6:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:25, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:20, 12:25 Т/с
«Побачити океан»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок»
23:50 Х/ф «Книжковий
клуб»
ICTV
6:40 Факти тижня. 100
хвилин з О. Соколовою
08:45 Антизомбi
10:40, 13:00 Х/ф «Ангели
i демони»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Iнферно»
15:40 Х/ф
«Трансформери-5.

Останнiй лицар»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «П’ятий
елемент»
21:40 Х/ф «Хелбой-2.
Золота армiя»
23:45 Х/ф «Одисея»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:10 Акцент
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:10 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:10 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
11:00 Т/с «Родичi»
20:15 Х/ф «Сам удома - 2»
22:45 Х/ф «8 перших
побачень»
00:35 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Терра Нова»
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55 «Загублений свiт»
12:55 Вiдеобiмба
14:05 Х/ф «Вiрус для
солдатiв»
15:55 Х/ф «Вiддача»
17:50 Х/ф «Вцiлiла»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
11:30 Концерт Є. Хмари
«Знамення»
13:00 Рiздвяне
привiтання i Апостольське
благословення для Риму
i цiлого свiту Святiшого
Отця Франциска з площi
святого Петра у Римi
13:50 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 2 с.
15:50 UA: Фольк
17:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21:25 Нашi грошi
22:15 Розважальна
програма
22:45 Перша шпальта
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 19:00 Сьогоднi
08:00 Зiрковий шлях
10:00, 04:40 Реальна

мiстика
15:15 Т/с «Принцесажаба»
20:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної
перлини»
22:50 Х/ф «Ван Хельсiнг»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
10:15, 11:15 «Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Панi

Метелиця»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:20, 15:25 Все буде
добре!
08:30, 19:00, 23:45 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
09:30, 20:00, 22:35
МастерШеф
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
НТН
6:25 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
06:50 Х/ф «Клятва
кохання»

10:00 Х/ф «Баламут»
11:45 Х/ф «Невиправний
брехун»
13:10 Х/ф «Рiздво Еркюля
Пуаро»
15:20 Х/ф «Неуважний»
16:55 Х/ф «Ас iз асiв»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Золоте теля»
23:00 Х/ф «Вiй»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
09:00, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Варьяти
21:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «Легiон»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:25 Мiстична Україна
08:10, 18:40 Прихована
реальнiсть
09:45 Фантастичнi iсторiї
10:40 Таємнича свiтова

вiйна
12:40, 21:00 Iсторiя свiту
14:40 Планета Земля
15:40 Дивовижний
Гiбралтар
16:40 Африканськi рiчки:
дари дощiв
17:40 Дивовижний
Сiнгапур
23:00 У пошуках iнновацiй
00:00 Полювання на
рибу-монстра
ТРК «КИїВ»
7:00 Х/ф «Сумна iсторiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 Шоу М.
Поплавського «Я у тебе
один»
17:15, 22:15 «Переказана
iсторiя»
18:10 Х/ф «Нерiвний
шлюб»
21:00, 23:10 «СТН»
21:25 «Заборонена
iсторiя»
23:05 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 Х/ф «Пальми в
снiгу»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:35 М/с «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:00 М/ф «Таємна мiсiя
Санти»
10:20 М/ф «Барбi з
Лебединого озера»
12:10 Х/ф «Коли Санта
впав на Землю»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
6:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «Я боязкий, але

я лiкуюся»
12:35 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Х/ф «Ця весела
планета»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 20:40 М/ф «Три
богатирi на далеких
берегах»
11:10 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
12:35, 13:05 М/ф
«Добриня Микитович i
Змiй Горинович»
12:45 Факти. День
14:05 М/ф «Олешко
Попович i Тугарин-змiй»
15:35 М/ф «Iван Князевич
i Сiрий Вовк»
17:15 М/ф «Iван Князевич
i Сiрий Вовк-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 М/ф «Три богатирi i

