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Богослужіння
та водосвяття
у храмах
Вишгорода
Храм Святих
Бориса та Гліба
18 січня
8:00 — Літургія свт Іоанна
Златоуста. Велика вечірня. Велике освячення води
16:00 — Всенічна. День пісний. Освячення куті.
19 січня
8:00 — Літургія свт Василія Великого. Велике освячення води
на Київському водосховищі.
16:00 — Всенічна

Храм Святого князя
Володимира
18 січня 2020 р.
8:30 — Літургія
10:00 — Велике освячення
води у храмі
16:00 — Всенічна відправа
19 січня
8:30 — Літургія
10:00 — Велике освячення
води біля храму
Собор
Вишгородської Богородиці
18 січня — навечір'я Богоявління
16:00 — Велика Вечірня з
Литією, Йорданське Водосвяття
19 січня
9:00 — Утреня
10:00 — урочиста Літургія,
Велике Водосвяття

Шановні мешканці міста Вишгорода!
Щиросердечно вітаю вас зі 101-ю
річницею проголошення Соборності
України!
Сьогодні, коли Україна переживає
непрості часи, коли її існування знаходиться під загрозою, поняття «соборність» та «неділимість» набули нового
значення, загострилося їх розуміння.
День Соборності — це нагадування для
всіх нас про те, що сила нашої держави — в єдності українських земель, а
сила народу — в єдності людей. Якщо
ми це закарбуємо у своїй пам’яті, нам не
страшні будуть загрози анексії, окупації,
гібридної війни, імперських амбіцій непорядного сусіда.
Єдність дій — ключ до розбудови
економічно й духовно багатої України. В
тому числі — і піднесення нашого міста.
Лише за цієї умови ми залишимо нашим
дітям і їх нащадкам квітуючий Вишгород.
Разом ми непереможні!
Слава Україні!
Олексій МОМОТ

Обдаровані діти — капітал майбутнього нашої країни
11 січня відбулося урочисте оголошення результатів конкурсу на Стипендію Вишгородського
міського голови для обдарованих та талановитих
дітей, успішної молоді міста і вручення сертифікатів на премії. Володарями престижної стипендії
мера, розмір якої складав від тисячі до п'яти тисяч
гривень, стали юні дарування, які досягли вагомих
успіхів у науці, спорті, мистецтві, громадській діяльності.
Як зауважив міський голова Олексій Момот, цьогоріч комісія, яка працювала над реалізацією проекту, прийняла рішення преміювати всіх номінантів, а це
49 претендентів-стипендіатів, які надіслали заявки на
участь у конкурсі. «Це діти, які досягли значних успіхів не лише в масштабах міста, області чи України.
Наші спортсмени — чемпіони світу, Європи, школярі
— переможці міжнародних олімпіад, турнірів, творчих
конкурсів. Обдаровані діти — це капітал майбутнього нашої країни», — зазначив міський голова Олексій
Момот.
До сліз вразив присутніх благородний вчинок

дев’ятикласниці Катерини Татаурової. Свій сертифікат
на 4000 гривень вона передала маленькому хлопчикові на ім’я Данило, батько якого загинув у зоні антитерористичної операції на Сході України. З огляду на це,
Катю грошовою премією відзначив голова ВГО «Молода країна», депутат обласної ради Андрій Пещерін.
А чемпіон України, призер міжнародних змагань,
майстер спорту міжнародного класу, засновник велосипедної секції у Вишгороді Олексій Касьянов передав
премію своєму учню, також стипендіату Арсенію Лобатюку, аби хлопчик врешті зміг реалізувати власну мрію
— відкрити у школі велогурток.
Міська рада щиро вдячна за участь у проведенні
заходу та підтримку юних талантів нашого міста ВГО
«Молода країна» та депутату Київської обласної ради
Андрію Пещеріну, БО «Благодійний фонд «ГІППОКРАТ» та Ользі Решетняк, ГО «Вишгород — наш дім»
та Любові Палатній, БО «Благодійний фонд Романа
Буковського» та його очільнику, депутатам міськради
та підприємцям Олені Лісогор та Володимиру Лісогору,
керівництву компанії «Кен-Пак (Україна)».

При відзначенні кожного з кандидатів зачитували
їхні візитівки. Успіхи та цілеспрямованість юних талантів викликали захоплення у кожного із присутніх. Беззаперечно, за такими дітьми — майбутнє. А їхні ідеї та
мрії неодмінно мають реалізуватися. Адже, «…якщо це
можна собі уявити, то воно може стати реальністю». А
чому б і ні?
Нагадаємо, в червні 2019 року на черговій сесiї
Вишгородської міської ради було внесено змiни до
Програми пiдтримки талановитої та обдарованої
молодi, згідно з якою всi заходи Програми можуть
фiнансуватись з бюджету, зокрема і стипендії. Вишгородська міська рада розробила Положення про виплати стипендій (премій) міського голови для обдарованих та талановитих дітей, успішної молоді міста, яке
на 57-й сесїї Вишгородської міської ради одноголосно
підтримано депутатами. Варто зауважити, що Положення про стипендію було розроблене Вишгородською
міською радою спільно з Молодіжною радою при ВРДА
2019-2021.
Вікторія ШМИГОРА
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ «ПРОФ-ЮНІТІ»
Всеукраїнська професійна спілка
«ПРОФ-ЮНІТІ» підтримує оприлюднене
8 січня звернення Спільного представницького органу об’єднань профспілок:
Федерації профспілок України, Конфедерації вільних профспілок України,
Федерації профспілок транспортників
України, Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
«Єдність». Розроблені і внесені в парламент урядом і народними депутатами
від ПП «Слуга народу» антипрофспілкові законопроекти: № 2708 «Про працю», № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
окремих питань діяльності професійних
спілок)» і № 2584 «Про внесення змін
до Кодексу законів про працю України
щодо додаткових підстав для звільнення» вимагаємо відкликати на доопрацювання!
Відповідними проектами законів, у
разі їх прийняття, буде знешкоджено
профспілки як єдину правозахисну гро-

мадську організацію, отримаємо можливість звільняти працівників без будь-яких
підстав і без вихідної допомоги, встановлювати посадові оклади (ставки) на рівні 50 % мінімальної зарплати, скоротити
доплати за понаднормові роботи в п’ять
разів і ввести трудові договори з нефіксованим робочим часом.
З метою звуження сфери діяльності профспілок у законі «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»
може з’явитись наступна норма: «До
складу первинної профспілкової організації входить не менше 10 членів профспілки». Тобто, на малих підприємствах,
на думку авторів законопроектів, профспілки потрібно заборонити. Тим самим
буде узаконена рабська праця! Також
там буде записано, що «на одному підприємстві, в установі, організації може
бути утворено не більше 2 первинних
профспілкових організацій». Тобто власник може створити у себе в компанії дві
фейкових профспілки, а решта працівників просто позбавляються права на

створення своєї профспілки. Ще зникає
цілий ряд пунктів, в т.ч. норма про те,
що урядові проекти законів і нормативно-правові акти з питань формування
та реалізації державної соціальної та
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин
повинні враховувати думку профспілок.
Також хочуть викреслити із закону
про профспілки, що: «Профспілкові органи мають право вимагати розірвання
трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей закон, законодавство про працю, про колективні
договори і угоди. Вимога профспілкових
органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов’язковою для
розгляду і виконання. До того ж, відразу
після прийняття цього закону власники
компаній зможуть взагалі вигнати профспілки зі своїх підприємств. Адже в законі про профспілки зникне норма про те,
що роботодавець зобов’язаний надати
обладнане приміщення для роботи ви-

Вишгородський районний
військовий комісаріат у Київській
області оголошує набір на
військову службу за контрактом
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, а під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну
фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам
проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги
у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну
та умов проходження військової служби. Мінімальне
грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2020 року — від 15 000 гривень.
При укладенні контракту громадянам Вишгородського району виплачувається одноразова заохочувальна допомога від Вишгородської РДА в сумі
10 000 гривень та від Міністерства оборони України
— від 17 000 до 19 000 гривень.

