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Привіт,
новий 2012-ий!

гори!»

Дорогі вишгородці!
аближається
казкова
пора, і ми нетерпляче
чекаємо особливої миті,
коли на землю ступить Новий рік,
коли зустрінуться минуле, теперішнє і майбутнє, спогади.
Новорічні свята, – це завжди приємні клопоти і турботи. Вони дарують нам затишок і віру в те, що все у
цьому житті можливо – треба тільки
захотіти і не забути загадати бажання під дзвін курантів.
Від усієї душі зичу всім вам великого щастя, міцного здоров’я, добра
й радості, вірних друзів та близьких
людей поруч. Нехай прийдешній рік
виправдає ваші сподівання, принесе достаток і добробут у кожну родину. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння і любов.
Бажаю вам успіхів у справах, яскравих вражень, творчих і професійних
досягнень та цікавих зустрічей! Нехай наступний рік буде для вас барвистим, теплим і радісним, а життя
– сповнене приємними несподіванками та безліччю подарунків!
Щиро ваш
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Н

Свято поруч

2011 рік. Яким він увійде в історію Вишгорода
Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА
п
перед
е
територіальною громадою міста Вишгорода за 2010/2011 роки
и
Шановні вишгородці!
ього року ми продовжуємо
добру традицію – щорічно звітувати перед громадою міста
про виконану роботу, ділитися планами
на майбутнє, обговорювати перспективи розвитку міста. Приймаючи рішення
балотуватися вдруге на посаду міського
голови, я прекрасно усвідомлював, яку
відповідальність беру на себе. Під час
другої каденції я ставив перед собою
набагато складніші завдання: не просто
навести порядок та чистоту, а подбати
про динамічний розвиток, розкрити потужний потенціал, зробити Вишгород
справжнім європейським містом.
Втілити свої проекти та задуми я
міг лише в команді однодумців, що так
само прагнули не словом, а ділом змінювати життя на краще. Я прекрасно
розумів, що від того, яку підтримку має
міський голова в районних та обласних
органах влади, залежить і його можлищ
вість захищати
інтереси виборців. Крім

Ц

того, програма Партії регіонів щодо
реформування та розвитку місцевого
самоврядування була найбільш професійною, серйозною та перспективною.
Саме тому я прийняв рішення йти на
вибори від Партії регіонів.
Споглядаючи, що і як було зроблено
за цей час, розумію, що прийняв абсолютно правильне рішення. Нарешті нам
вдалося забути про політичні протистояння та перейти до конструктивної,
плідної роботи. Зміни, що відбулися в
місті, – яскраве свідчення та підтвердження правильності обраного шляху.
Рік, що минає, став для нас роком
напруженої праці і водночас — роком
досягнень. Вочевидь, 2011 рік увійде в
новітню історію України завдяки проведенню в нашій державі «Формули-1
на воді» – спортивної події світового
значення. Як громадянин Вишгорода я пишаюсь, що це безпосередньо
пов’язане з нашим містом, що саме
вишгородська земля приймала учасни-

ків змагань та гостей з усього світу,—
як зазначили організатори, на найвищому рівні.
Чемпіонат світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1 на
воді» проходив під патронатом Президента України, за участі державних діячів, спонсорів та меценатів. Виконати
умови організаторів ми змогли, лише
завдячуючи голові Київської обласної
державної адміністрації А. Присяжнюку
та його першому заступнику Я. Москаленку, голові райдержадміністрації О.
Приходьку. Розважливе керівництво та
державницький підхід стали запорукою
успіху.
Об’єднання зусиль та співпраця з
Київською облдержадміністрацією та
Вишгородською райдержадміністрацією принесли вагомі результати. Від
спільної консолідованої діяльності всіх
рівнів влади виграла громада міста і
району, місцеві жителі і гості.
Далі — на стор. 4

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Соціальний захист

Прожитковий
мінімум і
державна
допомога
Мідя ЛІ, начальник
управління праці
та соціального
захисту населення
Вишгородської РДА

П

роект Закону України «Про Державний
бюджет на 2012 рік» передбачає в 2012 році (в
розрахунку на місяць)
прожитковий мінімум
на одну особу:
з 1 січня — 1017 грн,
з 1 квітня — 1037 грн,
з 1 липня — 1044 грн,
з 1 жовтня — 1060 грн,
з 1 грудня — 1095 грн,
зокрема для основних
соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років:
з 1 січня — 893 грн,
з 1 квітня — 911 грн,
з 1 липня — 917 грн,
з 1 жовтня — 930 грн,
з 1 грудня — 961 грн;
дітей віком від 6 до 18
років:
з 1 січня — 1112 грн,
з 1 квітня — 1134 грн,
з 1 липня — 1144 грн,
з 1 жовтня — 1161 грн,
з 1 грудня — 1197 грн;
працездатних осіб:
з 1 січня — 1073 грн,
з 1 квітня — 1094 грн,
з 1 липня — 1102 грн,
з 1 жовтня — 1118 грн,
з 1 грудня — 1134 грн;
осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня — 822 грн,
з 1 квітня — 838 грн,
з 1 липня — 844 грн,
з 1 жовтня — 856 грн,
з 1 грудня — 884 грн.
Рівень
забезпечення
прожиткового
мінімуму
(гарантований
мінімум)
для призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим
сім’ям у 2012 році у відсотковому співвідношенні
до прожиткового мінімуму становитиме такий відсоток відповідного прожиткового мінімуму:
для працездатних осіб —
21,
для дітей — 50,
для осіб, які втратили
працездатність, та інвалідів — 80.
Державна
соціальна
допомога
малозабезпеченим сім’ям не може
бути більше 75 % від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Розмір цієї допомоги (зокрема і максимальний), визначений Законом України
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» (ст. 5), збільшується у 2012 році на
кожну дитину віком:
від 3 до 13 років — на 120
грн,
від 13 до 18 років — на
230 грн.

2011 року

Соціум

Вишгород

Офіційно

Дорогі краяни!

Уряд корегуватиме соцвиплати

Щиро вітаю вас із Новим
роком та Різдвом Христовим.
Бажаю вам, щоб серця завжди наповнювала любов, а
душу зігрівала віра.
Саме любов близьких людей, любов до Батьківщини
та стійка віра є запорукою
змін на краще, яких ми усі так

27

грудня 2011 р. Конституційний Суд України визнав за
урядом право змінювати порядок і розмір соціальних виплат, що залежатимуть від наявного фінансового ресурсу бюджету
Пенсійного фонду.
На засіданні КСУ його головуючий Юрій Головін зачитав відповідне
рішення суду:
«Визнати таким, що відповідає Конституції України, пункт 4 розділу
4 заключних положень Закону України «Про державний бюджет на 2011 прагнемо в новому році.
Смачної куті та щастя в житті!
рік».
Веселих свят, родинного затишку та Божого благослоЦим пунктом парламент встановив порядок виплат соціальних пільг
низці категорій населення (зокрема це чорнобильці, діти війни та особи, вення вам, земляки!
З вірою у краще
звільнені з військової служби) й уповноважив уряд відповідно до наявних
Вітаємо
Костянтин БОНДАРЄВ
ресурсів встановлювати порядок і розмір даних виплат.

Мамам і дітям

Державна допомога

Мідя ЛІ, начальник управління праці та соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
Закон України «Про Державний бюджет на 2012 рік» визначає розміри деяких видів державної допомоги:
Види державної допомоги

2012 рік
з січня

з квітня

з липня

з жовтня

з грудня

275,50

279,50

283,50

27 510
55 020
110 040
9 170
764,17
955,21
1400,97

27 900
55 800
111 600
9 300
775
968,75
1420,83

28 830
57 660
115 320
9 610
800,83
1001,04
1468,19

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
268,25
273,50
Допомога при народженні дитини
на першу дитину
26 790
27 330
на другу дитину
53 580
54 660
на третю і кожну наступну дитину
107 160
109 320
одноразова виплата:
8 930
9 110
щомісячна виплата:
на першу дитину
744,17
759,17
на другу дитину
930,21
948,96
на третю і наступну
1364,30
1391,80
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
мінімальний розмір
130,00
максимальний розмір
1073
1094
1102
1118
Допомога дітям одиноких матерів
дітям віком:
мінімальний розмір
до 6 років
267,90
273,30
максимальний
446,50
455,50
від 6 до 18 років
мінімальний розмір
333,60
340,20
максимальний розмір
556,00
567,00
від 18 до 23 років
мінімальний розмір
321,90
328,20
максимальний розмір
536,50
547,00
Допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування
дітям віком:
максимальний розмір
до 6 років
1786
1822
від 6 до 18 років
2224
2268
Тимчасова державна допомога дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів
дітям віком:
максимальний розмір
до 6 років
267,90
273,30
від 6 до 18 років
333,60
340,20
Державна соціальна допомога дітям-сиротам
та дітям, позбавлених батьківського піклування
дітям віком:
максимальний розмір
до 6 років
1786
1822
від 6 до 18 років
2224
2268
від 18 до 23 років
2146
2188
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі,
яка проживає разом з інвалідом
I чи II групи внаслідок психічного розладу
107,30
109,40

1134
275,10

279,00

288,30

458,50

465,00

480,50

343,20

348,30

359,10

572,00

580,50

598,50

330,60

335,40

340,20

551,00

559,00

567,00

1834
2288

1860
2322

1 922
2 394

275,10
343,20

279,00
348,30

288,30
359,10

1834
2288
2204

1860
2322
2236

1 922
2 394
2268

110,20

111,80

113,40

Державна соціальна допомога інвалідам дитинства та дітям-інвалідам до 18 років
Види державної соціальної допомоги, 2012 рік

з січня

з квітня

з липня

з жовтня

з грудня

інвалідам дитинства І групи підгрупи А (з надбавкою на догляд)

1438,5

1466,5

1477,0

1498,0

1547,0

інвалідам дитинства І групи підгрупи Б (з надбавкою на догляд)

1233,0

1257,0

1266,0

1284,0

1326,0

інвалідам дитинства ІІ групи,
одиноким інвалідам дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної
експертної комісії потребують постійного стороннього догляду (з надбавкою
на догляд)
інвалідам дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам дитинства ІІІ групи, які за
висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду (з надбавкою на догляд)
дітям-інвалідам
дітям-інвалідам до 6 років
(з надбавкою на догляд)
дітям-інвалідам від 6 до 18 років
(з надбавкою на догляд)
дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою
дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане (з Чорнобильською катастрофою, до 6 років (з надбавкою на догляд)
дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років (з надбавкою на догляд)

822

838

844

856

884

822

838

844

856

884

822
1021,9

838
1042,1

844
1049,3

856
1064,2

884
1099,3

1131,4

1153,6

1162,8

1179,7

1217,3

863,10

879,9

886,2

898,8

928,2

1309,6

1335,4

1344,7

1363,8

1408,7

1419,1

1446,9

1458,2

1479,3

1526,7

Наше місто

Вишгород

Добрі новини

Сесія міськради

Докладніше
в наступному номері
Влас. інформ.
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грудня відбулася VIII сесія Вишгородської міської ради VI скликання.
Розглянули 24 рішення.
Із них 16 – земельні. Зокрема продовжили договори оренди, надали дозволи на інвентаризацію земельних ділянок,
розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення та інші. Також
затвердили рішення про звіти депутатів
Вишгородської міськради, план роботи
на 2012 рік, звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2011 р. А от проектрішення про знесення аварійної незавершеної будівлі, розташованої на вул. Ю.
Кургузова, 1-а, відправили на доопрацювання до юридичного відділу міськради.
Наступного дня (29 грудня) відбулася позачергова ІХ сесія, на якій затверджували міські програми розвитку на 2012 рік.
Докладніше про події цих днів, перебіг сесійних засідань, прийняті рішення та
звіт Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, секретаря міської ради
Марії Решетнікової читайте у наступному
номері.

Влада і бізнес

I

31 грудня

* За поданням адміністрацій дошкільних і шкільних освітніх закладів 400 дітей
соціально незахищених категорій (ті, що
перебувають під опікою, позбавлені батьківського піклування, інваліди, частково
— напівсироти та з багатодітних родин)
отримали новорічні подарунки від Виш-

городського міського голови Віктора Решетняка.
* У соціальному центрі Вишгородської
районної організації Червоного Хреста
України (м. Вишгород. вул. В. Симоненка,
5) по середах із 9 до 11 години приймає
кардіолог.

24 грудня Віктору Івановичу АНОХІНУ виповнилося 95 років. Вітали полковника авіації, учасника Великої Вітчизняної, почесного громадянина Вишгорода Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, керівник Громадської приймальні районної організації Партії регіонів Марія Дем’янчук та депутат міської ради, спеціаліст
гуманітарного відділу Ольга Мельник.