Шамаханська цариця»
21:55 Х/ф «П’ятий
елемент»
00:20 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:50 Будiвельний
стандарт
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05, 22:00 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
23:10 «За Чай.com»
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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, 11:15, 12:20
«Одруження наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
20:15 Х/ф «Сам удома - 3»
22:15 Т/с «Родичi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Терра Нова»
10:40, 17:15 «Загублений
свiт»
12:40 «Помста природи»
15:15 Х/ф «Знак пошани»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-4»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:15 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
14:30 52 вiкенди
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Сильна доля
18:20 Тема дня
19:00 UA:Бiатлон. Студiя
19:30 Д/с «Щоденники
комах»
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21:45 Складна розмова
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
22:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної
перлини»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
10:15, 11:15 «Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Дюймовочка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:05, 15:25 Все буде
добре!
08:10, 19:00, 23:15 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
09:10 МастерШеф
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00 МастерШеф.

Оголошення переможця
22:35 МастерШеф.
Невiдома версiя
00:15 Т/с Коли ми вдома
НТН
6:50 М/ф «Вiй»
07:15 Х/ф «Акваланги
на днi»
08:50 Х/ф «Живе такий
хлопець»
10:40, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
14:50, 16:50 «Речовий
доказ»
21:25 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Х/ф «Американська
пастораль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:44, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
09:00, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi

домогосподарки»
17:00, 19:00 Екси
20:50 Т/с «Будиночок на
щастя»
22:50 Х/ф «Вимирання»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:50, 13:50 Правда
життя
08:55 Дивовижний
Сiнгапур
09:55, 17:50 Шалена
подорож
10:50 У пошуках iнновацiй
11:50 Юрiй Нiкулiн
12:40, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:35 Таємнича
свiтова вiйна
15:50 Полювання на
рибу-монстра
16:45 Дика Арктика
18:40, 20:45 Фантастичнi
iсторiї
21:45 Битва рибалок
22:40 Планета Земля
00:35 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
7:00, 21:25 «Заборонена
iсторiя»

08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Школа
права»
09:15, 20:20, 00:00
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф «Любов, любов,
любов»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження.
Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
6:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
10:25 Х/ф
«Заморожений»
12:35 Х/ф «Митниця дає
добро»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:50 Х/ф «Бережись
автомобiля»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм

10:10, 20:15 Багач-бiдняк
11:10, 13:15 Х/ф «Джек i
бобове дерево»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:20, 21:20
Дизель-шоу
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
00:20 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 11:20, 12:20
«Одруження наослiп»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
20:15 Х/ф «Сам удома 5»
22:10 Т/с «Родичi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Терра Нова»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Облом.UA.»
15:15 Х/ф «Транс»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни. Харкiв»
21:35, 23:20 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ

6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Промiнь живий
18:20 Тема дня
19:00 #ВУКРАЇНI
19:30 Д/с «Щоденники
комах»
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
22:15 Д/ц «Погляд
зсередини»
22:45 Букоголiки
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий

лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
23:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
10:15, 11:15 Ранок. «Ми
всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:00 Панянка-селянка
18:00 4 весiлля
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 3

6:50 Х/ф «Сiмнадцятий
трансатлантичний»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Останнє
полювання»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:45, 16:50 «Речовий
доказ»
21:25 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Х/ф «Кiлер Калi»

СТБ
7:55, 19:00, 00:00 Т/с
Коли ми вдома. Нова
iсторiя
08:55 МастерШеф
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
20:00 Зваженi та щасливi
22:45 Зваженi та щасливi.
Оголошення переможця

НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:59 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Київ вдень та вночi
09:00, 22:00 Т/с
«Чаклунки»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «Нова ера Z»