Служба за контрактом
Вишгородський районний військовий комісаріат оголошує набір на військову службу за контрактом до військових частин Десантно-штурмових
військ та Морської піхоти Збройних сил України.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років, а під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну
фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам
проходження військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2020 року —
від 15 000 гривень.
При укладенні контракту Міністерством оборони України виплачується одноразова допомога від
17 000 до 19 000 гривень (в залежності від військового звання), а також громадянам Вишгородського
району виплачується грошова винагорода від Вишгородської РДА в розмірі 10 000 гривень на картковий рахунок.

НОВІ СТАНДАРТИ

АВІАТРОЩА

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу
Тегерана зранку 8 січня ц. р. На борту перебувало
176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто
із них не вижив. Вранці 11 січня влада Ірану визнала: їхні військові збили борт двома ракетами.

борного профспілкового органу та проведення зборів працівників. Також роботодавець вже не буде зобов’язаний за
письмовими заявами членів профспілки
перераховувати їх членські внески на
рахунок профспілки.
На нашу думку, такі норми відкинуть
нас на багато років назад, зіпсують міжнародний імідж України та прискорять
відтік трудового капіталу за кордон!
Вимагаємо від КМУ та Верховної Ради
України організувати разом із профспілками, експертним середовищем, фахівцями та громадськістю роботу щодо
підготовки збалансованих та виважених
пропозиції до відповідних законопроектів, провести парламентські слухання
та потім вносити на розгляд Верховній
Раді України! Одночасно підтверджуємо
свою готовність долучитись до відповідної роботи та надати допомогу у підготовці фахових та збалансованих пропозицій!
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА
СПІЛКА «ПРОФ-ЮНІТІ» 13.01.2020

Військові збили український
борт двома ракетами
Катастрофа літака сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази
в Іраку.
На борту було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів.
Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги
заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Рятувальники збирали тіла
людей на території близько двох гектарів та передавали їх судмедекспертам.
Україна передала Ірану зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців вранці 11 січня. Президент Володимир Зеленський сподівається, що іранська сторона
зможе якнайшвидше ідентифікувати тіла наших громадян та повернути їх до 19 січня.

П’ять років
як впала
вежа ДАП
П’ять років тому від зливи
ворожих обстрілів впала диспетчерська вишка Донецького
аеропорту, яка в подальшому стала головним символом
оборони міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф’єва.
Українські захисники тримали
оборону 242 дні, а вишка аеропорту служила «очима» воїнів.
Після її падіння далі боронити
ДАП було безглуздо…
За мужність і безстрашність
члени НВФ назвали захисників
Донецького аеропорту кіборгами. За різними даними, під час
його оборони загинули понад
200 українських захисників.

Електронна трудова книжка — альтернатива паперовій
Пенсійний фонд ввів електронну трудову книжку.
Вона дозволяє громадянам переглядати відомості про
трудову діяльність. У ній відображається інформація
про всі трудові відносини працівника з даними звітних
відомостей роботодавця, а також інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.
У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно
витрачати час на відновлення даних, оскільки вони будуть збережені в електронному форматі.
Застраховані особи та роботодавці також зможуть

надавати інформацію про трудову діяльність до 1998
року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, завірених кваліфікованим електронним підписом. Зараз Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.
Для того, щоб скористатися послугою, необхідно зареєструватися на веб-порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Кабмін обіцяє скасувати трудові книжки вже цьогоріч.
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Розклад руху автобусів на автобусному маршруті регулярних спеціальних перевезень
Вишгород (пл. Шевченка) — Київ, АС «Героїв Дніпра»
маршрут: Вишгород (пл. Шевченка) — Вишгород (Космонавта Поповича) — Вишгород («Енергетик») —
Вишгород (вул. Шолуденка) — Вишгород (Ринок «Набережний») — Вишгород (кінотеатр «Мир») — Вишгород (Чайка) — Вишгород (вул. Глібова) — Вишгород (ДВС) – Лікарня — Київ, ст.м. «Героїв Дніпра» — Київ,
АС «Героїв Дніпра».

Відправлення з м. Вишгорода: 06:00, 07:30, 09:00, 11:30, 13:00, 14:30, 17:00, 18:30, 20:00.
Відправлення з м. Києва: 06:45, 08:15, 09:45, 12:15, 13:45, 15:15, 17:45, 19:15, 20:45.

Захищаємо права дітей

ОПІКА
При Вишгородській міській
раді створено Опікунську раду,
яка є дорадчим органом опіки та
піклування (виконавчого комітету)
Вишгородської міської ради. Першочерговим завданням органу опіки є захист прав
та інтересів дітей, зокрема житлових.
Відповідно до положень Сімейного кодексу України,
Закону України «Про охорону дитинства», батьки дітей
не мають права без згоди органу опіки та піклування
вчиняти правочини щодо майнових прав дітей, зокре-

Згідно з вимогами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», з метою
одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект
рішення Вишгородської міської ради «Про
внесення змін до ставок земельного податку

ма, укладати договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації.
Під час розгляду заяв батьків на отримання вищевказаного дозволу, Опікунська рада перевіряє документи та контролює, щоб той чи інший правочин не призвів
до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини
або порушення охоронюваних законом інтересів дитини та приймає відповідне рішення.
З метою захисту житлових прав Опікунська рада
розглядає й інші питання на своїх засіданнях, захищає інтереси дітей у судових справах та проводить

роз’яснювальну роботу.
Якщо у вас виникають питання щодо захисту прав
дітей, зокрема, житлових, ви можете звернутись за
отриманням консультації за тел: 04596-22-957 (юридичний відділ), особисто до голови чи секретаря Опікунської ради — кабінет 66, 98 або за тел: 26-566,
26-568 (у робочі дні (пн-пт) із 8:00 до 17:15 (перерва
— з 13:00 до 14:00). Засідання Опікунської ради відбувається один раз на місяць, зазвичай — напередодні
засідання виконавчого комітету.
Тетяна БРАЖНІКОВА, голова Опікунської ради

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про внесення змін до ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік»
в м. Вишгороді на 2020 рік» з аналізом його
регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом
його регуляторного впливу всі бажаючі мо-

жуть ознайомитися також у секретаря міської
ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня опри-

люднення проекту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта
«Про внесення змін до ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік»
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
На даний час чинним законодавством передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок
земельного податку. Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить
вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідно підготовлено проект рішення міської ради «Про внесення
змін до ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік».
ІІ. Мета прийняття рішення та визначення цілей регулювання
Метою прийняття Вишгородською міською радою даного
регуляторного акта є виконання статті 274 Податкового кодексу України, в якій вказано, що ставка податку за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки, для земель загального користування — не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка
податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання
(крім державної та комунальної форми власності).
IІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Альтернативою запропонованому регуляторному акту
може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.