Вітання

«Нашого полку прибуло…»

Власн. інф.

У

малому залі адмінбудинку
відбулось урочисте засідання
ради Спілки підприємців Вишгородщини з нагоди утворення у районі
нових осередків. Цей факт свідчить про
те, що середній і малий бізнес (на який
завжди в усіх країнах спирається влада, і якому вдається неможливе – стабілізувати економічну ситуацію) шукає
нові, ефективні форми існування, нових партнерів, аби разом розв’язувати
складні проблеми сьогодення.

Держкомзему у Вишгородському районі.
Усім їм доводиться у повсякденній роботі
спілкуватися з підприємцями, разом вирішувати важливі питання будівництва,
землеустрою, надання різноманітних дозволів.
З метою прискорення процедури
реєстрації підприємців у районі працює
єдине вікно, що дає можливість уникнути
бюрократичної тяганини – вся процедура займає не більше одного дня. Разом
із тим, виступаючі наголосили на незахищеності малого і середнього бізнесу,
а влада пообіцяла конструктивно вирі-

Зліва направо: голова СПВ Олександр Семенов, Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько
Спілка підприємців Вишгородщини
— яскравий тому приклад. На цьому наголосили голова ради СПВ Олександр
Семенов, голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, голова районного Фонду
підтримки підприємництва Юрій Боярин,
голова Державної податкової інспекції у
Вишгородському районі Олег Письменний, депутат районної ради Ігор Москаленко (із Старопетрівського осередку
Спілки підприємців Вишгородщини).
У засіданні взяли участь заступник голови районної ради Олександр Глущенко, керівники управлінь та відділів, головний архітектор району Дмитро Ликов,
керівник Держархбудконтролю Валерій Філончук, представники управління

шувати це та інші питання у взаєминах з
підприємцями.
СПВ об’єднує значну кількість першопрохідців бізнесу, які працюють у різних
сферах народного господарства Вишгородщини. До ради Спілки входять відомі
у місті та районі Костянтин Андрощук,
Олександр Баланюк, Володимир Лісогор, Валерій Костюченко, Володимир
Шелест, Віктор Шамота, які теж були
присутні у залі.
А посвідчення новим членам Спілки
підприємців Вишгородщини вручав голова СПВ Олександр Семенов.
Їх отримали члени Старопетрівського осередку СПВ — Ігор Москаленко,
Сергій Миронов, Олег Штановський;
Димерського – Олександр Раковський
та В’ячеслав Варченко; Гаврилівського
– Марина Скринник, Михайло Ладигін
та Костянтин Міщенко; Нижчедубечанського – Ганна Пінчук, Юрій Петров, Ігор
Стьопаха, Леонід Пінчук.
Вступ до Спілки – почесна місія і
водночас великі зобов`язання кожного
новачка — дотримуватись статуту, підтримувати один одного морально і матеріально, бо лише пальці, стиснуті у кулак,
мають силу.
Один із присутніх не втримався: «Нашого полку прибуло!». А й справді — СПВ
об’єднує у своїх лавах з кожним роком
все більше ризикованих, небайдужих
людей. І що більше таких підприємців –
то міцніша економіка, а відтак – краще
життя кожного з нас.

Влада і підприємці району серйозно підходять до будь-яких питань

2011 року
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У виконавчому комітеті

Про заходи щодо
впорядкування
руху вантажного
автотранспорту
у місті Вишгороді
Рішення, від 22 грудня
2011 року, № 368
ідповідно до ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10
Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», ст. 6 Закону України «Про дорожній рух»,
з метою запобігання ускладнень
та забезпечення безпеки дорожньо-транспортного руху, належного здійснення благоустрою у
м. Вишгороді виконавчий комітет
Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Обмежити рух вантажних
транспортних засобів на вул.
Ю. Кургузова, М. Грушевського,
Дніпровській, Шкільній, просп.
І. Мазепи, Т. Шевченка, пров.
Квітковому у м. Вишгороді у зимовий період.
2. Доручити Комунальному
підприємству
«Координаційний
центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради» замовити схему заборони
руху вантажного транспорту у зимовий період на території, визначеній п.1 цього рішення, якою передбачити встановлення дорожніх
знаків обмеження руху вантажного транспортного засобу.
3. Фінансово-бухгалтерському
відділу передбачити в місцевому
бюджеті на 2012 рік фінансування робіт, зазначених у п.2 цього
рішення.
4. Відповідальним за виконання
цього рішення визначити Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та
земельних питань Вишгородської
міської ради».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Вишгородської міської ради О. М.
Ростовцева.
6. Дане рішення опублікувати у
газеті «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

В

Лист у номер

Дорогу
відремонтовано,
всім спасибі
Вишгородському
міському голові
Віктору Решетняку

Шановний
Вікторе Олександровичу!
Мешканці вул. Святославської
дуже Вам вдячні за ремонт нашої
дороги. Нарешті ми цього дочекалися.
Дякуємо всім, хто брав участь
у ремонті, сподіваємось на подовження асфальту (включіть, будь
ласка, у Програму благоустрою
на 2012 рік!).
Вітаємо Вас, Вікторе Олександровичу, з Новим роком!
Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, добра і натхнення у Вашій
трудовій діяльності!
З великою повагою
Валентина ДОРОШЕНКО
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31 грудня
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Від першої особи

Вишгород

2011 рік. Яким він увійде в історію Вишгорода
Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА
перед територіальною громадою міста Вишгорода за 2010/2011 роки
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Вікторія
ШМИГОРА, Марта КВІТКА, Катерина
ЗУРМА, Ольга ДУМАНСЬКА, Юлія
ТІХОНОВА, Василь КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»
Дороги. Транспортне сполучення
Зміни, що відбулися за останній час,
вражають і надихають. Цього року за
підтримки губернатора Київської області А. Присяжнюка вдалося розв’язати
одну з найактуальніших проблем мешканців міста – проблему транспортного
сполучення: від Вишгорода до ст. метро
«Петрівка» налагоджено залізничний
рух. Змінено маршрут міжміських автобусів, щоб мешканці віддалених районів
Вишгорода мали можливість без пересадок діставатися Києва. Вдосконалено
роботу внутрішньоміського маршруту.
Нарешті залишилася в минулому
й проблема багатокілометрових заторів, від яких потерпали і місцеві жителі,
і гості міста. За сприяння губернатора
розроблено проект та профінансовано
капітальний ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій, що сполучає
правий та лівий береги Вишгородщини.
Після реконструювання транспортної
розв’язки Вишгород отримав чотирирядну дорогу із сучасним стійким покриттям, зливовою каналізацією, чіткою
дорожньою розміткою, пішохідними
переходами та яскравим освітленням,

з регульованими перехрестями, обладнаними автобусними зупинками та «кишенями» для паркування.
Упродовж багатьох років чимало нарікань у мешканців Вишгорода викликав
стан міських доріг і тротуарів. На капітальний ремонт доріг у міста не вистачало грошей, а «ямковий» ремонт лише
тимчасово покращував ситуацію.
Навесні-влітку цього року зусиллями
міської влади нарешті вдалося провести капітальний ремонт автомагістралей
міста, на які припадало найбільше транспортне навантаження. Це проспект
І. Мазепи та вулиці Н. Шолуденка й Дніпровська.
У поточному році здійснено капітальний ремонт тротуарів на вул. Б. Хмельницького, 7, В. Симоненка, 5, Дніпровській, Шкільній, 5, 6, Набережній, 6,
Н. Шолуденка, 8 (до Межигірського Спаса, 6) та біля стадіону «Енергетик», на
вул. Межигірського Спаса, М. Грушевського, 10, Дніпровській 9-а; пл. Т. Шевченка, 1, проспектах І. Мазепи та Т. Шевченка загальною площею – 7722, 6 м2.
Упорядковано сходи на просп. І. Мазепи та територію біля пам’ятного знака
ліквідаторам аварії на ЧАЕС, облаштовано стоянки для автомобілів та «кишені» для тимчасового паркування.
До речі, проблема майданчиків для
паркування останнім часом була однією з найгостріших. Вишгород невпин-

но зростає, з’являються новобудови,
збільшується чисельність населення, а
відтак – і кількість транспортних засобів.
Ми отримували сотні звернень від мешканців багатоповерхівок з проханням
облаштувати паркувальні місця, стоянки
для приватного транспорту. Але в силу
специфічних рельєфних особливостей та характеру забудови міста ми не
мали можливості ані розширити вулиці й
під’їзні шляхи, ані перепланувати їх. Тож
водії були змушені залишати машини на
проїзній частині або на газонах.
Проте нам все-таки вдалося знайти вихід із цієї ситуації. На проспекті
І. Мазепи, вулицях Б. Хмельницького,
Дніпровській, Шкільній, Набережній,
Н. Шолуденка, Ю. Кургузова ми зробили капітальний ремонт проїзної частини
доріг та облаштували так звані «кишені»
для паркування автомобілів. Також проведено капітальний ремонт майданчика
для стоянки автомобілів на вул. Дніпровській, 5, 7. Сьогодні приємно чути слова
подяки і від автовласників, і від мешканців будинків. Загальна площа відремонтованих доріг та стоянок для автомобілів
становить 8265, 5 м2.
Подбали ми й про безпеку пішоходів. На перехрестях нанесено дорожню
розмітку «єврокласу», що має тривалий
гарантійний термін служби. Ми свідомо
обирали цей вид розмітки, оскільки вона
зберігає світлоповертальний ефект за

будь-яких умов освітлення, має високий
коефіцієнт зчеплення з колесами навіть
у дощову погоду та створює відчутний
акустичний ефект, що попереджає водія
про в’їзд на перехрестя.
Відтак перехрестя та переходи стали
безпечнішими для пішоходів. На проведення ремонтних доріг з дорожнього
фонду використано понад 1 млн грн, з
інших фондів – 249,7 тис. грн.
У наступному році
Найближчим часом буде встановлено колесо-відбійну стрічку на
вул. Н. Шолуденка.
Заплановано здійснити капітальний ремонт проїзної частини й тротуару на вул. В. Симоненка (з реконструкцією зливової каналізації).
Буде відновлено дорожнє полотно
та тротуар на вул. Б. Хмельницього.
На часі й ремонт доріг у приватному секторі. Ми плануємо здійснити
капітальний ремонт проїзної частини дороги, тротуару у пров. Квітковому, ремонт дорожнього полотна
на вул. М. Ватутіна та вул. Святославській.
З весни плануємо вирівняти грейдером дороги на масиві «Піски».
Отже, незабаром іще кілька вулиць нашого міста стануть зручними
та безпечними і для пішоходів, і для
водіїв.

Депутатські звіти

Вишгород

Про земельні питання
і перспективи розвитку міста
Олексій ПОЛІЩУК,
депутат міськради

М

инув рік, як мене
обрали
депутатом Вишгородської
міської ради від політичної партії «Сильна Україна».
За цей час зроблено чимало, і про це на шпальтах
газети звітую перед виборцями. Водночас маю надію почути від них, які проблеми потребують негайного
розв’язання.
Працюю у складі постійної комісії Вишгородської
міської ради з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Отже, наголос зробив на вдосконаленні механізму регулювання земельних відносин в м. Вишгороді та сприянні
громадянам — у межах наданих мені повноважень — у
реалізації їх прав на землю.
Слід відзначити, що, за основним законом, земля
є основною матеріальною складовою функціонування
органів місцевого самоврядування в Україні. Тому дуже
важливо належним чином організувати земельні відносини як основну складову наповнення доходної частини
бюджету територіальної громади міста.
На превеликий жаль, Вишгород не обминули ті проблеми розвитку земельних відносин, які притаманні всій
країні в цілому:
— недосконалість та суперечливість норм законодавства;
— практична відсутність фінансування земельної реформи з боку держави;
— відсутність Державного земельного кадастру та
чіткої і зрозумілої пересічному громадянину системи
державної реєстрації прав на землю;
— неефективна робота територіальних органів у
сфері регулювання земельних відносин.
На даному етапі розвитку нашого суспільства земля
залишається основним капіталом, який може стати рушійною силою розвитку господарства — як країни в цілому, так і міста Вишгорода.
Для ефективного розвитку земельних відносин в м.
Вишгороді необхідно:
— розробити та затвердити Програму використання
та охорони земель на період з 2012 по 2017;
— завершити інвентаризацію забудованих територій;
— провести інвентаризацію наявних земель;
— встановити прибережні захисні смуги;