НТН

МЕГА
07:45, 13:45 Правда
життя
08:40 Дивовижний
Сiнгапур
09:40, 17:45 Шалена
подорож
10:35 У пошуках iнновацiй
11:35 Володимир Басов
12:35, 19:40 Речовий
доказ
14:55 Таємнича свiтова
вiйна
15:55 Полювання на
рибу-монстра
16:50 Дика Арктика
18:40, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
21:45 Битва рибалок
22:40 Дивовижний
Гiбралтар
23:40 Наслiдки
ТРК «КИїВ»
7:00 «Заборонена iсторiя»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15, 23:20 «Поради
лiкаря»
09:15, 20:20, 00:00
«Ситуацiя»

09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф «Заради
кохання»
18:30, 00:10 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Таємницi
королiвських вбивств»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
09:50 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»

17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
6:05, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20 Х/ф «Черницi в
бiгах»
12:35 Х/ф «Операцiя
«Тушонка»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Спецпроект «Жовтi
жилети»
23:40 Х/ф «Жiнка, яка
спiває»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм

10:10, 20:10 Багач-бiдняк
11:05, 13:20 Х/ф
«Подорож Єдинорога»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:25, 21:25
Дизель-шоу
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
00:05 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:15 Я маю право
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний
вечiр
20:00 #Лiнiя оборони
23:10 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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П’ЯТНИЦЯ, 28 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
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, 11:15, 12:20
«Одруження наослiп»
13:10 «Мiняю жiнку»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже
життя»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Нова
володарка»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:15 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова 2018»
23:00 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Терра Нова»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 «Загублений свiт»
12:55 Вiдеобiмба
15:25 Х/ф «Герой у
розшуку»
17:15 «Цiлком таємно»
19:25 Т/с «Перевiзник-2»

23:20 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
№227»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:15, 14:30 :РадiоДень
13:40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
16:55 Енеїда
18:20 Тема дня
19:00 Перший на селi
19:30 Д/ц «Мегаполiси»
21:55 Перша шпальта
22:30 Букоголiки
23:00 Лайфхак
українською
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Сьогоднi
09:305 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 «Черговий
лiкар»
16:00 Iсторiя одного
злочину -4
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
22:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
10:15, 11:15 «Ми всi...»
12:00 Ток-шоу
«Полудень»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:30 «Пiдсумки»

19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»

вдома. Нова iсторiя»
20:00 Цiєї митi рiк потому
22:45 Ультиматум

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 19:00 Вечiрка 2
14:00, 20:00 Танька i
Володька
15:00 Вiталька
17:15 Х/ф «Перевiзник
- 2»
21:00 Х/ф «Сотка»
22:45 Х/ф «Пiдняти
перископ»
00:30 Теорiя зради

НТН
6:55 Х/ф «Небилицi про
Iвана»
08:30 «Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Женя,
Женечка та «катюша»
10:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:00, 16:50 «Речовий
доказ»
21:05 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Х/ф «Поля»

СТБ
6:05 Хата на тата
13:10 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Один за всiх
19:00 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 00:30 Київ вдень
та вночi
07:00, 21:40 Т/с
«Чаклунки»
08:00 Ревiзор
11:00 Страстi за
ревiзором
13:10 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:15, 19:00 Топ-модель

22:30 Екси
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:50, 13:40 Правда
життя
08:55 Дивовижний
Сiнгапур
09:55, 17:45 Шалена
подорож
10:50 У пошуках iнновацiй
11:50 Два Миронових
12:40, 19:40 Речовий
доказ
14:50, 23:35 Наслiдки
15:50 Полювання на
рибу-монстра
16:50, 22:40 Дика Арктика
18:40, 20:50 Фантастичнi
iсторiї
21:45 Битва рибалок
00:35 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
6:35 «Дотик з Чарльзом
Стенлi»
07:00 «Таємницi
королiвських вбивств»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»

09:15, 20:20, 22:45, 23:20
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:00 Х/ф «Манорама»
18:30, 23:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий
доктор»
10:40 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
14:15 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
15:15, 22:00 «Орел i
Решка. Морський сезон»
16:15, 21:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»

23:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15 Х/ф «Iграшка»
12:35 Х/ф «Близнюк»
14:50, 15:50, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Охоронець
для доньки»
22:40 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10, 20:15 Багач-бiдняк
11:10, 13:20 Х/ф
«Одисея»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:20, 21:25

Дизель-шоу
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
00:10 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:12, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Драйв
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост HATE
FRIDAY NIGHT

СУБОТА, 29 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15, 23:35 «Свiтське
життя 2018»
12:20 Х/ф «Полюби мене
такою»
16:30 «Жiночий квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 Х/ф «Один плюс
один удома»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05 «102. Полiцiя»
09:00 ДжеДАI 2018
10:00 «Загублений свiт»
15:05 Х/ф «Герой у
розшуку»
16:55 Х/ф «Пiд прицiлом»
18:50 Х/ф «Останнiй
кордон»
20:40 Х/ф «Захисник»
22:15 Х/ф «Чужi проти
Хижака-2»

00:05 Х/ф «Атака на
титанiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Лайфхак
українською
10:20 Д/ц «Цiкаво.com»
11:35 Хто в домi хазяїн?
13:00 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
15:00 Пообiдi шоу
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:25 Промiнь живий
22:30 Д/ц «Гордiсть свiту»
22:55 Свiтло
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 19:00 Сьогоднi
08:00 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Мама для
Снiгурки»
12:30 Т/с «Помилковий
лист»

16:10, 20:00 Т/с «Строк
давнини»
21:00 Новорiчне Шоу
Братiв Шумахерiв
01:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:15 Ток-шоу «Ехо
України»
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 «Репортер».
Новини
10:15, 22:00 «МЕМ»
11:15, 14:15 «LIVE»
13:00 Ток-шоу
«Споживач»
15:00 Концерт
16:15 Ток-шоу «18 мiнус»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00 Ток-шоу «Кримiнал»
19:00 «Репортер».
Новини
19:15 «ВАТА-шоу. Всi
свої»
20:00 Ток-шоу «THE
WEEK»
21:00 «Закрита зона»
23:00 «ВАТА-шоу»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:55 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя. Фестиваль
розваг»
12:45 М/ф «Нiко 2:
маленький братик: великi
неприємностi»
14:05 Х/ф «Панi
Метелиця»
15:15 Вечiрка 2
17:15 Х/ф «Пiдняти
перископ»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:00 Т/с Коли ми вдома
07:00 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
08:00 Караоке на Майданi
09:05 Все буде смачно!
10:00 Т/с Список бажань
14:15 Х/ф Новорiчний
янгол
16:15 Хата на тата
19:00 Х-Фактор. Гала-

концерт. Оголошення
переможця
22:55 Цiєї митi рiк потому
01:00 Ультиматум

серце»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї»
23:10 Х/ф «Хто в будинку
тато»

НТН
09:55 Х/ф «Єдина дорога»
11:50 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
15:45 «Речовий доказ»
16:50 «Легенди карного
розшуку»
18:05 «Переломнi 80-е»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
21:25 Х/ф «Прибульцi - 3:
Взяття Бастилiї»
23:30 Х/ф «Бруклiнськi
полiцейськi»

МЕГА
07:00, 00:50 Мiстична
Україна
07:55, 18:15 Брама часу
09:45 Фантастичнi iсторiї
10:40 Наслiдки
12:35 Найекстремальнiшi
15:35 Дика Арктика
17:25 Битва рибалок
21:00 ТОП 10: Таємницi
та загадки

НОВИЙ КАНАЛ
6:30 Київ вдень та вночi
07:20 Т/с «Чаклунки»
08:20 Заробiтчани
10:20 Топ-модель
13:00 Варьяти
15:00 Хто зверху?
17:00 Х/ф «101
далматинець»
19:00 М/ф «Крижане