ІV. Механізм та заходи, що пропонуються для
розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про внесення змін до ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік».
Реалізація запропонованого регуляторного акта буде
здійснюватись шляхом наступних заходів:
— встановлення ставок податку;
— нарахування плати за землю.
V. Можливість досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття зазначеного регуляторного акта надасть
можливість врегулювати питання, пов’язані з визначенням
встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною
громадою.
VI. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта
Аналіз вигод та витрат:
Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у
відповідності до чинного законодавства. Можлива шкода від
прийняття регуляторного акта не прогнозується.
Очікувані витрати та вигоди для різних груп суб’єктів, на
які поширюється дія зазначеного регуляторного акта, наведені у таблиці:
Об’єкт вплиВигоди
ву
Інтереси органів місцевого
самоврядування

Витрати

— забезпечення виконання
вимог чинного законодавства
України,
— зростання надходжень до
бюджету від плати за землю

— часові витрати на
підготовку та прийняття рішення, витрати на його оприлюднення

І н т е р е с и — нормативно-правове вре- — плата за землю
суб’єктів гос- гулювання визначення ставки
подарювання податку за землю
Інтереси
мадян

гро- — нормативно — правове — плата за землю
врегулювання
визначення
ставки податку за землю

VII. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта один рік (бюджетний).
VIIІ. Показники результативності регуляторного акта
1) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб,
на яких поширюється дія акт, — підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, що використовують земельні ділянки;
2) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткове витрачення коштів передбачається на плату за землю;
3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або
фізичних осіб з основних положень акта — середній, оскільки
проект рішення буде розміщений на офіційному сайті міської
ради та в ЗМІ.
IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватись Вишгородською міською радою.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься
до дати набрання чинності цього регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

_________ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
________ 2020 року №__

Про внесення змін до ставок
земельного податку в м. Вишгороді на 2020 рік
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 274 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до ставок земельного податку щодо земель сільськогосподарського призначення (код 01.01-01.08), зазначені в Додатку 1 до рішення Вишгородської міської ради від
21.06.2019р. №53/8, виклавши їх в наступній редакції:
Ставки податку (відсотків нормативної грошової
оцінки)
Вид цільового призначення земель

Код

Найменування

01

Землі сільськогосподарського призначення

За земельні ділянки, що перебувають у власності, нормативну грошову оцінку яких проведено
(незалежно від місцезнаходження)
Для
осіб

юридичних

Для фізичних осіб

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського ви- 0,3
робництва

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва

0,3

0,3

01.06

Для колективного садівництва

0,3

0,3

01.07

Для городництва

0,3

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,3

0,3

2. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього
рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській області та його оприлюднення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

4

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Брі, Рокфор, Кер де шевр або Грюйєр,
Раклет, Варшан — екзотичні і загадкові
назви для більшості з нас. А ось гурмани
і кулінарні естети в один голос скажуть:
звісно, це сири — французькі і швейцарські. І це дійсно так. Хто побував у французькому Провансі, Бургундії чи швейцарських кантонах Фрібург, Во, Берн, той вже
довіку не забуде їх шляхетний і дивовижний смак. А якщо поєднати диво-сири з
келихом Мерло чи Піно нуар — вийде воістину божественний обід.

Вишгород
Субота, 18 січня 2020 року

пішов. І як тут не згадати наших господарок
на кухні. Приготувати з молока звичайний
сир — і той не завжди вдається: то кислуватий на смак, то не досить розсипається.
А Олександру потрібно було видавати таку
продукцію, щоб найвибагливіший покупець
прийшов за сиром вдруге і вдесяте. Терпіння, наполегливість і практика принесли свої
результати, якими сьогодні можна пишатися.
Одним із брендових продуктів Олександра Кияниці є фірмовий набір «Сирний
дворф» із 12-ти маленьких круглих сирів

роз’яснювати покупцям, чому якісний сир
стільки коштує. А коли знайшов тямущих продавців — навчив і їх презентувати продукцію.
Тоді виникла нова ідея: обов’язково давати
сир на дегустацію. Друзі навіть жартували:
можна прийти з кавою у магазин і сирами
пообідати. Так чи інакше, але покупцям ця
незвична послуга припала до вподоби. Чи
збільшився від цього виторг? Більше всього,
що так, бо наша звичка «не помацав — не
повірив, не скуштував — не купив» — таки
спрацьовує.

12 смаків від Кияниці
На жаль, не кожен з нас, незаможних,
може відвідати європейські кулінарні центри,
але від цього сумувати не варто. Насолоду
від французької, швейцарської, італійської
сироварних культур можна отримати і в Україні, зокрема, у Вишгороді. І це не фейк, розіграш, а істина правда, і нижче ви в цьому
переконаєтеся.
За свої неповні 27 років Олександр Кияниця вже встиг пізнати чимало сільськогосподарської премудрості, відчути на своїх
руках всі тяготи і принади роботи біля землі.
А інакше у фермерській сім’ї і не буває. У
господарстві Кияниць були вівці, кози, коні,
успадковані від діда бджоли та інша живність.
З часом фермери від чогось відмовилися,
інший напрямок навпаки — розвивали. І ось
так з роками допомога Олександра батькам,
своєрідне захоплення переросло в основну
трудову діяльність.
Поміж тим, Олександр встиг отримати цілих три освіти: закінчив Національний
університет харчових технологій, Одеський
християнський гуманітарно-економічний університет і військовий інститут. Тобто, поєднав у собі фах технолога, психолога, тактика
і стратега. І ось цей дивовижний мікс дає свої
позитивні результати щодня. Та повернемося
до сирів.
Важко сказати, що саме спонукало Олександра зайнятися виготовленням сироварної
продукції: неповторний її смак, цілющі якості,
естетика продукту чи щось інше. Але, мабуть
таки, головним було бажання їсти і продавати
якісні продукти.
— Мама утримувала кіз, щоб онуки споживали домашнє молоко, — згадує Олександр. — Були залишки молока, з яких готували прості, а з часом і фірмові сімейні сири.
Пригощали знайомих, друзів. Вони, у свою
чергу, ділилися сиром зі своїми знайомими.
Цей продукт багатьом був до смаку. Мабуть,
тоді і визріло рішення зайнятися сироварінням серйозно і надовго.
Це було якраз те, що так довго шукав
Олександр. Позаду були часи, коли торгував
салом, тримав кав’ярню, дрібні крамнички,
але, як кажуть, душа не співала. А тут саме
життя підказало — ось воно, твоє. Неторований ніким шлях, нове заняття, перезавантаження своєї матриці, адреналін від пошуків,
ноу-хау тощо. Є серед нас астероїдні люди,
які отримують від простору схвалення, лайки
і визнання. Можливо, до них належить і Олександр…
Але як би там не було — процес пішов,
важко, шляхом проб, а іноді й помилок, але