— вести активну роботу з встановлення меж об’єктів
природо-заповідного фонду.
За час мого депутатства та роботи у земельній комісії міськради:
— завершено зміну та відновлення меж міста — відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 27.07.2006 року;
— за відсутності нормативного забезпечення на державному рівні у м. Вишгороді створено нормативну базу,
в межах компетенції (як органу місцевого самоврядування), яка регулює земельні відносини, але потребує вдосконалення у наступному 2012 році шляхом внесення змін
у чинні та прийняття нових рішень міської ради;
— здійснено нормативно-грошову оцінку земель міста, яка зараз індексується. Це збільшує надходження до
бюджету міста за користування землями;
— у 2012 році проводитиметься чергова індексація
нормативно-грошової оцінки земель міста.
Потребує покращення й робота місцевої влади у
сфері розв’язання спорів між суміжними землекористувачами. Причина — невизначеність меж земельних
ділянок. Тож я брав активну участь у розробці проектів
рішень ради у сфері регулювання земельних відносин.
Не залишався осторонь від надзвичайно важливих
для життя міста процесів, пов’язаних з відведенням на
вул. Київській земельної ділянки для житлового будівництва. Вважаю, що мешканці, які дбають про благоустрій
та у передбачений законом спосіб висловлюють свою
думку — виявляють громадянську свідомість.
У переговорах із забудовником було досягнуто згоди, а Вишгородська міська рада зобов’язала його за
власний рахунок збудувати дитячий і спортивний майданчик, благоустроїти прибудинкову територію та облаштувати на першому поверсі житлового будинку приміщення центру дитячої творчості. Крім цього, прийнятим
рішенням будівлю обмежено до дев’яти поверхів.
Перспективу розвитку міста бачу у відновленні законсервованих об’єктів та збільшенні обсягів житлового
будівництва. Однак, вважаю, що репутація забудовника
має бути бездоганною, а забудовник повинен брати активну участь у вірішенні інших проблемних питань, що
стосуються благоустрою та соціальної сфери міста.
Під час обговорення Генерального плану Вишгорода
враховані й мої пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату, визначення зон відпочинку населення,
об’єктів фізичної культури та спорту — з метою забезпечення життєдіяльності міста, що дасть йому можливість
розвиватися.
Прагну усі проблемні питання у нашому місті вирішувати разом із вами, шановні виборці, й у наступному
році. З Новим роком та Різдвом Христовим!
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«Моє завдання
— відстоювати
інтереси міста в
цілому
і кожного виборця
зокрема»
Микола КРАВЧЕНКО, депутат округу 7/14 (вул. Н.
Шолуденка, 6-а, 6-в, 6-г, 8, М. Ватутіна,
П. Калнишевського, С. Палія, Межигірського Спаса,
Старосільська, Парусна, 2, 2-а )

О

бов’язки депутата вже
знайомі мені, тож я
відразу після обрання
депутатом міськради шостого
скликання поринув у повсякденні
і проблемні питання виборців. І
рік, що минув із того часу, приніс
чималі результати, бо, окрім депутатської, велася постійна громадська та благодійна робота.
Так, наведено порядок та облаштовано територію на вул. Київській
(біля магазину «Дім-сад»). За власний рахунок підсипано
дороги на вул. Межигірського Спаса, розчищено дерева на
вул. Н. Шолуденка.
Виділялися кошти на будівництво пам’ятного знаку
чорнобильцям. Для духового оркестру було закуплено пюпітри. Для пенсіонерів — організовано безкоштовну передплату газети «Слово».
Брав я й активну участь у підготовці «Формули-1 на
воді» – спортивної події світового значення: організував
харчування під час масових заходів. Працював і над налагодженням транспортного сполучення з лівим берегом —
наступного року планую вирішити це складне питання.
За минулий рік я вирішив безліч проблемних питань
своїх виборців у сфері землекористування й містобудування. Намагався відстоювати інтереси кожного виборця, як
свої, тож часто вступав у дебати і на сесіях, і на засіданнях
постійних комісій міськради. Переконувати своїх опонентів
в раді допомагало те, що я знаю людей, їх проблеми, отже
знаю, що відстоюю правду.
На досягнутому не зупинюся, на наступний рік заплановано іще дуже багато. З виборцями працюю щодня, і кожне
звернення (письмове чи усне) – це завдання, для виконання якого докладаю максимум зусиль. Вдячний людям за
підтримку та вітаю усіх з Новим роком і Різдвом Христовим!

«Депутат — представник громади,
тож робота на окрузі має бути спільною»
Віталій КУТАФ’ЄВ, депутат округу 8/16
(вул. В. Симоненка, 3, 4, 6, просп.
Т. Шевченка, 6, пров. Прожекторний)

Н

априкінці кожного року зазвичай підбивають підсумки
та планують роботу на рік наступний. Депутати звітують перед виборцями. Звітував і я: 18 грудня 2011
р. о 14:00 біля першого під’їзду на вул.
В. Симоненка, 3 зібралося понад три
десятки мешканців навколишніх будинків.
Я розповів людям про загальну роботу депутата на міському рівні, які є комісії
у міськраді та чим вони займаються. Зокрема, докладно інформував про роботу
постійної комісії міськради з питань освіти,
культури, фізичної культури та спорту, секретарем якої обраний.
Крім того, працюю в опікунській раді
при міськвиконкомі, а освіта й виховання
нашого майбутнього — справа дуже важлива: з дітей виростають дорослі. До речі,
якщо у 1990-х опікунська рада переважно
розглядала питання позбавлення батьківських прав чоловіків-пияк, то у 2000-х
роках загрозливим явищем став жіночий
алкоголізм, наркоманія та злочинно-безвідповідальне ставлення «мам» до своїх
дітей.
Гуманітарна комісія одразу після виборів ознайомилася з усіма міськими комунальними підприємствами та закладами,
що працюють з дітьми. Побувала в кімнатах,
де проходять заняття, ознайомилася з планами роботи, програмами і проблемами.

Як вчитель завжди намагаюся реалізовувати перспективні інноваційні навчальні
проекти. Так було і в Технічному ліцеї НТТУ
«КПІ», і в Школі Кутаф’євих, де зараз таймаут — переходимо до нового приміщення,
яке, сподіваюся, буде наступного навчального року.
Раніше орендованим ми поступилися
групам ДНЗ «Золотий ключик», бо на черзі до дитсадків міста — понад 200 дітлахів.
(Це повідомляю для батьків, які хочуть,
щоб їхні діти навчалися у Школі Кутаф’євих
— з особливим режимом роботи, методиками, невеликою наповнюваністю класів.)
Щодо конкретної роботи на міському
окрузі 8/16, та за зверненнями мешканців
мною складено 32 акти обстеження умов
проживання — для матеріальної допомоги, оформлення відповідних документів
тощо. За звітний період проведено шість
зустрічей з виборцями — за їхньою ініціативою.
Отримано чотири письмові колективні
звернення виборців:
— В. Симоненка, 4 (стосовно вивезення сміття з підвалу та навколо будинку) —
виконано спільно з мешканцями;
— гуртожиток на просп. Т. Шевченка,
6 (стосовно приватизації) — підготовлено
та подано лист до Вишгородської районної
ради (районна сесія його відхилила). Особисто звертався до голови «Фронту змін»
Арсенія Яценюка — юридичний відділ цієї
політичної сили дав роз’яснення: до 2014
року накладено мораторій на приватизацію гуртожитків спільної власності (розробляються підзаконні акти);

—
пров.
Прожекторний
(стосовно перспективи
розвитку
даного
мікрорайону)
— складено відповідні акти обстеження умов
проживання,
проведено зустріч мешканців
із заступником
мера ОлексанВіталій Кутаф’єв (п’ятий ліворуч) — завжди з людьми
дром Ростовцевим, зокрема, у
кі депутати одноголосно підтримують
планах — заміна електричних опор;
— вул. В. Симоненка, 3 (стосовно ре- Вишгородського міського голову Віктора
монту першого під’їзду) — виконано (до Решетняка і вважають: Вишгород на це
речі, за активної участі Валентини Гера- заслуговує. Мої виборці, як і більшість
щенко мешканці цього під’їзду за власний вишгородців, добре розуміють: статус
міста обласного значення — це інший
кошт придбали вікна).
Крім того, надходили усні звернення бюджет, а відтак — ремонт дахів, мереж,
мешканців округу щодо торгівлі біля буд. під’їздів, доріг, благоустрій кожного квар4 на вул. В. Симоненка (там силами місь- тала і кожного подвір’я, насамперед —
кради облаштовано дитячий спортивний освітньо-культурні та інші заклади будуть
майданчик), ремонту даху та дитячого підпорядковані місту, і воно зможе впливамайданчика на вул. В. Симоненка, 3, ре- ти на їх розвиток.
Незалежно від того, хто й від якої помонту бордюрів уздовж дороги, огорожі
смітника, спилювання небезпечних дерев, літичної сили прийшов до міськради, всі
депутати та міський голова є представниподальші ремонти під’їздів.
Усі ці питання — в планах моєї роботи. ками громади, тож спільно із нею мають
Вже навесні разом із мешканцями округу будувати свою роботу.
Користуючись нагодою, вітаю усіх
8/16 заплановано провести толоки.
вишгородців
з Новим роком та Різдвом
Однією з тем моєї звітної зустрічі з
Христовим,
бажаю
здоров’я та особистого
виборцями був статус міста обласного
значення. Хочу підкреслити, що всі місь- щастя! Мій телефон: (067) 756-14-76.
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Правоохоронці

Чо-ло-ві-ки

До «Беркута» – тільки професіоналів

Відзначили найкращих
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – авторка, «Вишгород»

О

кремий батальйон міліції
особливого
призначення
«Беркут» – елітний підрозділ правоохоронців. Робота в ньому
і престижна, і водночас вкрай небезпечна.
За сумлінне виконання службових
обов’язків, ініціативу і наполегливість у
роботі та з нагоди 20-ї річниці створення міліції України кращих працівників 5-ї
оперативної роти полку міліції особливого призначення «Беркут» нагороджено

Вишгород

П’ята рота — в строю
відзнаками Головного управління МВС
виконавчого комітету України у Київській
області. Вони отримали чергові звання,
грамоти, подяки й грошові премії від
Вишгородської райдержадміністрації та
Вишгородської міської ради. Не забули і
про ветеранів полку.
Командир ПМОП «Беркут» ГУ МВС
України у Київській області, полковник
міліції Павло Трясун привітав колег з
професійним святом і подякував за моральну стійкість і відданість своїй справі.
Привітали міліціонерів командир п’ятої
роти, старший лейтенант Олег Кравець,
начальник відділу з гуманітарних питань

Вишгородської міської ради Володимир
Ткач. Вони побажали міцного здоров’я,
невичерпної енергії, сімейного щастя,
благополуччя і успіхів на службі.
Для «беркутівців» це не просто робота, а частина їхнього життя. І, як представникам багатьох особливих професій, їм властива романтика, героїзм.
Елітний спецпідрозділ – звучить красиво, мужньо, по-чоловічому. Для того,
щоб успішно вирішувати завдання, бійцям «Беркуту» необхідні високий професіоналізм і хороша фізична підготовка.
Стати міліцейським спецназівцем
може тільки справжній чоловік, відбір у

батальйон ретельний, адже робота не з
легких. Задачі, які вони виконують, часто
пов’язані з ризиком і небезпекою.
Не щодня виникають екстремальні
ситуації, але співробітники п’ятої роти
у постійній бойовій готовності. Однак
ці мужні хлопці труднощів не бояться.
У спецпідрозділі панує особлива атмосфера: сувора дисципліна і порядок,
постійні фізичні тренування, спецпідготовка, чергування та виїзди на місце
пригоди. Тут все відпрацьовано детально, чітке виконання особовим складом
покладених завдань – обов’язкова умова щоденної служби.

Стримані та дисципліновані
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – авторка, «Вишгород»

Б

лизько двадцяти років Київське училище професійної
підготовки працівників міліції ГУ МВС України в Київській області, що у с. Хотянівка, готує справжніх
лицарів правопорядку.
До Дня міліції майбутніх правозахисників та ветеранів міліції привітали керівництво міста та району.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько вручив
грамоти та грошові нагороди, викладачці, капітану Ларисі Куценко, начальнику
циклу, підполковнику Віктору Ступаку
та завідуючій їдальні Марії Ситник. На-

Так тримати!

чальник відділу з гуманітарних питань
виконавчого комітету Вишгородської
міськради Володимир Ткач вручив подяки міського голови Віктора Решетняка
за високий рівень фахової підготовки,
особисті вагомі внески у підготовці висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів, належне виконання
обов’язків ветерану ОВС Миколі Псурцеву, викладачу Валерію Жуку та кухарю
Людмилі Буравчик.
Вихованці училища міліції порадували гостей чудовим концертом. Начальник Київського училища, полковник
міліції Іван Кривошия подякував за теплі
привітання і побажав своїм курсантам і
колегам подальших успіхів у нелегкій роботі.