ТРК «КИїВ»
7:00 «Мультляндiя»
08:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Концерт М.
Поплавського «Юний
орел»
17:00 Х/ф «Що таке
любов?»
18:15 «Дика прогулянка»
18:40 Х/ф «Чорний

капелюх, червона хустка»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Вибiр»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «КИЇВ LIVE.
Пiдсумки»
K1
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай Лапу»
08:45 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12:25 «Ух ти show»
13:30 Х/ф «ЛюдинаЕльф»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:00 М/ф «Балто 2: У
пошуках вовка»
19:20 М/ф «Балто 3:
Крила змiн»
22:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок 2»
ІНТЕР

7:50 Х/ф «Iграшка»
09:40 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
13:40 Х/ф «Белль i
Себастьян»
15:40 Х/ф «Белль i
Себастьян. Пригоди
тривають»
17:30 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:15 «Шоу Анi Лорак
«DIVA»«
ICTV
6:00 Бiльше нiж правда
07:40 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу
10:45, 10:50 Особливостi
нацiональної роботи-2
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
14:05 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
15:20 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
17:00 Х/ф «Подорож-2.
Таємничий острiв»
18:45 Факти. Вечiр

19:10 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
21:25 Х/ф «Шанхайський
перевiзник»
23:05 Х/ф «Хелбой-2.
Золота армiя»
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, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
17:10 Стоп корупцiї!
18:10, 00:15 Машина часу
18:30 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:40 Вiкно в Америку
22:05 Док. проект
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон держави

НЕДIЛЯ, 30 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55, 11:05, 12:10, 13:05,
14:10 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
15:30 Х/ф «Дiвчата»
17:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
20:15 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00:00 «Розсмiши комiка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:05 «Загублений свiт»
11:00 «Шаленi перегони»
12:30 Т/с «Перевiзник-2»
16:15 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»
19:00 Х/ф «Вулкан»
21:00 Х/ф «Полiт Фенiкса»
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC
№227»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:40 Казка «Пiдмiнена
королева»
10:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
13:05 Лайфхак
українською
13:55 #ВУКРАЇНI
14:30 Перший на селi
15:00 UA:Фольк.
Новорiчний концерт
16:00 Д/ц «Мегаполiси»
17:00 Т/с «Галерея
Вельвет»
20:00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21:25 «Арсен Мiрзоян.
Київ»
22:25 Д/ц «Гордiсть свiту»
23:30 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Строк
давнини»
12:50 Т/с «Серце

слiдчого»
17:00, 21:00 Т/с «Смак
щастя»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Все буде
добре»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:10, 13:10 Ток-шоу
«Кримiнал»
10:15 Ток-шоу «18 плюс»
11:15 «LIVE»
12:15, 18:00 Ток-шоу «Ехо
України»
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова i
музика»
16:15 Iнтерв’ю
17:10 «ВАТА-шоу. Всi
свої»
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Врятувати

Ольга ДЯЧЕНКО

ВІЩІ ДЗВОНИ

На теми

Чия любов не канонічна?
Та, куплена за соболів?
Ось дочекаємося січня!
Наш Томос! На своїй землі!
– Брати, брати! — зітхаєм гірко,
Окови тиснуть із віків.
Спалила душу їхня зірка,
В могилах — брязкіт срібняків.
Із Переяславської ради
Перелицьовані слова…
То хто кого й за віщо зрадив?
Яка ж ти праведна, Москва!
Чи з висоти твоїх соборів
Ми, українці, мурашня.
Покірне стадо у покорі
Бреде наосліп, навмання?!
Ординські душі в чорні ряси,
У наші храми і церкви?
Кобзар наш бачив викрутаси:

Санту»
12:30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:15 Вечiрка 2
17:15 Х/ф «Сотка»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Готель Галiцiя
23:00 Сiмейка У
СТБ
6:40 Т/с Коли ми вдома.
Нова iсторiя
07:40 Х/ф Карнавальна
нiч
09:05 Все буде смачно!
10:05 Караоке на Майданi
11:10 Т/с «Рецепт
кохання»
15:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:00 Битва екстрасенсiв.
Фiнал
21:00 Один за всiх
22:15 Х-Фактор. Галаконцерт
НТН
6:05 Х/ф «Прокинутися у

Шанхаї»
07:40 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
11:50 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
13:15 Х/ф «Непiддатливi»
14:45 Х/ф «Ще один
зв’язок»
17:25 Х/ф «Прибульцi - 3:
Взяття Бастилiї»
19:30 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
22:10 Х/ф «Важко бути
мачо»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Стендап-шоу
06:59, 09:14 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:15 М/ф «Балерина»
11:00 М/ф «Феї i легенда
загадкового звiра»
12:40 Х/ф «101
далматинець»
14:45 Х/ф «Казки на нiч»
16:45 Х/ф «Нiч у музеї»
19:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї:
Секрет гробницi»
23:00 Х/ф «Любiть
Куперов»

Оце — підніжки, грязь Москви.
Нарешті змилостився, Боже,
Почув Ти наші молитви,
дня
Через століття допоможеш
Вернуть ординців до Москви.
Як нам потрібне просвітління!
Вкраїнці, доля нас єдна.
Затерплі спини і коліна
Помісна Церква обніма.
Ви чули, як співали дзвони?
Зоря провісницька пала.
Ми — українці, нас — мільйони!
Вкраїні слава і хвала!

ВІКОПОМНЕ!
Святкує Київська Софія,
Завмерли в таїнстві святі
Зневіру віщий дзвін розвіє
На Володимира Хресті.
Згадаємо княгиню Ольгу.
Найперша християнка! В Русь

МЕГА
07:10 Мiстична Україна
07:55, 18:15 Брама часу
09:45 Фантастичнi iсторiї
10:45 Японiя: падiння
iмперiї
11:40 Наслiдки
12:35 Найекстремальнiшi
15:35 Дика Арктика
17:25 Битва рибалок
21:00 ТОП 10: Таємницi
та загадки
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:25 «Прогулянки
мiстом»
09:00, 01:40 «Київ
музика»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi»
15:35 «Дика прогулянка»
16:30 «Х ювiлейний
фестиваль «Родина»
18:55 Х/ф «Крок за
кроком»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-

тижневик»
21:50 Х/ф «Охоронець»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Якiсне життя»
00:05 «Служба порятунку»
K1
08:30 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Барбi i
Лускунчик»
11:00 М/ф «Нiко: Шлях
до зiрок»
12:35 Х/ф «Мiй друг Дiд
Мороз»
14:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколо свiту»
18:00 «Вiрю не Вiрю»
22:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
00:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Черницi в бiгах»
08:00 «Правила
виживання. Спецвипуск»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»

З Константинополя до Бога
Внук Володимир повернувсь.
Хреститель нині — в зорепаді,
Почайна в душі потече.
Усі серця — у Київ-граді,
На Володимира плече.
Хотів вогонь безбожжя стерти
У попіл наші сторінки.
Помісна Українська Церква
Єдна вкраїнців на віки!
В однім стремлінні щастя й миру
Молитву творимо святу.
Нехай слова до Бога щирі
Здійснять омріяну мету!
У сяйві Божім древні стіни
Благословляють небеса.
Єдна молитва Україну,
Минула слава воскреса.
Ми переможем! Неодмінно!
Наш Хрест ніхто не відбере!
Всім ворогам на зло — Вкраїна
Повік не вмерла і вмре!
15.12.2018 р.