«Белпер Кнолле». Темні різнокольорові кульки нагадують трюфелі. Фактично, воно так і
є, бо і назва з німецької мови перекладається
як «Белпська бульба». Під чорною зморщеною шкоринкою цього швейцарського сиру
ховається надзвичайно ароматна і смачна
серцевина. Вона настільки тверда, що її неможливо просто так порізати ножем. Можна
стругати або ламати на шматки, як хороший
пармезан. Унікальний смак сиру надають спеції. Загинаємо пальці: куркума, карі, хмелі-сунелі, чорний перець, паприка, сванська сіль,
сумах, італійські і прованські трави, тархун та
пажитник, грузинська аджика. Ще майстер
Кияниця додає авторську суміш, інгредієнти
якої є секретними. Для пікантності у середину кульки вкладає крихітку часнику та вулканічної рожевої гімалайської солі. І «трюфелі» майже готові. Чому майже? Тому що
дозріває сир шість місяців при стабільній
температурі 11-13о і вологості 75-80 %. Чим
довше ці кнолле визрівають, тим кращим і
насиченішим буде їх смак. Сир можна споживати як самостійну страву, так і до салатів,
крем-супів, пасти. Якщо закоханий чоловік
пригостить обожнювану жінку «Белпер Кнолле» у поєднанні з цюріхським білим вином —
вона йому вже ні в чому не відмовить.
Були моменти на сироварних теренах
Олександра, коли хотілося кинути все це і
піти працювати по найму без головного болю
за виробництво, реалізацію, маркетинг. Але
депресняк швидко минув, бо ця справа вже
повністю полонила його.
Питання реалізації продукції з часом постало дуже гостро. Ні, сири Кияниці користувалися попитом, але масу часу забирали
поїздки з Новосілок до Вишгорода, Києва, де
клієнтів ставало все більше. І ось тоді й визріло рішення відкрити сирну крафтову крамницю. А модне слівце «крафт» означає, що
товар виготовляється невеликими партіями і
орієнтований на невеликий загал покупців, а
не на масовий роздріб. А ще крафтова продукція обіцяє кращу якість і унікальність. Все
це було в Олександра, не вистачало лише досвіду, потрібної локації торгової точки. І крамниця прогоріла. Другу крамницю він відкрив
з урахуванням гіркого досвіду — і все пішло
за планом.
Сир — специфічна продукція. І якщо наших людей не балували «буржуйськими»
сирними смаколиками, а втюхували звичайну сирну масу з брендом «голандський»,
то багатьом крафтовий сир здається недешевим. Коли перші півроку Олександр сам
стояв за прилавком, доводилося терпляче

У своєму ремеслі Олександр не відчуває
себе одинаком. Навпаки, залучає партнерів,
колег-виробників, реалізує їхню продукцію.
Умова для співпраці одна — висока якість молочної продукції. Собі взяв за правило: при
нагоді відвідати сироварню колеги і на власні
очі переконатися, що не помилився.
Під брендом Кияниці виготовляється і натуральний кумис із кобилячого молока. Екологічний продукт у скляній пляшці. Інгредієнти
прості: молоко, кумисова закваска. Використані пляшки приймають у магазині для повторного використання після прожарки у камері.
Як любитель коней, які були у господарстві, Олександр познайомився з таким же
любителем, вже власником племінного конезаводу. А далі виникла ідея реалізувати
кумис через магазин Кияниці під його торговою маркою. Олександр наполіг, щоб логотип
конезаводу все ж був присутнім на етикетці
— так буде справедливо. Тепер кумис розбігається по багатьох магазинах України. Чи
варто нагадувати, що цей цілющий кисломолочний продукт годиться не тільки для лікування похмілля, як дехто думає, але завдяки
його антибактеріальній здатності «кумисотерапію» радять при туберкульозі, захворюваннях легенів, печінки, жовчних протоків, шлунка. Словом, Кияниця оздоровлює націю.
У нашого сировара є багато амбітних
планів і задумів. Про одні Олександр не розповідав з практичних міркувань, а іншими

охоче ділився:
— Хочу створити команду однодумців,
виробників — фермерів, які б могли реалізувати нашу вітчизняну продукцію через мій
магазин. Добре знаю, що є проблема з реалізацією. Коли ти важко працюєш і не бачиш результатів — ти вигоряєш. Якщо вони
делегують мені право реалізації — вигідно
буде всім. Це нормальна кооперація, властива агропромисловому сектору цивілізованих
країн.
Ще одна мрія — створення мережі крафтових магазинів, за допомогою яких організовувати збут фермерської продукції. Щоб
сільські трудівники не потрапляли під каток
демпінгуючих акцій, сваволі мегакрупних гіпермаркетів.
І все ж, як би там не було, а по Олександру помітно, що він тяжіє не до торгівлі, а до
виробництва. Та, власне, він цього і не приховує:
— Дійсно, хочеться створити ферму замкнутого циклу. Розвести овець, кіз, можливо, ще й коней, і створити такий собі екопарк,
щоб люди приїздили сюди на відпочинок з дітьми. Так як це практикується у Європі. Хочу
встановити там сонячні панелі, щоб люди вірили мені, насолоджувалися екологічно чистими продуктами, чистим довкіллям. Я не
можу стояти на місці. І коли бачу попереду
людину, яка йде, то розумію, що цей шлях
реальний.
Напередодні Нового року Олександр презентував нову крафтову крамницю у Вишгороді. Вона розташована по вул. Симоненка
поряд з магазином-пекарнею «У Ведмедя».
Нова торгівельна точка — це ще один реальний крок до створення зазначеної вище мережі фермерських магазинів. До крамниці варто
завітати і на власні очі переконатися, наскільки якісною може бути сироварна продукція,
виготовлена за швейцарськими технологіями
та за багатовіковою рецептурою. Подібні сири
у Європі — далеко не «кошерний» продукт, а
повсякденна доступна і смачна їжа. Ми теж
варті того, щоб насолоджуватися гастрономічними принадами цивілізованого світу на противагу нинішнім сурогатам і хімії. Тож, Олександр Кияниця без роботи не залишиться.
Володимир ТКАЧ

Вишгород
Субота, 18 січня 2020 року
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Футбольні баталії у КДЮСШ

Нас об’єднали неймовірні діти

У дні різдвяних свят спортивна зала
Вишгородської КДЮСШ стала ареною
футбольних баталій. З 8 по 10 січня тут
відбувся традиційний Різдвяний турнір з
міні-футболу за участі хлопчиків 2007 р. н.
на призи генерального спонсора та мецената Едуарда Багмута.
Турнір був започаткований Е. Багмутом у
2016 році і вже п’ятий рік сприяє росту майстерності юних футболістів та приносить
насолоду і захоплення від гри батькам та
гостям. Нині у змаганнях взяли участь вісім
команд з м. Києва, м. Вишгорода та Вишгородського району.
Групу А склали: ФК «Поділ» (м. Київ), ФК
«Лелека» (м. Київ), друга команда Подолу та
ФК «Чайка-2» КП «УФКС». Групу Б представили: ФК «Сокіл» (м. Київ), ФК «Межигір’я»
(с. Нові Петрівці), ФК «Чайка-Вишгород» (м.
Вишгород) та наша перша команда «Чайка»
УФКС.
Кожна гра була активною і продемонструвала хорошу майстерність. За результатами
ігор у групах 1-е місце виборола ФК «Поділ»,
2-ге — ФК «Лелека», 3-тє — «Чайка-2».
У групі Б: 1-е місце — ГО ФК «ЧайкаВишгород», 2-ге— ФК «Чайка» КП «УФКС»,
3-тє — ФК «Межигір’я», 4-е — ФК «Сокіл».
Згідно з регламентом змагань, перехресні
півфінали проводились для команд, які посіли
1-і та 2-і місця та для тих, що стали третіми і
четвертими у своїх групах. За вихід до фіналу
команда ФК «Поділ» завершила гру з нашою
«Чайкою» КП «УФКС» нічиєю 2:2, але у серії
пенальті ми були влучнішими і перемогли 3:2.
У другому півфіналі «Чайка-Вишгород»
взяла гору над ФК «Лелека» — 3:1. Ігри за
вихід до фіналу були бойовими та захоплюючими. Не менш напруженими виявились і
поєдинки півфіналів за п’яте місце у турнірі.
Наша друга команда «Чайка» КП «УФКС»
лише на останніх секундах гри пропустила