Володимир Ткач вручає подяку міського
голови ветерану ОВС Миколі Псурцеву

Велика спортивна родина
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Валерій ЗОЛОТУХІН,
голова Дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області,
спеціально для «Вишгорода»

Х

орошою традицією стало підбиття підсумків дитячим
спортивним Клубом «Дніпро». Ось і цього року для юних
футболістів та їхніх батьків 20 грудня влаштували невеличке свято, адже підстави для святкування є.
2011 рік для СК «Дніпро» був урожайним. За плечима перемога в
обласних змаганнях дитячого фестивалю «Шкіряний м’яч», друге місце в Першості міста Києва та закріплене право виступу наступного
року в елітній лізі київського дитячого футболу, першість після першого кола у чемпіонаті Київської області у своїй групі.
Заступник голови Федерації футболу м. Києва Фелікс Петров вручив грамоти й медалі та побажав майбутнім світилам футболу цілеспрямованості й віри у власні сили. Приймали вітання і від начальника
відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації Раїси Клименко,
начальника відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міської ради Володимир Ткача, голови Дитячо-юнацької
футбольної ліги Київської області Валерія Золотухіна. Відзначили і
батьків, адже такому фан-клубу «Дніпра» можна тільки позаздрити.
Приємним сюрпризом для дітей, батьків і гостей стало слайдшоу
від тренера – найкращі моменти великої родини під назвою СК «Дніпро».
Тож вітаємо тренера клубу Валерія Сидорчука й усіх його вихованців із перемогами та зичимо успішного нового футбольного сезону!
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Вишгород

Телепрограма

09:00 Підсумки тижня
09:20 Погода
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Х/ф «Казка мандрів»
11:40 Золотий гусак
12:10 Шеф-кухар країни
13:00 Хто в домі хазяїн?
13:20 О.Малініна
14:30 «Новорічний жарт»
15:15 Національній
академії Державної
податкової служби України
- 90 років
15:25 Обережно, модерн!
15:55 «Зимовий жарт»
16:45 «Мелодія двох
сердець»
21:00 Підсумки дня
21:25 Погода
21:30 «Зимовий жарт»
22:00 Зірки гумору
22:40 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:45 Зірки гумору

06:00 «Собака на Різдво»
06:50 «Союзмультфільм»
08:10 Джекі Чан у
пригодницькій комедії
«Шпигун по сусідству»
09:45 «Кавказька
полонянка»
11:10 «Добриня Микитич і
Змій Горинич»
12:20 «Льодовиковий
період - 1»
13:35 «Льодовиковий
період - 2: Глобальне
потепління»
15:00 «Льодовиковий
період-3: Різдвяна
пригода»
15:20 «Принцеса і жаба»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:45 Маколі Калкін у
комедії «Сам удома»
19:30 ТСН
20:00 «Сам удома - 2»
22:00 «Ой, морозе,
морозе»
23:45 «Гола правда»

06:40 Погода
06:45 «Битва за Камелот»
08:05 Погода
08:10 «Новорічна
відпустка»
09:50 «Балто»
11:15 «Балто-2. У пошуках
вовка»
12:45 «Назад у майбутнє»
14:50 «Назад у
майбутнє-2»
16:45 «Назад у
майбутнє-3»
19:00 «Кунг-фу Панда»
20:45 «Робін Гуд - принц
злодіїв»
23:35 «Дівчина моїх жахів»
01:30 «Супергеройське
кіно»
02:40 «Субмарина Ханлі»
04:10 «У пошуках
галактики»

7.30, 3.00 Муз. програма
8.00, 11.15, 2.20, 5.00
Мультляндія
10.15 Лолітична кухня
12.15 Досягти мети
13.10 Концерт Ю.
Рибницького «Любив,
люблю, любитиму»
15.00, 21.25, 1.30 В гостях
у Д. Гордона
16.00 В центрі уваги
16.40, 23.50 Х/ф
«Примадонна»
18.25 Концерт О. Ваєнги
«Крижане серце»
20.00 Т/с «Руда»
21.00, 23.30 СТН
22.25 Т/с «Інспектор
Доррік»

06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Ровесники Землі
09:00 М/ф «Снігова
королева»
10:00 Маленькі вихованці
11:20 Х/ф «Різдвяна
історія»
14:15 Еєнгуї, бог Сну
16:00 Невідома планета
17:00 Нові пісні про
головне
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Маленькі вихованці
21:00 Атлас світу тварин
22:00 Кінофан: Х/ф
«Диско»
00:15 Невідома планета
01:15 Ровесники Землі
02:10 Кінофан:
Х/ф «Навіщо ми
одружуємося?»

06:45 Х/ф «Смугастий
рейс»
08:20 М/ф «Мадагаскар»
09:55 «20 кращих пісень
року»
12:15 «Парад зірок»
14:15 Т/с «Усе заради
тебе»
16:00 «КВК. Вища ліга.
Фінал»
18:15 Т/с «Катерина»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Новорічний
вечір з М.Галкіним та
М.Басковим»
22:10 Х/ф «Чоловік у моїй
голові»
00:20 Х/ф «Війна світів»
02:20 «Подробиці»
02:45 Х/ф « Кажани»
04:15 Д/ф «Зінаїда
Кириєнко. Фатальна
красуня»

06:00 Т/с «І падає сніг...»
08:00 Т/с «І падає сніг...»
09:30 Х/ф «Людинапавук - 2»
11:45 Х/ф «Якби я тебе
любив»
13:30 Х/ф «Наречена»
15:00 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2010. Краще
17:45 Х/ф «Печалі-радості
Надії»
21:00 Х/ф «Примарний
гонщик»
23:00 Х/ф «Людина-павук»
01:00 Х/ф «Людинапавук - 2»
03:00 Х/ф «Ніч закритих
дверей»
04:30 Срібний апельсин

03:05 М/ф «Казка про
золотого півника»
03:40 «Тече Волга» Д/ц
«Проспіване в СРСР»
04:25 Т/с «Подружжя»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 «Живі легенди.
Олександр Калягін»
07:10 «Таємнича Росія»
08:20 «Бенефіс Ігоря
Ніколаєва. Надія на
любов»
10:00 «Розлучення поросійськи»
11:25 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели...
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»
17:25 Т/с «Павутиння-3»
21:05 «Друге пришестя
Ванги»
23:10 «Бульдог-шоу»
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05:40 «Нез’ясовно, але
факт»
06:25 «Документальний
детектив»
07:15 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 Х/ф «Шукаю
наречену без приданого»
11:55 Х/ф «Чародії»
14:40 «Зіркове життя.
Повернені до життя»
15:30 «Нез’ясовно, але
факт»
16:25 «Битва екстрасенсів»
18:20 «Неймовірна правда
про зірок»
19:15 «Зіркове життя.
Вижити після смерті»
20:10 «Х-Фактор»
20:50 «Куб»
21:50 «Х-Фактор»
23:35 «ВусоЛапоХвіст»
00:40 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Адвокат»
02:55 Х/ф «Гвинтові сходи»

07:35 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 М/с «Аладдін»
10:55 Т/с «Татусеві дочки»
12:15 Мрії збуваються
13:45 М/с «Фінес і Ферб»
14:05 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:00 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
15:20 Погода
15:25 Х/ф «Заварушка з
мавпою»
17:20 Х/ф «Вибух з
минулого»
21:05 Аферисти
22:10 Х/ф «Найкращий
фільм 2»
00:00 Погода

07:10 «Бізнес-час»
07:30 «Життя цікаве»
07:50 «Автопілот-новини»
08:15 «Бізнес-час»
08:35 «Не перший погляд»
09:15 «Інвест-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські
пристрасті»

06:45 Х/ф «Серця
чотирьох»
08:25 Х/ф «Сім стариків і
одна дівчина»
10:20 «Смак»
11:00 «Сергій Шакуров. «Я
приручив у собі звіра»
12:15 Х/ф «Іронія долі»
14:15 «Падав торішній
сніг»
14:35 «За двома зайцями»
16:25 Х/ф «Ялинки»
18:15 «Нонно, давай!»
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:15 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино!»
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Бешкет у Белгравії»
00:00 Х/ф «Старий Новий
рік»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Х/ф «Велика пригода
Зорро»
08:05 М/ф «38 папуг»
08:20 М/ф «Умка»
08:45 М/ф «Троє з
Простоквашина»
09:50 М/с «Оггі та
кукарачі»
10:40 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
12:40 Х/ф «Хочу у
в’язницю»
14:35 Х/ф «Справжній Дід
Мороз»
16:10 «Шалений день, або
Весілля Фігаро»
19:00 Т/с «Батюшка»
21:00 «Снігова королева»
23:10 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
01:15 «Особистий погляд»

06:00 Дізнайся як
06:15 Серіал «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:30 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
11:00 Х/ф «Агент
Коді Бенкс - 2, Пункт
призначення - Лондон»
12:30 Серіал «Зайцев +1»
23:00 Серіал «Книга
абсолютного зла»
23:30 Дурнєв + 1
23:55 Х/ф «Машина часу в
джакузі»
01:30 До світанку
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!.
10:00 Х/ф «Увага,
черепаха!»
11:25 Караоке для
дорослих
12:15 Хай щастить
12:35 Х/ф «Калина
червона»
14:20 «Новорічний жарт»
15:20 Національній
академії Державної
податкової служби України
- 90 років
15:35 «Нові пісні про
головне»
19:00 Атака магії
19:30 «Я тебя по-прежнему
люблю»
21:00 Підсумки дня
21:20 221. Екстрений
виклик
21:30 «Зимовий жарт»
22:00 Зірки гумору
22:40 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Дві собаки на
Різдво»
07:00 «Союзмультфільм»
08:45 «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник»
10:05 «Ой, морозе,
морозе»
11:45 «Артур і мініпути»
13:30 «Відчиніть, Дід
Мороз»
15:15 «Особливості
національного полювання»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:30 «Сам удома - 2»
19:30 ТСН
20:00 «Сам удома - 3»
21:45 «Міняю жінку - 4»
23:00 «Мрії здійснюються»
00:30 «Гола правда»
02:05 «Відчиніть, Дід
Мороз»
03:45 «Лускунчик і
Щурячий король»

05:45 Погода
05:50 Світанок
06:35 Погода
06:40 Мультфільми
07:20 Ти не повіриш!
08:05 Стоп-10
09:00 «Луні Тьюнз знову
у дії»
10:45 «Веселі ніжки»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 «Смертельний бій.
Подорож починається»
14:10 «Кунг-фу Панда»
15:50 «Робін Гуд - принц
злодіїв»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морський патруль»
22:30 «Таксі»
23:20 «Сталь»
01:10 Спорт

6.00, 7.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 16.00 V центрі уваги
7.20 Англійський за 4,5
місяці
7.25, 3.00 Муз. програма
8.00 Політична кухня
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 16.40, 2.20, 5.00
Мультляндія
13.10 Концерт О. Ваєнги
«Крижане серце»
15.00, 21.25, 1.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 23.50 Х/ф «Втеча з
Арктики»
19.00 В. Гришко.
Ювілейний концерт
20.00 Т/с «Руда»
20.50 Міська варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:35 «Нез’ясовно, але
факт»
06:20 «Документальний
детектив»
07:10 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
10:25 «Куб»
11:30 Х/ф «Не було б
щастя»
14:10 «Зіркове життя.
Вижити після смерті»
15:00 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «Битва екстрасенсів.
Протистояння шкіл»
18:15 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Прокляття Майстра та
Маргарити»
20:10 «Х-Фактор»
23:00 «ВусоЛапоХвіст»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:45 Т/с «Адвокат»

07:35 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 М/ф «Планета
скарбів»
10:55 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Мрії збуваються
13:10 М/с «Фінес і Ферб»
13:40 М/с «Бетмен»
14:00 М/с «Аладдін»
14:35 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:20 М/ф «Синбад:
Легенда семи морів»
20:55 Парад порад
22:00 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Київський час»
06:40 «Гра долі»
07:10 «Бізнес-час»
07:30 «Життя цікаве»
07:50 «Автопілот-новини»
08:15 «Бізнес-час»
08:35 «Феєрія мандрів»
09:15 «Інвест-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети»
23:00 «Київський час»

06:00 Диваки
06:30 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваші права
09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Автомобіль,
скрипка і собака Клякса»
13:45 Мультфільми
14:25 Атлас світу тварин
15:25 Відлуння джунглів
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
соціальний захист
21:00 Атлас світу тварин
22:00 Кінофан:
Х/ф «Навіщо ми
одружуємося?»