11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
12:05 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф «Белль
i Себастьян. Друзi
назавжди»
14:40 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
17:10 Х/ф «007. Казино
Рояль»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Королева»
22:30 «Ювiлейний вечiр
Софiї Ротару»
00:30 Х/ф «Це я»
ICTV
6:05 Iнсайдер
07:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:25 Х/ф «Шанхайський
перевiзник»
12:45, 13:20 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»
13:00 Факти. День
15:00 Х/ф «Подорож-2.
Таємничий острiв»
16:35 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин з О. Соколовою
20:30 Х/ф «Маска»
22:25 Х/ф «Син Маски»
00:05 Х/ф «Джек i бобове
дерево»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:10, 23:20 Невигаданi
iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
17:05 Особливий погляд
17:25 Компанiя героїв
18:00 Час: Пiдсумки
тижня
19:20 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект

Сумуємо
25 грудня минає рік, як пішов у
вічність наш дорогий чоловік, батько, дідусь, тесть
ШУЛЬГА Андрій
Йосипович, перший
редактор
районної
газети
«Слово».
Життя втратило барви, він залишив нас у розпачі.
Скільки не мине часу, він завжди буде
в нашій пам’яті, нехай земля береже його
спокій, а Господь дарує Царство Небесне.
Дружина, дочки, зяті, внуки

8

22 грудня

20 грудня відзначив свій день народження директор рекламної агенції «Big City Lights»
Віталій Станіславович КРАВЧУК.
Від щирого серця вітаємо іменинника з цим
прекрасним святом! Бажаємо міцного здоров’я,
успіхів, добробуту, добра, радості, любові, щастя,
хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень.
Нехай вдома буде затишно і тепло, хай сонячне
світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання постійно здійснюються!
З повагою
колектив рекламної агенції «Big City Lights»

50 книг для заповідника
Інна КОСЯНЧУК, прес-служба ВІКЗ

Мозаїка

2018 року

Благодійність

Подаруймо дітям диво!

Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
Гарну справу розпочав депутат Вишгородської
районної ради Олександр Дзюба. До новорічних
свят у соціальній мережі він започаткував благодійний флешмоб «Подаруй диво».
Мета цієї ініціативи — об’єднати зусилля та зробити
подарунки діткам, батьки яких не мають такої можливості, або тим, які позбавлені батьківської турботи та
вкрай цього потребують.
Настає пора новорічних свят. Це час, коли кожна
дитина чекає на справжнє диво та подарунок. Але є дітки, які проживають у прифронтовій зоні ООС, або так
званій «сірій зоні», і можуть лишитися без подаруночка.
Для того, щоб свято торкнулося кожного серця і ніхто з малюків не залишився без новорічного дива, всім
небайдужим пропонувалося долучитися та передати
подарунки для цих діток.
Тож я підтримав ініціативу депутата районної ради
Олександра Дзюби і до Дня Святого Миколая та новоріч-

них свят та придбав подарунки, які передав керівнику благодійного фонду «З відкритим серцем у майбутнє» Ірині
Шугайло. Вона усе зібране передасть малечі на Сході.
Робімо добрі справи!

20 грудня Україна разом із усім світом
відзначає Всесвітній день солідарності людей
Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради

інтересів тих, хто потребує нашої допомоги, чиї права порушують чи піддають утискам.
Об’єднуватися
навколо
спільних питань, цілей, ідей та
добрих справ — ось про що
потрібно пам’ятати не лише у
цей день, а щодня. Адже згуртованість є однією з фундаментальних та універсальних цінностей, яка повинна знаходитися в центрі будьяких людських відносин.