м’яч і поступилась «Соколу» — 1:2. Команда
«Межигір’я» впевнено перемогла другу команду «Подолу» — 5:1.
Третього дня змагань проводились стикові поєдинки за визначення остаточно зайнятих місць у турнірі.
За 7-8 місця змагалася наша друга команда, а також друга команда ФК «Поділ».
Основний час не виявив переможця, а ось у
серії пенальті наша команда поступилася —
2:3.
Поєдинок за 5-6 місця був нелегким
для обох команд. У другому таймі команда
«Межигір’я» довела свою перевагу над «Соколом» — 4:2.
Гра за 3 місце та призовий комплект нагород звела команди ФК «Поділ» та ФК «Лелека», які на груповому етапі вже зустрічалися
між собою. Тоді у напруженій та безкомпромісній боротьбі перемогу святкували «подоляни». У такому ж «ключі» пройшов і цей поєдинок, але тепер вже перемогу за «бронзу»
вирвали юні гравці «Лелеки» — 4:3.
І ось, нарешті, фінал. Зійшлися дві «Чайки» — наша КП «УФКС» та ГО «ЧайкаВишгород», яка на цьому турнірі укріпилася
гравцями з Переяслава. На груповому етапі
турніру наша команда поступилася супернику — 1:3. Тож у фіналі ми прагнули реваншу.
З перших хвилин ми нав’язали суперникам активний пресинг. І вже на другій хвилині
В’ячеслав Ярина відкрив рахунок, потім його
подвоїв, а з пенальті — потроїв. Команда суперника була приголомшена нашою потужною грою. Супернику не вдавалось протистояти в обороні та щось суттєве організувати в
атаці. Гра йшла майже в одні ворота. Продовжував забивати В’ячеслав Ярина, у цьому
йому допомагали Денис Рудич, Микола Гавриш, Тимофій Скоробагатько, Єгор Самара.
Епізодично, у другому таймі, коли рахунок
дозволив «розслабитись», наші суперники
провели декілька гострих атак і «заробили»
пенальті, але наш воротар Роман Маринченко був на висоті і відбив цей удар. Все ж наші
суперники забили нам два голи престижу,
але більше такої можливості ми їм не дали.
Кінцевий рахунок 10:2. Перемога наша!
Генеральний спонсор турніру Едуард
Багмут подбав про те, щоб кубки, медалі та
солодкі призи у вигляді тортів (від ресторану
«Три сімки») отримали не лише команди-призери, а й усі учасники турніру.
У кожній команді був визначений кращий
гравець, кожен з яких отримав спортивний
приз. Кращим воротарем турніру став Максим Клименко («Чайка» КП «УФКС»), кращим захисником — Олександр Прус (ФК
«Лелека»), кращим нападником — В’ячеслав
Ярина («Чайка» КП «УФКС»).
Головний приз — Кубок різдвяного футбольного турніру від Едуарда Багмута отримала команда «Чайка» КП «УФКС» (тренер
О. В. Черкай).
Футболісти, тренери та батьки подякували генеральному спонсору турніру за
довголітню підтримку дитячого футболу та
висловили сподівання, що змагання проводитимуться і надалі.
Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер команди «Чайка» КП «УФКС»

Дякую всім причетним до створення
та реалізації Програми пiдтримки талановитої та обдарованої молодi. Зокрема,
депутатам Вишгородської міської ради,
які спочатку підтримали ініціативу внесення змiн до Програми (згідно з якою відтепер всi її заходи можуть фiнансуватися
з бюджету, зокрема і стипендії), а пізніше
— одноголосно затвердили Положення
про виплати стипендій (премій) міського
голови та збільшили фінансування по
Програмі.
Дякую Молодіжній раді при ВРДА
2019-2021 та керівнику Микиті Геращенку за співпрацю та спільну розробку Положення про стипендію (премію)
для талановитих та обдарованих дітей і
успішної молоді.
Дякую всім членам експертної комісії
за роботу та співпрацю, зокрема, Наталії Кисіль — за ведення урочистого засідання, на якому оголошувались результати конкурсу.
Щиро вдячна батькам та вчителям за
виховання і навчання чудових дітей, які

зміцнюють віру в світле майбутнє України!
Дякую небайдужим підприємцям та
громадським організаціям, нашим благодійникам за підтримку юних талантів Вишгорода, за подарунки та премії поза конкурсом.
Дякую всім сумлінним платникам
податків, завдяки яким наповнюється
бюджет та втілюються в життя всі Програми Вишгородської міської ради і, зокрема, проект підтримки талановитих
та обдарованих дітей і успішної молоді
Вишгорода.
Правду кажуть, що добрі справи єднають. Цього разу всіх нас об’єднали неймовірні діти! Ми пишаємось та хочемо,
щоб про них та їхні досягнення знали всі.
Тож, протягом 2020 року про кожного
стипендіата будемо розповідати на сторінках газети. Слідкуйте, знайомтесь!
Пишаймось разом молодими людьми,
які є гордістю міста!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

ФОТОМИТЬ
У дні новорічно-різдвяних свят хор
Коралі виступав у Філармонії. Участь у
концерті взяла не лише старша та середня групи, а також найменші коралики.
Всі були в захваті від милих ангеликів. А для них це не лише колосальний
досвід, але й захоплюючі емоції.