07:05 Х/ф «Дівчата»
08:55 М/ф «Лови хвилю»
10:20 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою»
13:45 Д/ф «Народження
легенди. Іронія долі, або З
легкою парою»
14:45 Т/с «Усе заради
тебе»
16:25 «Новорічний
вечір з М.Галкіним та
М.Басковим»
18:15 Т/с «Катерина»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Дві зірки. Новий
рік»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:25 Х/ф «Це я»
02:00 Подробиці
02:25 Х/ф «Кажани:
операція знищення»
03:50 Х/ф «Викрадачі
картин»
05:30 Д/ф «Кілька років з
життя Табакова»

06:00 Срібний апельсин
06:10 Х/ф «Божевільний
професор»
07:45 Х/ф «Знайомтесь,
Джо Блек»
10:50 Х/ф «Примарний
гонщик»
12:40 Х/ф «Ніч закритих
дверей»
14:15 Т/с «Слід»
15:40 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2009. Краще
18:10 Т/с «Смак граната»
19:00 Події
19:20 Т/с «Смак граната»
21:00 Пісня року - 2011.
День перший
23:15 Т/с «Камелот»
00:15 Х/ф «Перший лицар»
02:25 Х/ф «Знайомтесь,
Джо Блек»
05:15 Срібний апельсин

03:40 «Пісня про друга»
Д/ц «Проспіване в СРСР»
04:25 Т/с «Подружжя»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 «Живі легенди.
Володимир Зельдін»
07:10 «Таємнича Росія»
08:20 «Бенефіс Наташи
Корольової. Любов не
помре ніколи»
10:00 «Розлучення
по-російськи»
11:25 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели....
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»
17:25 Т/с «Павутиння-3»
21:05 «Пугачиха. Фільмдоля»
23:05 «Бульдог-шоу»
23:50 Кулінарний двобій
00:50 Т/с «Масквичі»
01:30 Т/с «Королева
Марго»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:05 «Добрий ранок»
10:20 «Смак»
11:00 «Сергій Філіппов.
«Чи є життя на Марсі?»
12:15, 05:05 «Модний
вирок»
13:15, 02:15 Т/с «Шлюб за
заповітом»
15:45, 21:15 Т/с «Не плач
за мною, Аргентино!»
16:35 «Розіграш»
18:15 «Нонно, давай!»
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Етюд у рожевих тонах»
00:00 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
04:40 «Хочу знати»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Х/ф «Силач СантаКлаус»
08:05 М/ф «Таємниця
третьої планети»
09:05 М/ф «Бременські
музиканти»
09:50 М/с «Оггі та
кукарачі»
10:35 Х/ф «Жандарм
одружується»
12:20 Т/с «Батюшка»
14:10 Д/с «Православні
святі»
15:10 Х/ф «Золота річка»
17:00 «Снігова королева»
19:00 Т/с «Батюшка»
21:00 «Три мушкетери»
23:10 Х/ф «Жандарм
одружується»
01:05 «Особистий погляд»
02:40 «Агенти впливу»
03:55 «Правда життя»
05:35 «Уроки тітоньки
Сови»

07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:00 Comedy Woman
10:55 10 бажань
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Секс-битва
12:40 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дім-2
15:30 FAQ. Як зустріти
Новий рік
15:40 «Ранетки»
16:30 «Універ»
18:20 «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 «Універ»
21:30 «Фізика чи Хімія»
22:30 «Щоденники
Темного. Чи можна
змінити минуле?»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:20 Дитячий фестиваль
«Всі ми - діти твої, Україно»
12:35 Х/ф «Бумбараш»
15:20 Обережно, модерн!
15:50 «Зимовий
жарт» з О.Воробей та
Ю.Гальцевим
16:25 М.Задорнов «Мы
чьё...?»
17:20 Концерт О.Малініна
18:25 «Зимовий жарт» з
групою ЕКС-ББ
18:55 Бенефіс Єфима
Шифріна. 25 років на сцені
21:00 Підсумки дня
21:20 221. Екстрений
виклик
21:35 Авторська програма
М.Задорнова «Задоринки»
22:10 Бенефіс Ю.Гальцева
і Г.Вєтрова
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 «Артур і мініпути»
07:05 «Союзмультфільм»
09:05 «Велика подорож у
глибини океану»
10:25 «Особливості
національного полювання»
12:05 «Артур і помста
Вурдалака»
13:35 «Суджений»
15:15 «Особливості
національної риболовлі»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:45 «Сам удома - 3»
19:30 ТСН
20:00 «Сам удома - 4»
21:30 «Краса
по-українськи»
23:00 «Сусідка»
00:45 «Мрії здійснюються»
02:15 «Суджений»
03:45 «Велика подорож у
глибини океану»
05:05 «Самі вдома»

06:20 Мультфільми
07:00 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:20 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:25 «Смертельний бій.
Подорож починається»
11:00 «Луні Тьюнз знову
у дії»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Втриматись у кріслі
13:55 «Таємниці слідства»
14:55 «Морський патруль»
16:45 «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морський патруль»
22:30 «Таксі»
23:20 «Убивця»
01:25 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 21.00,

05:25 «Нез’ясовно, але
факт»
06:10 «Документальний
6.30, 16.00 У центрі уваги детектив»
7.25, 3.00 Муз. програма
07:05 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
10.15 Повнота радості
про зірок»
життя
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
11.15, 2.20, 5.00
11:15 Х/ф «Зимовий
роман»
Мультляндія
12:55 Х/ф «Терміново
13.10 В. Гришко.
потрібен Дід Мороз»
Ювілейний концерт
14:30 «Зіркове життя.
15.00, 21.25, 1.30 В гостях Прокляття Майстра та
Маргарити»
у Д. Гордона
15:20 «Нез’ясовно, але
16.40, 23.50 Х/ф
факт»
16:20 «Битва екстрасенсів»
«Робінзони мимоволі»
18:15 «Неймовірна правда
18.25 Концерт В. Павліка
про зірок»
«Освідчення»
19:10 «Зіркове життя.
20.00 Т/с «Руда»
Самогубці-невдахи»
20:10 «Х-Фактор»
20.50 Міська варта
23:05 «ВусоЛапоХвіст»
22.25 Т/с «Інспектор
00:05 Т/с «Доктор Хаус»
Деррік»
00:55 Т/с «Адвокат»

07:30 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 М/ф «Синбад:
Легенда семи морів»
10:45 Т/с «Татусеві дочки»
12:10 Мрії збуваються
13:15 М/с «Фінес і Ферб»
13:45 М/с «Бетмен»
14:05 М/с «Аладдін»
14:40 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:20 М/ф «Елвін і
бурундуки-2»
21:05 Ревізор
22:05 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Київський час»
07:10 «Бізнес-час»
07:30 «Життя цікаве»
07:50 «Автопілот-новини»
08:15 «Бізнес-час»
08:35 «Своїми очима»
09:15 «Інвест-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія подорожей»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий погляд»

07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
соціальний захист
09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Пригоди Тома
Сойєра»
13:35 Мультфільми
14:25 Атлас світу тварин
15:25 Відлуння джунглів
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
здоров›я громадян
21:00 Атлас світу тварин
22:00 Кінофан: Х/ф
«Аврора»
00:00 Відлуння джунглів

06:30 М/ф «Пригоди
Буратіно»
07:35 Мюзикл « Як
Козаки...»
09:40 Х/ф «Це я»
11:10 М/ф « ДжимміНейтрон»
12:40 Х/ф «Іронія долі.
Продовження»
14:45 Т/с «Усе заради
тебе»
16:25 «Новорічний вечір з
М.Галкіним і Н.Басковым»
18:15 Т/с «Катерина»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Бенефіс «Кроликів»
30 років гумору»
22:15 Т/с «Формат А4»
00:10 Х/ф «Приходь на
мене подивитися»
02:00 «Подробиці»
02:25 Х/ф «Пробудження»
04:20 Х/ф «Тайм-код»

06:00 Срібний апельсин
06:30 Х/ф «Божевільний
професор - 2»
08:15 Х/ф «Проблемне
дитя»
09:40 Х/ф «Перший лицар»
11:50 Т/с «Дев›ятий
відділок»
14:15 Т/с «Слід»
15:40 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2008. Краще
18:10 Т/с «Смак граната»
19:00 Події
19:20 Т/с «Смак граната»
21:00 Пісня року - 2011.
День другий
23:15 Т/с «Камелот»
00:15 Х/ф «Маска Зорро»
02:25 Х/ф «Божевільний
професор»
03:50 Х/ф «Білявка в
нокауті»
05:20 Срібний апельсин

03:15 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
03:40 «Пісня самогонників»
Д/ц «Проспіване в СРСР»
04:25 Т/с «Подружжя»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 «Живі легенди.
Тетяна Дороніна»
07:10 «Таємнича Росія»
08:20 Бенефіс Стаса
Михайлова»
10:00 «Розлучення
по-російськи»
11:25 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели....
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
17:25 Т/с «Павутиння-3»
21:05 «Філіп і Алла. Чому
не вийшло?»
22:55 «Бульдог-шоу»
23:50 «Чета Піночетів»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Х/ф «Золота річка»
08:10 М/ф «Повернення
блудного папуги»
08:25 М/ф «Вінні Пух»
09:05 М/ф «Пес у чоботях»
09:30 М/с «Оггі та
кукарачі»
10:20 Х/ф «Жандарм на
відпочинку»
12:15 Т/с «Батюшка»
14:10 Д/с «Православні
святі»
15:10 Х/ф «Поводир»
17:05 «Три мушкетери»
19:00 Т/с «Батюшка»
21:00 «За двома зайцями»
23:20 Х/ф «Жандарм на
відпочинку»
01:15 «Особистий погляд»
02:50 «Агенти впливу»
04:20 «Правда життя»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:00 Comedy Woman
10:55 10 бажань
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Секс-битва
12:40 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дім-2
15:30 FAQ. Як зустріти
Новий рік
15:40 «Ранетки»
16:30 «Універ»
18:20 «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 «Універ»
21:30 «Фізика чи Хімія»
22:20 «Щоденники
Темного. У полоні вампіра»

23.30 СТН

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:05 «Добрий ранок»
10:20 «Смак»
11:00 «Євгеній Миронов.
Прізвище зобов’язує»
12:15, 05:05 «Модний
вирок»
13:15, 02:10 Т/с «Шлюб за
заповітом»
15:45, 21:15 Т/с «Не плач
за мною, Аргентино!»
16:35 «Розіграш». Краще
18:15 «Нонно, давай!»
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Сліпий банкір»
00:00 Х/ф «Відпустка за
свій рахунок»
04:40 «Хочу знати»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Х/ф «Дзвонять,
відчиніть двері»
10:50 Караоке для
дорослих
11:30 Золотий гусак
12:00 Х/ф «Приборкання
вогню»
15:00 Euronews
15:20 Обережно, модерн!
15:50 Творчий вечір
А.Книшева «Шоугодно»
17:20 Новорічні зустрічі
Михайла Поплавського
19:25 Біатлон. Кубок світу.
Естафета
21:00 Підсумки дня
21:20 221. Екстрений
виклик
21:30 Погода
21:35 «Зимовий жарт» з
М.Задорновим
22:00 Зірки гумору
22:30 Трійка, Кено,
Максима

06:05 «Артур і помста
Вурдалака»
07:40 «Союзмультфільм»
09:40 «Велика подорож
у глибини океану:
повернення»
10:55 «Особливості
національної риболовлі»
12:40 «Артур і війна двох
світів»
14:20 «Правдива історія
Червоної Шапки»
15:40 «Особливості
національного полювання
у зимовий період»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
18:00 «Сам удома - 4»
19:30 ТСН
20:00 «Ніч у музеї»
21:50 «Чотири весілля»
22:45 «Холостяцька
вечірка»
00:35 «Сусідка»

06:20 Спорт
06:25 Мультфільми
06:55 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:25 «Менти»
12:25 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Втриматись у кріслі
14:00 «Таємниці слідства»
15:00 «Морський патруль»
16:45 «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морський патруль»
22:30 «Таксі»
23:20 «Відважна»
01:35 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 21.00,

05:25 «Нез’ясовно, але
факт»
06:10 «Документальний
6.30, 16.00 У центрі уваги
детектив»
7.25, 3.00 Муз. програма
07:05 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
10.15 Повнота радості
про зірок»
життя
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
11.15, 2.20, 5.00
10:55 Х/ф «Гасіть світло»
Мультляндія
12:35 Х/ф «Дідусь у
подарунок»
13.10 Концерт В. Павліка
14:10 «Зіркове життя.
«Освідчення»
Самогубці-невдахи»
15.00, 21.25, 1.30 В гостях
15:05 «Нез’ясовно, але
у Д. Гордона
факт»
16:05 «Битва екстрасенсів»
16.40, 23.50 Х/ф
18:05 «Неймовірна правда
«Австралійське танго»
про зірок»
18.25 Концерт Вітаса
19:00 «Зіркове життя.
«Філософія дива»
Зіркові вдівці»
20:10 «Х-Фактор»
20.00 Т/с «Руда»
23:05 «ВусоЛапоХвіст»
20.50 Міська варта
00:05 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Т/с «Інспектор
00:55 Т/с «Адвокат»
Деррік»
02:30 Х/ф «Гвинтові сходи»