У нинішньому середовищі, де вдосталь вистачає
протистоянь, боротьби за владу, брудних технологій,
дискредитації опонента, підміни понять та егоїстичних
спонукань, ми повинні об’єднатися довкола вічних цінностей, в центрі яких будуть потреби звичайних людей, їхні проблеми та прості і такі необхідні людські
чесноти як чесність, порядність, гідність, людяність.
Ми маємо бути єдині та консолідовані на захисті

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгроод»

У День Святого Миколая сюрпризи отримують не тільки діти. Вишгородський історико-культурний заповідник одержав чудовий подарунок — поповнення наукової бібліотеки, яка зосереджується в Історичному музеї.
Голова Всеукраїнського Громадського об’єднання «Молода Країна»
Андрій Пещерін презентував ВІКЗ наукову літературу з дослідження проблем історії України, окремих персоналій, які стали знаковими фігурами у
формуванні української державності. Із 50 книг, якими поповнилась наукова бібліотека ВІКЗ, більшість належить перу доктора історичних наук,
професора Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка,
академіка Академії наук вищої школи України Володимира Сергійчука.
Передаючи книги, Андрій Пещерін зауважив, що історія України сповнена багатьма подіями — як героїчними, так і трагічними, і вивчення історії свого народу дуже важливе і для розуміння закономірностей розвитку
суспільства, і для усвідомлення самоідентичності.
Цього дня до Історичного музею завітали учні Вишгородської районної
спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» разом із директором Володимиром Дукою. Вони з цікавістю оглянули виставку народних ікон заслуженого художника України Олександра Охапкіна та вишитих рушників і
хусток із колекції відомого культурного діяча Зої Ружин «Від криниці родоводу», а також отримали подарунки-«Миколайчики» від Андрія Пещеріна.

Добрі справи

Вишгород

Обслуговуючій компанії в м. Вишгороді потрібен

На роботу потрібні!

Вважати недійсним загублений студентський квиток, серія КВ № 11789196, виданий
Київським університетом ім. Б. Грінченка
01.09.2017 р. на ім’я Євгенія Вячеславовича
СМОЛОВИКА

(у зв’язку із розширенням фірми)

КОНСЬЄРЖОХОРОНЕЦЬ,

ДВІРНИК

ВОДІЙ — ЗП від 8000 грн;
КОМІРНИК — ЗП від 7000 грн

з/п – 400 грн/доба;

— з/п при співбесіді.

(індивідуальний підхід до кожної вакансії).

Тел: (067) 99-333-78

Тел: (067) 506-92-30, (063) 344-23-20

Зніму/куплю житло у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

На постійну роботу у Вишгороді потрібні:
ДВІРНИК, КОНСЬЄРЖ віком до 60 років.
Тел. (095) 555-01-33

Віддам у дар 16 м2 пінобетону.
Самовивіз.
Тел: (067) 955-36-88, Павло

ТІЛЬКИ КУПУЄМО ВОЛОССЯ до 60 000 грн/кг, від 30 см.
23 ГРУДНЯ Також купуємо ордени, медалі, годинники у жовтому корпусі.
Адреса: м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1
З 09:00
Тел: (067) 622-01-61, (097) 283-85-74
ДО 16:00
Терміново! Робота для водія. Електромобіль Ніссан Ліф
чекає на тебе. Гнучкий графік, стабільні гроші!
Ставка – 700 грн за 8-9 год. роботи. Тел: (067) 249-31-37

Шукаємо на роботу КЕРУЮЧОГО БУДІВЛЕЮ, ЗАВГОСПА.
Робота в центрі Вишгорода. Умови роботи – відмінні.
Зарплата – від 8 000 грн. Тел: (095) 401-85-16
РОБОТА+МАТЕРIАЛИ. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд
ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВО – будинки, прибудови,
павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Лазні, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв. Тел: (096) 9721514, (066) 8393483

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

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

Продам гараж у м. Вишгороді.
Тел: (067) 990-70-28

Куплю ходунки дорослі.
Тел: (067) 505-86-34

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
ВИГОТОВЛЕННЯ
ПУХО-ПЕРОВИХ КОВДР.
Постільна білизна. Продаж наволочок.

Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47.
Ринок «Набережний».
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Бухгалтер — Ірина Поліщук

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
Запрошуємо працівників для

розклеювання оголошень.
Часткова зайнятість.
З/п договірна.
Довідки за тел: (098) 174-20-79

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;
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