Родзинкою виступу стала спільна коляда «Прилетіли янголята», яку учасники хору виконували разом із оркестром
народних інструментів та солістками
Валерією Матюшенко та Русланою Якобінчук.
Влас. інф.
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ПОНЕДІЛОК, 20 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:10, 14:25 «Свiт
навиворiт 6»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Бойовик «Форсаж»
22:20 Комедiя «Назад у
майбутнє»
00:30 «Голос країни 10»
2+2

06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 «Загублений свiт»
13:20 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Веселi
канiкули»
15:50 Х/ф «Останнiй
замок»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини

06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
11:30, 12:20 Енеїда
12:05, 14:15, 00:00
Телепродаж
13:10, 17:25 #ВУКРАЇНI
13:40, 21:45 Бюджетники
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:10 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18:20 Тема дня
19:25 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька

10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Пташиний
ульот»
15:30, 20:30, 21:30
Країна У
16:30 Одного разу в Одесi
22:00 Казки У
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:30, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома»
10:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:05 Х/ф «У дзеркала
два обличчя»
13:25 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»

17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:50 «Один за всiх»
20:05, 22:40 Т/с «Дочки
- матерi»
23:05 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
08:00 Т/с «Бiблiотекарi»
11:20 Х/ф «Мiфiка:
Завдання для героїв»
13:10 Х/ф «Мiфiка: Темнi
сили»
15:20 Х/ф «Мiфiка:
Некромант»
17:20 Х/ф «Бандитки»

19:10 Х/ф «Медальйон»
21:00 Х/ф «Блейд»
23:40 Х/ф «Блейд 2»

Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
09:35, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:30, 12:25 Х/ф «Кохання
з першого погляду на
Бора-Бора»
14:00 Х/ф «Кохання
з першого погляду в
Джайпурi»
15:50 «Жди мене.
Україна»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:25 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Пташка
на дротi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф «Афера
Томаса Крауна»
16:40 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Багач - Бiдняк
21:25 Т/с «В полонi у
перевертня»
22:15 Свобода слова
23:55 Х/ф «Десять з
половиною балiв»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Ларрi Краун»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса»

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач - Бiдняк
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф «Крутi
чуваки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Обмани
себе»
16:45 Х/ф «Пасажир»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «В полонi у
перевертня»
22:30 Х/ф «Брейвен»
00:15 Х/ф «10.5:
Апокалiпсис»

ICTV
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 Корисна програма
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Опiвнiчне
сонце»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:50, 13:20 Х/ф
«Глибоководний
горизонт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Т/с «Обмани
себе»
16:45 Х/ф «В тилу ворога»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «В полонi у
перевертня»
22:30 Х/ф «Експат»
00:30 Х/ф «Нацiя
прибульцiв»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
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, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
22:10 Спостерiгач
23:15 Є сенс

ВIВТОРОК, 21 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:10, 14:25 «Свiт
навиворiт 6»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Бойовик
«Подвiйний форсаж»
22:20 Комедiя «Назад у
майбутнє 2»
00:25 Бойовик «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 Т/с «Рекс»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
11:20, 17:15 «Загублений
свiт»
13:20 «Помста природи»
13:40 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
15:30 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:30 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-5»
23:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,

09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
11:30, 12:20, 15:10 Енеїда
12:05, 14:25, 00:00
Телепродаж
13:10 Концерт
академiчного хору
Українського радiо
«Christmas Carol»
14:45 Своя земля
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Нашi Грошi
22:15 Т/с «Епоха честi»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька

i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
11:50, 18:00 Панянкаселянка
13:50 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
15:30, 20:30, 21:30
Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
СТБ
06:30, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»
13:50 Х/ф «Флiрт з
сорокарiчною»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:40 Т/с «Дочки
- матерi»
23:05 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Т/с «Бiблiотекарi»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:10 Х/ф «Мiфiка:
Сталева корона»
17:10 Х/ф «Крутi заходи»
19:00 Х/ф «13 район:
Ультиматум»
21:00 Х/ф «Блейд 2»
23:20 Х/ф «Блейд: Трiйця»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
07:45 Будiвельний
стандарт
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, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна

СЕРЕДА, 22 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:10, 14:25 «Свiт
навиворiт 6»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Бойовик
«Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт»
22:15 Комедiя «Назад у
майбутнє 3»
00:30 Х/ф «Астрал»

2+2
06:00, 08:05 Т/с «Рекс»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАI»
11:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Команда 8: У
тилу ворога»
15:30 Х/ф «Принц»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:40, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 ГIМН УКРАЇНИ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
11:30, 12:20 Енеїда
12:05, 14:15, 00:00
Телепродаж
13:10 Розсекречена
iсторiя
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:10 #ВУКРАЇНI
15:40 Бюджетники
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 Нашi Грошi
18:20 Тема дня
19:25 Д/ф «Українська
символiка. Прапор»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька

10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Принци
повiтря»
15:30, 20:30, 21:30
Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:30, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома»
12:05 Х/ф «Флiрт з
сорокарiчною»
13:50 Х/ф «Аферисти Дiк
та Джейн розважаються»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:40 Т/с «Дочки
- матерi»
23:05 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
08:05 Т/с «Бiблiотекарi»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:00 Х/ф «Мiфiка 5:
Вбивця Богiв»
17:20 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»
19:10 Х/ф «13 район:
Цеглянi маєтки»
21:00 Х/ф «Блейд: Трiйця»
23:10 Х/ф «Монстри»

ICTV

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25

23:10 Х/ф «Монстри 2.
Темний континент»

Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Спокуса»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Х/ф
«Iндокитай»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
22:05 «Слiдство вели... з

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:20 Х/ф «Сонце,
що сходить»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20, 21:25 Т/с «В
полонi у перевертня»
16:55 Х/ф «Брейвен»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
22:30 Х/ф «Швидше кулi»

супергероїв»
21:00 Х/ф «Космос мiж
нами»
23:20 Х/ф «Перший
контакт»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:45 Драйв
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, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 23:15 Машина часу
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних
проектiв

ЧЕТВЕР, 23 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:10, 14:25 «Свiт
навиворiт 6»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Бойовик «Форсаж
4»
22:15 Комедiя «Чорний
лицар»
00:10 Трилер «Жах
Амiтiвiлля»

2+2
06:00 Т/с «Рекс»
07:55 Т/с «Рекс-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Хранителi
скарбiв»
15:10 Х/ф «Мiсiя на Марс»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:40, 23:25 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 ГIМН УКРАЇНИ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 14:50, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
10:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:30, 12:20 Енеїда
12:05, 14:10, 00:00
Телепродаж
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:35 Своя земля
15:05 Бiатлон.
Кубок свiту. VI етап.
Iндивiдуальна гонка 20
км. Чоловiки
16:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:25 #ВУКРАЇНI
18:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях

22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,

21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
11:50, 18:00 Панянкаселянка
13:40 Х/ф «Том Сойєр»
15:30, 20:30, 21:30
Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Сiмейка У
00:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:25, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома»
11:40 Х/ф «Аферисти Дiк
та Джейн розважаються»
13:15 Х/ф «Дiлова жiнка»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:55 «Один за всiх»
20:05, 22:40 Т/с «Дочки
- матерi»
23:05 Т/с «Наречений»
НОВИЙ КАНАЛ
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
08:05 Т/с «Бiблiотекарi»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
15:20 Х/ф «Невловимi»
17:20 Х/ф «Шалена
карта»
19:10 Х/ф «Клони»
21:00 Х/ф «Медовий
мiсяць»

5 КАНАЛ

06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 14:10, 23:15
Машина часу
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Хронiка дня
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, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi
iсторiї
22:10 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 4 СІЧНЯ 2020 Р О К У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:40 «Свiт навиворiт 6»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15, 22:10 «Жiночий
квартал»
00:05 «Розсмiши комiка»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»