07:25 Погода
07:30 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:10 М/ф «Елвін і
бурундуки-2»
10:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Мрії збуваються
13:10 М/с «Фінес і Ферб»
13:40 М/с «Бетмен»
14:00 М/с «Аладдін»
14:35 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Teen Tіme
16:00 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:20 М/ф «Бі Муві:
Медяна змова»
21:05 Світлі голови. Зимові
ігри
22:05 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Київський час»
06:40 «Гра долі»
07:10 «Бізнес-час»
07:30 «Життя цікаве»
07:50 «Автопілот-новини»
08:15 «Бізнес-час»
08:35 «Не перший погляд»
09:15 «Інвест-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Рекламна кухня»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:30 «Бізнес-час»
23:45 «Технопарк»

06:00 Диваки
06:30 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
здоров’я громадян
09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Макс Мінскі
та я»
13:40 Мультфільми
14:25 Атлас світу тварин
15:25 Відлуння джунглів
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Сльози льодовиків
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ЖКГ і його проблеми
21:00 Атлас світу тварин
22:00 Кінофан:
Х/ф «Новий Одеон»
23:40 Відлуння джунглів
00:00 Сльози льодовиків

06:10 М/ф «Свято
новорічної ялинки»
07:05 Х/ф «Приходь на
мене подивитися»
08:55 Х/ф «Сніжна любов,
або Сон у зимову ніч»
11:05 М/ф «Змивайся»
12:35 «Бенефіс «Кроликів»
30 років гумору»
14:20 Т/с «Усе заради
тебе»
16:05 «Дві зірки. Новий рік
2011»
18:10 Т/с «Катерина»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Гумор FM на
Першому»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:25 Х/ф « Від серця до
серця»
01:55 «Подробиці»
02:20 Х/ф «Сніжна любов,
або Сон у зимову ніч»
04:15 Х/ф «Кращий
захист»

06:00 Срібний апельсин
06:45 Х/ф «Кар’єра Діми
Горіна»
08:25 Х/ф «Проблемне
дитя - 2»
10:00 Х/ф «Маска Зорро»
12:10 Т/с «Дев’ятий
відділок»
14:40 Т/с «Слід»
16:00 Пісня року - 2011
18:10 Т/с «Смак граната»
19:00 Події
19:20 Т/с «Смак граната»
21:00 Т/с «Слід»
23:00 Т/с «Камелот»
00:00 Х/ф «Легенда
Зорро»
02:10 Х/ф «Божевільний
професор - 2»
03:45 Х/ф «Летюча миша»
05:55 Срібний апельсин

03:15 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
03:40 «Я тебе ніколи не
забуду» Д/ц «Проспіване
в СРСР»
04:25 Т/с «Подружжя»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 «Живі легенди. Юрій
Соломін»
07:10 «Таємнича Росія»
08:20 Епоха застілля»
10:00 «Розлучення поросійськи»
11:25 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели...
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
17:25 Т/с «Павутиння-4»
21:05 «Російський
Голлівуд: Місце зустрічі...
через 30 років»
22:40 Чемпіонат світу з
брейк-дансу. Фінал
23:10 «Бульдог-шоу»
00:05 «Чета Піночетів»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Х/ф «Поводир»
08:10 М/ф «Вовка в
тридев’ятому царстві»
08:30 М/ф «Малюк і
Карлсон»
09:10 М/ф «Сірий вовк &
Червона Шапочка»
09:40 М/с «Оггі та
кукарачі»
10:30 Х/ф «Жандарм та
інопланетяни»
12:15 Т/с «Батюшка»
14:10 Д/с «Православні
святі»
15:10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
16:55 «За двома зайцями»
19:00 Т/с «Батюшка»
21:00 «Попелюшка»
23:30 Х/ф «Жандарм та
інопланетяни»
01:20 «Особистий погляд»
02:45 «Агенти впливу»
04:15 «Правда життя»

07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:00 Comedy Woman
10:55 10 бажань
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Секс-битва
12:40 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дім-2
15:30 FAQ. Як зустріти
Новий рік
15:40 «Ранетки»
16:30 «Універ»
18:20 «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 «Універ»
21:30 «Фізика чи Хімія»
22:20 «Щоденники
Темного. Загадка червоної
нитки»

23.30 СТН

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:05 «Добрий ранок»
10:20 «Смак»
11:00 «Любов і влада Раїси
Горбачової»
12:15, 05:05 «Модний
вирок»
13:15, 02:40 Т/с «Шлюб за
заповітом»
15:45, 21:15 Т/с «Не плач
за мною, Аргентино!»
16:35 «Розіграш». Краще
18:15 «Нонно, давай!»
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Велика гра»
00:00 Х/ф «Суто англійське
вбивство»

Телепрограма
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09:30 Х/ф «Казка про
загублений час»
10:50 «Віра. Надія. Любов»
11:40 Вікно в Америку
12:00 «Надвечір›я»
з Т. Щербатюк
12:30 Мультфільм
«Різдвяні пірати»
13:05 Х/ф «Королі і
капуста»
16:00 БЛАГОСЛОВЕННИЙ
ВЕЧІР
17:00 РІЗДВЯНІ
БОГОСЛУЖІННЯ
21:00 Підсумки дня
21:20 РІЗДВЯНИЙ
ВЕРТЕП-2011
22:50 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:55 Концерт до Дня
Хрещення Русі
01:55 Підсумки дня
02:15 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
03:45 Х/с «Дні лева»

06:00 «Артур і війна двох
світів»
06:45 «Союзмультфільм»
08:25 «Марш імператора»
09:55 «Океани»
11:35 «Особливості
національного полювання
у зимовий період»
12:55 «Червона Шапка
проти сил зла»
14:20 «Гарфілд - 1»
15:45 «Гарфілд - 2»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:40 «Ніч у музеї»
19:30 ТСН
20:00 «Велика різниця
по-українському»
20:50 «Неймовірні пригоди
Адель»
22:40 «Сахара»
00:50 «Холостяцька
вечірка - 2»

07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ЖКГ і його проблеми
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Фантастичне
Різдво»
12:15 Мультфільми
13:50 Атлас світу тварин
14:50 Ровесники Землі
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Сльози льодовиків
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:00 Марія Шукшина.
Розкажіть мені про мого
батька
22:00 Кінофан: Х/ф
«Різдвяна містерія»

05:50 М/ф «Мауглі»

06:20 Спорт
06:25 Мультфільми
06:55 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:25 «Менти»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Втриматись у кріслі
13:55 «Таємниці слідства»
14:55 «Морський патруль
16:45 «Менти»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 «Три горішки для
Попелюшки»
20:55 «Лисий нянька»
22:45 «Статський радник»
01:15 Спорт
01:20 Погода

06:00 Срібний апельсин
07:00 Х/ф «Снігурка для
дорослого сина»
07:25 Х/ф «Народження
08:30 Х/ф «Проблемене
Христа»
дитя - 3»
09:20 М/ф «Лускунчик»
10:00 Х/ф «Легенда
10:45 «Гумор FM на
Зорро»
12:10 Т/с «Дев›ятий
Першому»
12:45 Т/с «Холодне серце» відділок»
14:40 Т/с «Слід»
20:00 «Подробиці»
16:00 Пісня року - 2011.
20:25 «Церемонія
День другий
нагородження «Золотий
18:10 Т/с «Смак граната»
грамофон»
19:00 Події
19:20 Т/с «Смак граната»
23:25 «Вечора на хуторі
21:45 Х/ф «Рівняння з
біля Диканьки»
усіма відомими»
01:10 «Подробиці»
01:10 Х/ф «Відпустка за
01:35 Х/ф «Цар»
обміном»
03:35 Х/ф «Битва в
03:20 Х/ф «Геніальні діти»
кораловому морі»
04:50 Срібний апельсин
06:55 М/ф «Дюймовочка»

31 грудня

6.00, 7.00, 8.00, 21.00,

06:05 «Документальний

23.30 СТН

детектив»

2011 року

22.25 Т/с «Інспектор

00:55 Х/ф «Дідусь у

Деррік»

подарунок»

08:50 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:10 М/ф «Бі Муві:
Медяна змова»
10:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Зроби мені смішно
13:05 М/с «Фінес і Ферб»
13:40 М/с «Бетмен»
14:00 М/с «Аладдін»
14:35 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Teen Tіme
16:00 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:20 М/ф «Рататуй»
21:20 Україна чудес
22:25 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»
23:25 Т/с «Щоденники
вампіра»

03:00 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
03:40 «Ніжність» Д/ц
«Проспіване в СРСР»
04:25 Т/с «Подружжя»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 «Живі легенди
Людмила Касаткіна»
07:10 «Таємнича Росія»
08:20 Жанна Агузарова
Останній концерт на
Землі»
10:00 «Розлучення поросійськи»
11:25 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели...
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»- 2»
17:25 Т/с «Павутиння-4»
21:15 Х/ф «Настоятель-2»
23:10 Х/ф «Ласкавий
травень»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:05 «Добрий ранок»
10:20 «Смак»
11:00 «Чудеса»
12:15, 04:50 «Модний
вирок»
13:15, 02:30 Т/с «Шлюб за
заповітом»
15:45 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино!»
16:45 «Розіграш». Краще
18:25 «Поле чудес»
19:30 «Нехай говорять»
20:40 «Час»
21:00 Різдво Христове.
Пряма трансляція із Храму
Христа Спасителя
23:00 Х/ф «Назад - до
щастя, або Хто знайде
Синього птаха»
00:55 Х/ф «Гусарська
балада»

06:35 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
08:10 М/ф «Дюймовочка»
08:40 М/ф «Ніч перед
Різдвом»
09:40 М/с «Оггі та
кукарачі»
10:25 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
12:20 Т/с «Батюшка»
14:10 Д/с «Православні
святі»
15:10 Х/ф «Якось двадцять
років по тому»
16:40 «Попелюшка»
19:00 Х/ф «Віфлеємська
зірка»
21:00 Х/ф «Марія, мати
Ісуса»
23:00 Х/ф «Марія»
00:50 Х/ф «Марія, мати
Ісуса»
02:25 «Особистий погляд»

6.30, 16.00 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма

06:30 Х/ф «Гасіть світло»

10.15 Повнота радості

07:55 Х/ф «Зимовий

життя

роман»

11.15, 2.20, 5.00
Мультляндія
13.10 Концерт Вітаса
«Філософія дива»

09:25 Х/ф «Терміново
потрібен Дід Мороз»
11:05 Х/ф «Повернення в

15.00, 21.25, 1.30 В гостях Едем»
у Д. Гордона
16:55 Х/ф «Дванадцять
16.40, 23.50 Х/ф «Створені
стільців»
одне для одного»
18.25 Концерт С. Ротару

20:10 «Х-Фактор»

«Я тебя по-прежнему

23:05 Х/ф «Моя мама -

люблю»
20.00 Т/с «Руда»

Снігуронька!»
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07:30 «Життя цікаве»
07:50 «Автопілот-новини»
08:15 «Бізнес-час»
08:35 «Феєрія мандрів»
09:15 «Інвест-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
13:20 «5 елемент»
15:00 «Час новин»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:00 «Час новин»
18:15 «Хроніка тижня»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Різдвяний час»
21:40 «Час-Тайм»
23:00 Трансляція
Різдвяного Богослужінння
з Київського СвятоТроїцького Іонинського
монастиря

09:00 Єралаш
09:10 Серіал «Ранетки»
10:00 Comedy Woman
10:55 10 бажань
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Секс-битва
12:40 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 Серіал «Моя
прекрасна няня»
14:40 Дім-2
15:30 FAQ. Як зустріти
Новий рік
15:40 «Ранетки»
16:30 «Універ»
18:20 «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 «Універ»
21:30 «Фізика чи Хімія»
22:20 «Щоденники
Темного. Той, кого
наворожила»
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09:00 РІЗДВЯНА ЛІТУРГІЯ
13:05 Погода
13:10 Новорічні зустрічі
Михайла Поплавського
15:25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт
17:05 РІЗДВЯНИЙ
ВЕРТЕП-2012
19:35 Золотий гусак
20:05 Д/ф «Скарби цариці
Єлени»
21:00 Підсумки дня
21:30 «Это было недавно,
это было давно...»
А.Миронов
22:30 Погода
22:35 Мегалот
22:40 Суперлото, Трійка,
Кено
22:50 «Новорічний жарт» з
В.Винокуром

06:00 «Союзмультфільм»
08:00 «Світське життя.
Новорічний карнавал»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Месники»
10:25 «Тімон і Пумба»
10:50 «Гарфілд - 1»
12:15 «Сміливий великий
панда»
13:45 «Дика природа»
15:10 «Сам удома - 5:
Жахливий Генрі»
16:40 «Велика різниця
по-українському»
17:45 «Зачарована»
19:30 ТСН
20:00 «Велика різниця
по-українськи»
21:25 «Назад до щастя,
або хто Знайде Синього
птаха»
23:20 «Привіт сім’ї»
01:05 «Зустрічі та
проводжання»
02:35 «Сам удома - 5:
Жахливий Генрі»

04:50 Погода
04:55 «Ми повернулись:
Історія динозаврів»
06:00 Погода
06:10 Козирне життя
07:10 «Денніс - загроза
Різдву»
08:40 Бережись
автомобіля
09:35 Люди, коні,
кролики... і домашні
ролики
10:00 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:50 «Полярний експрес»
13:40 Останній герой
14:45 «Три горішки для
Попелюшки»
16:30 «Джампер»
18:00 «Як приборкати
дракона»
19:50 «Завжди кажи «Так!»
21:50 Самозванці
22:50 «Золото дурнів»
00:50 «Подвійна гра»
02:10 «Під прикриттям»

6.00, 7.00, 21.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25 В гостях у Д. Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30 Політична кухня
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 14.50, 16.20, 0.35,
5.00 Мультляндія
13.45 Час відповідей
17.00 Концерт М.
Поплавського «Шоу
продовжується...»
19.20 Х/ф «Спалюючи всі
мости»
21.20 Х/ф «Так, Вірджиніє,
Санта- Клаус існує...»
23.00 Концерт С. Ротару
«Я тебя по-прежнему
люблю»
2.00 Муз. програма

04:50 «Наші улюблені
мультфільми: Ну, погоди!»
05:30 Х/ф «Мері Поппінс,
до побачення!»
07:55 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:30 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11:15 «Зважені та щасливі.
Невідома версія»
12:25 Х/ф «Моя мама наречена»
14:00 Х/ф «Моя мама Снігуронька!»
15:45 Х/ф «Дванадцять
стільців»
19:00 «Х-Фактор.
Революція. Невідома
версія»
20:55 Х/ф «Зимовий сон»
22:45 Х/ф «Моя мама наречена»

06:10 Т/с «Журнал мод»
07:15 Х/ф «Маля Санта-2»
08:50 «Золотоволоска»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:05 ТОП-100
13:05 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:00 Даєш молодь
15:35 Україна чудес
16:40 Х/ф «Різдвяний
купідон»
18:10 М/ф «Рататуй»
20:20 Х/ф «Рожева
пантера-2»
22:10 Х/ф «Чотири Різдво»
23:50 Х/ф «Заплати
іншому»
02:00 Спортрепортер
02:05 Фабрика зірок-4
концерт

08:35 Сильні світу сього
09:00 Живучи на краю світу
10:00 Марія Шукшина.
Розкажіть мені про мого
батька
11:00 Х/ф «Мама»
12:40 За сім морів
13:05 Караван
14:50 Цивілізація Incognіta
15:00 Острів Святого
Варфоломея
16:00 Щоденник для
батьків
16:25 Х/ф «Казкове
Різдво»
17:20 Нові пісні про
головне
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:45 Аркадій Райкін.
Король і блазень
21:50 Нові пісні про
головне
23:20 Х/ф «Душа»

05:20 Х/ф « Від серця до
серця»
06:50 М/ф «Бабка Йожка
та інші...»
08:05 М/ф «Роги та
копита»
09:30 «Україно, вставай!»
10:10 «Вечора на хуторі
біля Диканьки»
11:55 Х/ф «Родина
напрокат»
13:40 М/ф «Шрек»
15:10 «Ян Табачник «Маю
честь запросити»
18:05 Х/ф «Дід Мороз
дзвонить тричі»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Дві зірки Новий Рік»
22:50 Х/ф «Кучерявка Сью»
00:40 «Подробиці»
01:10 Х/ф «Різдво»
03:10 Х/ф «Двохсотлітня
людина»
05:15 М/ф «Бабка Йожка
й інші...»

06:00 Т/с «Камелот»

03:40 М/ф «Ну,
постривай!»
03:50 «Пісня мушкетерів»
04:35 Х/ф «Тонка штучка»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:20 «Золотий ключ»
06:45 «Вулиці розбитих
ліхтарів: Кінець кварталу»
08:20 «Різдвяна зустріч
НТВ»
10:00 «Розлучення
по-російськи»
11:20 І знову здрастуйте!
12:20 «Слідство вели... у
Новий рік»
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
17:25 Х/ф «Двоє»
19:15 Х/ф «Убити вечір»
21:10 Х/ф «За бортом»
23:20 Концерт балету
«Тодес»
01:00 «Подружжя
Піночетів»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Олег Меньшиков. У
тіні своєї слави»
08:30 Х/ф «Кадриль»
10:20 «Смак»
11:00 «Різдво»
12:15 «Афон. Достукатися
до небес»
13:15 200 років
Кубанському козачому
хору. Ювілейний концерт
14:10 Х/ф «Назад - до
щастя, або Хто знайде
Синього птаха»
16:00 Х/ф «Чоловік у моїй
голові»
18:05 «Справжня історія
життя святої Матрони»
19:05 Х/ф «Новорічний
детектив»
21:00 «Час»
21:15 Концерт Олени
Ваєнги
23:15 Х/ф «Артистка»
01:00 Х/ф «Ми з вами десь
зустрічалися»

06:00 «Легенди

08:45 Пісня року - 2010.
Краще
10:30 Х/ф «Так не буває»
12:10 Т/с «Дев›ятий
відділок»
14:40 Х/ф «Буду вірною
дружиною»
18:10 Т/с «Смак граната»
19:00 Події
19:20 Т/с «Смак граната»
21:00 Прем›єра! Х/ф
«Зимове танго»
00:30 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
01:50 Х/ф «Снігурка для
дорослого сина»
03:15 Х/ф «Так не буває»
04:50 Пісня року - 2010.
Краще

10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Хроніка тижня»
13:20 «Драйв»
14:10 «Діловий погляд»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Різдвяний час»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Різдвяний час
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Різдвяний час»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Різдвяний час»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
22:25 «Час нових життів»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03

07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
06:45 М/ф «Різдвяна
09:00 Мультик з Лунтіком
фантазія»
09:30 Єралаш
07:35 М/ф «Різдвяні казки» 10:05 FAQ. Як зустріти
Новий рік
08:55 М/ф «Гидке каченя»
10:15 Одна за всіх
09:45 М/ф «Квітка10:40 «Хто у домі
господар?»
семицвітка»
11:35 «Моя прекрасна
10:10 Д/ф «Почаїв»
няня»
11:30 Д/ф «Сльози Божої
12:30 ТЕТ
13:25 FAQ. Як зустріти
матері»
Новий рік
12:05 Х/ф «Віфлеємська
13:55 Конвеєр кохання
зірка»
14:20 Одна за всіх
14:50 Дайош молодьож!
13:55 Х/ф «Ноїв ковчег»
16:10 «Універ»
17:10 М/ф «Астробой»
18:00 Х/ф «Подарунок на
19:00 Т/с «Тарас Бульба»
Різдво»
22:30 Х/ф «Віват,
19:40 Дайош молодьож!
20:35 «Універ»
гардемарини!»
22:25 Золотий капелюшок
01:15 Х/ф «Марія»
23:00 Х/ф «Діти кукурудзи
02:40 «Особистий погляд» 4: Жнива»
бандитської Одеси»
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04:50 «Наші улюблені
мультфільми: Ну, погоди!»
06:15 Х/ф «Руслан і
Людмила»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
10:55 «Караоке на
Майдані»
11:55 «Х-Фактор.
Революція. Невідома
версія»
13:45 Х/ф «Зимовий сон»
15:40 «МастерШеф.
Невідома версія»
17:10 «Зіркове життя.
Загублено свідоцтво
Вижити після смерті»
про право власності
18:05 «Паралельний світ»
на житло №241,
19:00 «Битва екстрасенсів»
видане 13 жовтня
20:55 Х/ф «Тариф на
1998 року ВАТ
кохання»
«Старт» на ім’я Сергія 23:00 Х/ф «Лузер»
Олександровича
01:10 «Неймовірні історії
Гармаша.
кохання»

09:55 Хто в домі хазяїн?
10:20 Євробачення
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 Різдвяний випуск
13:00 В гостях
у Д. Гордона
13:50 «Зимовий жарт» з
братами Пономаренками
14:25 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт
15:20 Національній
академії Державної
податкової служби України
- 90 років
15:35 «Новорічний жарт»
16:25 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт
17:30 «Новорічний жарт» з
М.Задорновим
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Сокіл» (Київ) «Беркут» (Київ)
21:00 Підсумки дня
21:25 Фольк-musіc
22:50 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Сміливий великий
панда»
09:05 «Лото-забава»
10:00 «Месники»
10:25 «Тімон і Пумба»
10:50 «Гарфілд - 2»
12:05 «Назад до щастя,
або Хто знайде Синього
птаха»
13:55 «Велика різниця поукраїнськи»
15:50 «Француз»
17:40 «Снігова людина»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:12 «Голос країни. Нова
історія»
22:00 «Інтерни»
22:30 «Інтерни»
22:55 «Світське життя»
23:50 «Холостяцька
вечірка - 2»

06:25 ЄвроФуд-2012
07:10 «Пригоди Плуто
Неша»
08:50 «Полярний експрес»
10:40 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 «Золото дурнів»
14:45 «Джампер»
16:15 «Як приборкати
дракона»
18:00 Наша Russіa
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
19:50 Останній герой.
Фінал
21:00 «В ім’я короля»
23:15 «Шостий елемент»
01:00 «Двері до Едему»

9.00 Політична кухня
9.30 Х/ф «Спалюючи всі
мости»
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Блага звістка
13.30 Актуально – насущно
15.55 Х/ф «Так, Вірджиніе,
Санта- Клаус існує...»
17.35, 1.40, 5.00
Мультляндія
18.00 Х/ф «Портрет з
дощем»
19.50 Концерт І.
Заводського «Казкова
подорож»
22.00 Х/ф «Продавщиця
фіалок»
0.00 Х/ф «Портрет з
дощем»

06:00 Караван
07:30 М/ф «Дванадцять
місяців»
09:00 Острів Кіпр
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:30 Аркадій Райкін.
Король і блазень
11:35 Х/ф «Душа»
13:35 За сім морів
14:40 Цивілізація Incognіta
14:50 Воїни африканської
савани
16:05 Нові пісні про
головне
18:40 Будь в курсі!
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Острів Кіпр
21:05 Х/ф «Мрійник»
23:15 Світські хроніки
23:45 Воїни африканської
савани
00:50 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним

06:20 М/ф «Нові пригоди
Бабки-Йожки»
07:40 Мюзикл «Снігова
королева»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 М/ф «Маша та
Ведмідь»
12:45 М/ф «Троє з
Простоквашино»
13:15 М/ф «Зима в
Простоквашино»
13:30 М/ф «Шрек-2»
15:00 Х/ф «Кучерявка Сью»
16:50 Х/ф «Службовий
роман»
20:00 «Подробиці»
20:25. Х/ф «Службовий
роман.
Наш час»
22:10 Д/ф «Народження
легенди. Службовий
роман»
23:15 Х/ф «Непристойна
пропозиція»
01:15 «Подробиці»

06:10 Х/ф «Підручний

03:05 М/ф «Казка про
мертву царівну та сімох
богатирів»
03:40 «Острів невдачі»
«Проспіване в СРСР»
04:25 Х/ф «Вовочка»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:20 Лотерея «Російське
лото»
06:45 «НТВшники»:
Легенди ЦТ»
08:20 Незвичайний
концерт»
10:00 «Розлучення
по-російськи»
11:20 І знову здрастуйте!
12:20 Слідство вели...
13:20 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
17:25 Т/с «Павутиння- 4»
21:05 «Російський
Голлівуд: Діамантова
рука-2»
23:00 «Подружжя
Піночетів»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
Хадсакера»
08:00 М/ф «Пригоди
Десперо»
09:40 Х/ф «Попелюшка
райського острова»
11:00 Х/ф «Буду вірною
дружиною»
14:30 «Жити будете!»
15:30 Х/ф «Зимове танго»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Дикий - 2»
22:50 Т/с «Слід»
00:00 Х/ф «Рівняння з
усіма відомими»
03:10 Х/ф «Підручний
Хадсакера»
05:00 Срібний апельсин

ВІТАЄМО вишгородців
з Новим роком
і Різдвом Христовим!
Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Валерія Павловича КОСТЮЧЕНКА!
Щастя зичимо Вам земного,
Радості, щоб не злічить,
І здоров’я бажаєм міцного
Від землі й джерельної води.