09:30, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «Нестримнi»
15:45 Х/ф «Свiт роботiв»
19:25 Х/ф «Морський
пiхотинець»
21:10 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
23:00 Х/ф «Холодна
сумiш»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 ГIМН УКРАЇНИ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 14:50, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:30, 12:20 Енеїда
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:35 Своя земля
15:05 Бiатлон.
Кубок свiту. VI етап.
Iндивiдуальна гонка 15
км. Жiнки
16:55 Скелетон. Кубок
свiту. Кiнегзе. Заїзд 1
18:20 Скелетон. Кубок
свiту. Кiнегзе. Заїзд 2
19:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:35, 15:30 Т/с «Скляна
кiмната»
17:00 Iсторiя одного
злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Подаруй менi
життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Х/ф «Джой»
15:15, 16:05, 20:30
Країна У
15:40 Казки У
16:35 Одного разу в Одесi
17:30 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
21:00 М/ф «Епiк»
23:00 Х/ф «Троє в каное»
СТБ
10:15 Х/ф «Дiлова жiнка»
12:35 Х/ф «Знайомтеся,

Джо Блек»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:55 Х/ф «Панi покоївка»
20:55, 22:35 Х/ф «Нiч
вiдпочинку для мами»
23:30 «Давай поговоримо
про секс»
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Дешево та сердито
08:00 Т/с «Бiблiотекарi»
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
14:30 Х/ф «Кур’єр»
16:30 Х/ф «Професiонал»
19:00 Х/ф «Школа

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Х/ф «Запах
жiнки»
14:45, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20 Х/ф «Королi
боулiнгу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20, 22:50 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:25 Драйв
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, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:10 Лiнiйка
документальних
проектiв

СУБОТ А , 25 СІЧНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Комедiя «Назад у
майбутнє»
11:55 Комедiя «Назад у
майбутнє 2»
14:00 Комедiя «Назад у
майбутнє 3»
16:20 Комедiя «Чорний
лицар»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
19:30 «ТСН»
20:15 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал»
00:40 «Свiтське життя»
2+2

06:00 Т/с «Рекс-2»
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50 «Загублений свiт»
14:45 Х/ф «Машина»
16:25 Х/ф «Андроїдполiцейський»
18:05 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
20:00 Х/ф «Книга Iлая»
22:10 Х/ф «Колонiя»
00:00 Х/ф «Ця стара
машина»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 ГIМН УКРАЇНИ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини

09:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
11:50, 13:15 Телепродаж
12:10 Д/ц «Королiвський
тур»
13:35 Д/ц «Мегаполiси»
14:05 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Одиночна
змiшана естафета
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. VIII етап. Змiшана
естафета
17:35 Т/с «Епоха честi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Сiмейний
портрет в iнтер’єрi»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:30, 15:20 Т/с
«Спадкоємиця мимоволi»
17:10, 21:00 Т/с «Чужий
грiх»
20:00 Головна тема
22:50 Х/ф «Кохання i
трохи перцю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Снiгова
битва»
12:00, 13:00, 14:00
Казки У
12:30, 13:30, 20:00, 21:30

Країна У
15:00 Х/ф «Троє в каное»
17:00 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Сiмейка У
СТБ
07:20 Х/ф «Нiч вiдпочинку
для мами»
09:15 Т/с «Дочки матерi»
17:05 Х/ф «Панi покоївка»
19:10 «Х-Фактор»
22:00 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»

00:10 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Таємний агент.
Пост-шоу
09:00 Ревiзор
11:00 Х/ф «Кур’єр»
13:00 Х/ф «Школа
супергероїв»
15:00 Х/ф «Медальйон»
16:45, 18:45 Kids Time
16:50 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
18:50 Х/ф «Битва за
Землю»
21:00 Х/ф «Елiзiум: Рай не
на Землi»
23:10 Х/ф «Втеча
неможлива»

ІНТЕР
07:15 Х/ф «Без сина не
приходь!»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Кортик»
15:10 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
16:50, 20:30 Т/с «Не
жiноча робота»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
ICTV
09:05 Х/ф «Перший
лицар»

11:40 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:50 Х/ф «Цар
скорпiонiв-5: Книга душ»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
21:05 Х/ф «Темна вежа»
22:50 Х/ф «Час вiдьом»
00:35 Х/ф «Маска Зорро»
5 КАНАЛ
06:20, 10:10, 13:30, 14:15
Машина часу
07:00, 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
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:40, 17:15
Хронiка тижня
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:50 Навчайся з нами
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 18 січня 2020 року
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ВІДКРИТИЙ УРОК

УКРАЇНА колядує. І Вишгород теж!
У Вишгородській районній бібліотеці щосуботи з 10:00 до 12:00 працює
школа української мови і українознавства. Кожен житель міста без обмеження віку, безоплатно може прийти сюди і вивчати українську мову,
слухати лекції відомих вчених про
українську історію, культуру, звичаї.
11 січня 2020 року було проведено
відкритий урок для учнів і громади Вишгорода «Українська коляда і український
вертеп».
За давнім християнським звичаєм до
присутніх звернувся протоієрей Собору
Пресвятої Богородиці м. Вишгорода о.
Тарас Валах. Колядувати, зазначив священник, можна до 15 лютого, до Стрітення Господнього. У колядках відображено
весь зміст народження Сина Божого і те,
як не знайшлося йому місця у царських
палатах, а лишень у біднім вертепі, і як
переслідував Його Цар Ірод з метою
вбити і, знищивши тисячі немовлят, Іс-

уса Христа не знайшов. Оскільки сила
Господня, сила добра і любові — непереможна, а саме з такою Місією прийшов у цей світ Ісус Христос, народився
із Діви Марії і став Чоловіком. Розповідь
священника була надзвичайно цікавою і
змістовною, а тому весь переповнений
зал щиро подякував о. Тарасу.
До присутніх звернувся в. о. голови
Вишгородської районної державної адміністрації Олексій Данчин. Після слів
привітання він, зокрема, зазначив, що
українські звичаї, які з кожним роком
утверджуються на українській землі, нас
збагачують духовно. А відтак, ми стаємо
добрішими, і це дуже важливо. З притаманним йому природним гумором Олексій Данчин сказав: «Україна колядує. І
Вишгород теж!».
Тетяна Бражнікова — секретар Вишгородської міської ради також привітала
усіх присутніх, зізнавшись, що Різдво
Христове для неї — це Свято Радос-

ті, Доброти і Сили Духа. І... почалася
художня частина. З українським вертепом і колядою завітав самодіяльний
аматорський колектив «Бабине літо» с.
Гута-Межигірська (керівник Валентина
Олійник).
Як координатор проекту щиро дякую всім присутнім на заході, дякую за
підтримку в. о. голови Вишгородської
РДА. Особливо вдячна за допомогу в

організації начальнику відділу культури,
молоді та спорту Вишгородської РДА
Юлії Івановій, директору Вишгородської
центральної районної бібліотеки Марині
Березинець.
Степанія СІДЛЯР,
радник в. о. голови
Вишгородської РДА,
координатор школи
української мови і українознавства

Термінова вакансія! Новопетрівський #МКДЦ запрошує на роботу сімейного лікаря
Вимоги до кандидатів:
повна вища медична освіта; наявність сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про діючу кваліфікаційну категорію; проходження курсів ПАЦ;
високий професіоналізм та ініціативність; бажання та вміння працювати в команді.
Наш Центр пропонує:
— довгострокову співпрацю; — гідну заробітну плату; — можливість гнучкого графіка; — роботу в дружному колективі; — створення рекламного іміджу для кожного
лікаря; — просторий кабінет із сучасним оснащенням; — наявність у закладі власної клініко-діагностичної лабораторії, яка проводить широкий спектр досліджень.
Цікаво? Звертайтесь! Тел: (04596) 45-256, (066)898 63 38, nmkdc@ukr.net Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Соборна, 78
По горизонталі:
7. Чорний американський ведмідь.
9. Екіпаж судна.
10. Взірець досконалості.
11. Великий олень.
12. Жердина з лопаттю для
переміщення човна.
13. Український щипковий інструмент.
16. Дружина Юпітера.
18. Священна квітка.
20. Настил для спання.
21. Напій зі солоду і хмелю.
22. Тканина із золотих ниток.
24. Валюта Чехії.
27. Розмінна монета України.
32. Кам'яна гора.
33. Страус у Південній Америці.
34. Афро-бразильський танець.
35. Блюдечко для варення.
36. Матеріал для письма в єгиптян.

КРОСВОРД

По вертикалі:
1. Рундук.
2. Деспот.
3. Героїня Керрола.
4. Заварне тістечко.
5. Арена цирку.
6. Іспанський дворянин.
8. Стоянка суден на якорі.
14. Рідина з оцтом і прянощами.
15. Свійська лама.
17. Кулан.
19. Клеймо.
23. Кумедний випадок.
25. Стан боксера під час бою.
26. Сплав заліза з алюмінієм.
28. Заробітна платня.
29. Валюта Японії.
30. Основа каші.
31. Патологічна пристрасть.

Мешканці міста, району, області, м. Києва,
підприємства та організації можуть передплатити
газету «Вишгород» у будь-якому відділенні
поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349.
НЕДIЛЯ , 26 СІЧНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:25, 07:10 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Свiт навиворiт 6»
11:15 Бойовик «Форсаж»
13:15 Бойовик
«Подвiйний форсаж»
15:30 Бойовик
«Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт»
17:30 Бойовик «Форсаж
4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:35 «Жiночий квартал»
2+2

08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Шаленi перегони
2018»
11:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
13:55 Х/ф «Нестримнi»
15:30 Х/ф «Морський
пiхотинець»
17:10 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
19:00 Х/ф «Морський
пiхотинець-3: Тил»
20:30 Х/ф «Морський
пiхотинець-4»
22:10 Х/ф «Суддя Дредд»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 ГIМН УКРАЇНИ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:45 Х/ф «Невезучий
папараццi»
12:40, 14:00, 17:15 Д/ц
«Мегаполiси»
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт
15 км. Чоловiки
14:50 Д/ц «Дикi тварини»
15:50 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт
12,5 км. Жiнки
16:50 UA:Бiатлон. Студiя
17:35 Т/с «Епоха честi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Розважальна

програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Басейн»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Чужий грiх»
12:50 Т/с «Подаруй менi
життя»
17:00, 21:00 Т/с
«Утiкачка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Горобини
грона червонi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:20 Х/ф «Свинопас»
12:30 Танька i Володька

15:30 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
17:00 М/ф «Епiк»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
20:00, 21:30 Країна У
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
СТБ
06:25 «Хата на тата»
18:00, 19:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:15 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
07:20 Таємний агент.

Пост-шоу
09:05, 10:45 Kids Time
09:10 М/ф «Луїс i
прибульцi»
10:50 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
12:50 Х/ф «Клони»
14:40 Х/ф «Битва за
Землю»
16:50 Х/ф «Елiзiум: Рай не
на Землi»
19:00 Х/ф «Репродукцiя»
21:00 Х/ф «Сiм сестер»
23:20 Х/ф «Демон
всерединi»
ІНТЕР
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»

11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 Х/ф «З Неаполя з
любов’ю»
15:00 Т/с «Мене звати
Мелек»
18:10 Х/ф «Золото
Флiнна»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Загублене
мiсто Z»
23:10 Х/ф «Невловимий»

08:20 Секретний фронт.
Дайджест
09:10 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Цар
скорпiонiв-5: Книга душ»
15:00 Х/ф «Темна вежа»
16:50 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Дракула:
Невiдома iсторiя»
22:20 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»

ICTV
06:25 Громадянська
оборона
07:20 Антизомбi.
Дайджест

5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу

07:00, 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 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
11:15 Vоїн - це я!
15:10 Про вiйсько
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 18 січня 2020 року

Різдвяна казка від Верьовки
З самого початку дійства серця шанувальників
зачарувало майстерне виконання пісень, грандіозні і
прекрасні танці хореографічної групи та віртуозна гра
оркестру народних інструментів. Глядачі неодноразово аплодували артистам стоячи. У цьому спектаклі
все було прекрасне. Вишгородці почули класичного

найкращі різдвяні композиції народів світу.
Насолодитись святковою програмою «Різдво іде
по світу» хору ім. Г. Верьовки вишгородці змогли у
рамках запровадженого Вишгородським міським
головою Олексієм Момотом проекту «Шануй українське».

ФОТО - Андрій Максімов, Лілія Олексій

16 січня на сцені Вишгородського районного будинку культури «Енергетик» у переповненій
глядачами залі Національний заслужений академічний український народний хор імені Г. Верьовки презентував святковий концерт «Різдво іде по
світу».

Наші велосипедисти — знову серед кращих
Нещодавно відбувся чемпіонат Київської області з велосипедного спорту в дисципліні «крос». Спортсмени
Вишгородської школи велосипедного спорту також взяли участь у цих
змаганнях та вибороли призові місця.
У перший день змагань 2-ге місце у
груповій гонці посів Арсеній Лобатюк.
Боротьба за перше місце тривала до
останнього кола. На другий день змагань 3-тє місце здобув Максим Лагута,
виборовши перемогу в декілька міліметрів. Інші два учні велосипедної секції
увійшли в топ-10 спортсменів змагань.
Загалом у перегонах взяли участь більше 50 велосипедистів із різних куточків
Компанія запрошує фахівця (студента після закінчення ВНЗ)
з продажу ІТ-обладнання (планшети, ноутбуки) і програмного
забезпечення.
Офіційне працевлаштування; графік роботи — пн-пт з 9:00 до 18:00, рівень ЗП обговорюється на співбесіді.
Тел: +38 (099) 112-68-93;
+38 (044)454-27-70
Загублені свідоцтва про право власності на спадщину за заповітом, видані на ім’я Анатолія Миколайовича ЗЛОБЕНКА та Олени Миколаївни ШЕВЦОВОЇ за спадковою справою № 144/2016 за
2019 р., що зареєстровані в реєстрі за № 2-121, 2-122, 2-123, 2-124,
видані державним нотаріусом О. С. ШИЛО, вважати недійсними

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

Київської області.
Тренер, засновник велошколи та
справжній мотиватор юних спортсменів
— Олексій Касьянов, чемпіон України
з велоспорту. Він докладає максимум
зусиль для розвитку та популяризації
велоспорту серед молоді та гідно представляє Вишгород на різного рівня змаганнях, у тому числі й за кордоном.
Вітаємо тренера та його вихованців
з черговою перемогою! Бажаємо успіхів,
натхнення, постійного розвитку та досягнення щоразу вищих результатів.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

ЗДАЮ В ОРЕНДУ фасадне приміщення, 55 м. кв.
Дуже зручно — під кафе, аптеку, офіс,
під будь-який магазин і т. п. Тел: (067) 740-9330

ПОСТЕЛЬКА

Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