Потрібна домогосподарка (до 45 років):
порядна, відповідальна, охайна, з досвідом роботи.
Графік роботи: 3-5 днів/тиждень (у Вишгороді).
Тел: (045 96) 223-48, 223-49
ВІТАЄМО з ювілеєм
Галину Яківну ПЕТРУК!
Бажаємо миру і світлої долі.
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги
Хай буде довгим
Ваш життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і напасті.
І журавлі на крилах принесуть
Все те, що люди називають щастям.
Колектив Вишгородскої ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.
Лучший праздник — Новый год, что ни говорите!
В новогоднее волненье

поздравляем с Днем рожденья
Галину Яковлевну ПЕТРУК!
Вы для школы-оберег,
Для детей-вознагражденье,
С большой буквы Человек
Пусть не будет огорченья,
И живите от души,
Наш учитель классный!
И в жизни Вашей пусть всегда
будет все прекрасно!
Вам желаем все планы исполнить,
Воплотить все надежды сполна!
Мы знаем и помним, как профессия Ваша важна!
Ваш улюблений 6-А клас ЗОШ № 1

Вишгород
05:25 Т/с «Курсанти»
06:15 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Даєш молодь
08:55 Казки братів Грімм
«Спляча красуня»
10:05 Казки братів Грімм
«Золотоволоска»
11:10 Х/ф «Різдвяний
купідон»
12:50 Шоуманія
13:35 Світлі голови
14:40 Парад порад
15:45 Файна Юкрайна
16:35 Х/ф «Перший удар»
18:05 Х/ф «50 перших
поцілунків»
20:00 Х/ф «Канікули строго
режиму»
22:10 Х/ф «Розшукується в
Малібу»
23:45 Х/ф «Рожева
пантера 2»
01:30 Спортрепортер

08:55 «Розумниці і

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:30 Т/с «Сильніше за
вогонь»
09:40 «Слово пастиря»
11:30 «Легенди карного
11:00 «Марина Неєлова.
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
«Не запитуйте мене про
12:40 Х/ф «Віват,
романи»
гардемарини!»
15:20 Х/ф «Гардемарини
12:10 Х/ф «Артистка»
- 3»
13:55 Т/с «МУР»
17:20 М/ф «Планета 51»
19:00 Х/ф «Торнадо»
17:35 Х/ф «Операція «И» та
22:50 Т/с «Тарас Бульба»
02:15 «Особистий погляд»
інші пригоди Шурика»
03:25 «Правда життя»
19:15 Х/ф «На гачку»
04:20 «Агенти впливу»
21:00 «Час»
розумники»

21:15 Х/ф «Ширлі-мирлі»
23:45 «Як Стів Джобс
змінив світ»
00:40 Х/ф «Зимовий
роман»

10:00 FAQ. Як зустріти
Новий рік
10:10 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:25 Х/ф «Подарунок на
Різдво»
14:05 Конвеєр кохання
14:30 Одна за всіх
15:00 Дайош молодьож!
16:20 Т/с «Універ»
18:10 Х/ф «Тариф
«Новорічний»»
19:50 Дайош молодьож!
20:45 Т/с «Універ»

Свідоцтво про право власності Б/Н
від 21.02.1997 р. видане на ім’я Марії Дмитрівни ГАЛАГАН, Демидівською
сільською радою, за адресою: с. Демидів, вул. Шевченка, 39, у зв’язку з
втратою вважати не дійсним.

Безкоштовні оголошення

1 січня святкуватиме ювілей
Віктор Миколайович БАБИЧ!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Дружина Надія, доньки Олена й Настя,
зять Олег, онуки Яна й Оля
В міні-кафе при яхт-клубі «Оріяна», м. Вишгород,
потрібен кухар-універсал зі знанням кавказької та
слов’янської кухні.
Вимоги:
— досвід роботи — від 1 року у закладах загального
харчування;
— досвід приготування лавашів у глиняному тандирі;
— чесність, акуратність, відповідальність в роботі.
Місце розташування: м. Вишгород, вул. Набережна, 3.
Відправляйте резюме за адресою: yachtclub@oriayana.
com чи дзвоніть за тел: (050) 356-78-78 (Ірина)

08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Час нових життів»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Світська кухня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:25 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час нових життів»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Машина часу»
22:25 «Футбольна
легенда»

ПРОДАМ

Шафу-купе. Розм. 2,3 х 2,4 новий.
Тел: (067) 319-77-40, 52-145
Квартиру 1-кімн., 46 м2, ремонт 7/9 пов., бойлер.
Тел: (067) 319-77-40
Терміново, стінку 600 грн.
Тел: (066) 916-27-28
ІНШЕ

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Обої, фарбування, шпатлівка, багет, демонтаж.
Тел: (067) 114-29-02
Сантехнічні, зварювальні роботи, оббивка вагонкою, електрика. Тел: 451-63-04

ПРОДАМ рубані дрова з твердих і
м’яких пород дерев.

ДОСТАВКА. Тел: (098) 874-40-25

Юридичні послуги, будь-які правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55
Поклейка шпалер, безпіщанка,
ремонт і оббивка дверей. Тел: (067) 945-06-40
Шпатлівка, штукатурка, плитка, гіпсокартон, відкоси, плінтус.
Тел: (098) 924-38-48

УДАІ ГУ МВС України оголошує конкурс

На право надання послуг безоплатного зберігання тимчасово затриманих
транспортних засобів у Вишгородському районі Київської обл.
Умови:
— визначення організації, яка запропонує найменшу вартість за добу щодо зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (далі — ТЗ);
— укладання з переможцем договору про безоплатне
зберігання ТЗ;
— переможець конкурсу зобов’язаний забезпечити належне зберігання ТЗ (що виключає доступ до майна сторонніх осіб), а також мати в розпорядженні спеціальні
автомобілі-евакуатори, що на вимогу співробітників Державтоінспекції цілодобово доставлятимуть ТЗ до місця зберігання;
— компенсація переможцем конкурсу витрат на його проведення.
Претендент надає:
— лист-заяву про участь у конкурсі;

— відомості про учасника конкурсу: статут, ліцензії, дозволи на земельні ділянки та їх обладнання, доказ про наявність у користуванні спеціальних транспортних засобів
(евакуаторів) тощо;
— розрахунок вартості зберігання ТЗ.
Конкурсні пропозиції надаються поштою (цінним листом)
чи особисто до канцелярії УДАІ ГУ МВС України в Київській
області за адресою: 03048 м. Київ, вул. Ф. Ернста, 3. Довідки за тел: (044) 5792033.
Конкурс відбудеться 24 січня 2012 р. о 10:00 за вищезазначеною адресою.
УДАІ ГУ МВС України в Київській області укладає з переможцем конкурсу Угоду безоплатного зберігання тимчасово
затриманих транспортних засобів. Зберігач має право стягнути кошти за зберігання з власника транспортного засобу
у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Тема

Вишгород

І безгрішність у очах дитячих!
І чарівна музика бринить,
Й ангелята світ чудовий бачать.
Як же свято нам це не любить?
апередодні новорічних свят, у
День святого Миколая, Вишгородська дитяча музична
школа традиційно запросила любителів класичної фортепіанної музики.
Такі святкові події відбуваються вже
понад 20 років. Цього разу концерт
був присвячений 120-річчю видатного
композитора Сергія Прокоф’єва.
Це був не просто концерт, а, скоріше,
мандрівка у чудовий світ музики, де народжуються справжні таланти. Концерт був
побудований так, щоб глядачі слухали музику не як споживачі, що прийшли розслабитися і відпочити, а як вдумливі співрозмовники, що пізнають глибину творчого
замислу геніального композитора.
Зміст музичних творів допомагала
розкрити Валерія Пец — викладач теоретичних дисциплін. А живими ілюстраціями до її розповіді були чудові виступи
юних піаністів, які майстерно виконали

Н

2011 року

дуже складні та неперевершені твори С.
Прокоф’єва.
Естетичну насолоду публіка отримала
від гри Каті Баранової, Ані Примаченко,
Насті Вовк, Олексія Гегельського, Марії
Літох, Єгора Стаценка, Дениса та Андрія
Тимошенків (педагог Людмила Ободенко), Наталки Ананченко, Марії Дудки, Арсенія Демедчука, Тамари Бези, Ані Смоляренко (педагог Світлана Шпортко),
Руслана Забучинського, Жені Сидоренко
(педагог Тетяна Міхненко), Лесі Бородій (педагог Ольга Валькович) та Надії
Валер’янової (педагог Тетяна Мещерякова). А професійне виконання творів викладачами музичної школи (Людмилою Ободенко, Світланою Шпортко та Катериною
Персистою), як завжди, було неперевершеним.
Після таких зустрічей змінюється світогляд, починаєш повніше відчувати оточуючий світ і себе у ньому. Класична музика взагалі потрібна сучасній людині, яка
живе у стрімкому ритмі, коли бракує часу
на все. Як було б прекрасно і, безумовно,
корисно для виховання наших дітей, щоб
такі музичні вечори відбувалися для ширКласична музика робить обличчя й душі світлими, одухотвореними
шої аудиторії та у більших залах!

Про злодійкувату Мишу, цукеркових Фей,
Олов’яних Солдатиків та міцний горішок

Пані Мишильда та її королівська рать
Ольга ДУМАНСЬКА

У

шоу-феєрії про Лускунчика
та чарівний горіх Кракатук,
що показали напередодні
Нового року у районному центрі художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт», взяли участь
понад 200 вокалістів, танцюристів,
майстрів слова, сопілкарів, барабанщиць — усі творчі колективи центру.
Мене, як і всіх глядачів, що вщент
заповнили концертну залу, поглинула

Уточнення
Від редакції. У минулому номері з
технічних причин у підписі до статті
«Які ми — такі і наші діти» (рубрика
«Родина — школа — суспільство»)
припущено помилки. Слід читати:
Автор статті — Олена МЕЛЬНИК, заступник директора з навчально-виховної роботи Вишгородської
загально-освітньої
школи № 1 І-ІІІ ст.
Автор фото — Галина ПЕТРУК,
завуч ЗОШ № 1, спеціальнодля
«Вишгорода».
Перепрошуємо.
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Класика: Сергій Прокоф’єв

Музичні вечори
Мілена ГЕГЕЛЬСЬКА

31 грудня

атмосфера відродження відомого твору цим колективом. Старовинна казка,
класика німецької літератури Гофмана,
завдяки талановитому сценарію Олени
Титаренко та безмежній фантазії виконавців фонтанує творчими ідеями та набуває сучасного звучання.
Складалося враження, що дії відбуваються у нашому місті, — герої
навіть читають газету «Вишгород».
Відчувається, що колектив «Дивосвіту» дає можливість кожному учаснику
проявити себе, вигадувати, фантазувати...
Творча свобода принесла свої наслідки. У святкову ніч усе можливо.
Тому в казкову канву вдало впліталися стилізований мюзикл, своєрідний
концерт-алегорія гуртківців – сопілкарі, гурт барабанщиць, хореографічні,
вокальні номери. Яскраві костюми та
реквізити (костюмер Світлана Матюк
та художниця Марія Бреяк) передавали чарівну атмосферу казки.
Дитяча безпосередність юних акторів перенесла нас у світ, де поряд
із людьми — феї, чаклуни, добрі й лихі
сили. Підступні тварини, представники мишачого королівства, що живуть

за своїми власними законами,
змушені були підкоритися вимогам головних героїв із чистим, вразливим на всяку неправду серцем.
Співчувають ображеним і
борються з кривдниками Марі
(Надія Нестерук) та безліч її
помічників, насамперед — її вірний лицар Лускунчик (Андрій
Маркевич). Як би вправно пані
Мишильда (Дарія Проценко)
не керувала своїм мишачим
королівством, Добро перемагає Зло.
Юні актори не грали — вони
жили на сцені. Злодійкуваті
Миші клацали зубами, крутили хвостами, тупотіли ногами,
скаженіли від люті так переконливо, що ставало боязко: а що,
як вони насправді усі цукерки,
зроблені юними кондитерами,
перетрощать?
А Шоколадки, Мармеладки,
Льодяники і Пряники так захоплююче танцювали, що зала наповнювалася смачним солодкувато-ванильним кондитерським присмаком. Мелодії
сопілок відтворювали живий звук природи, брали за серце і навертали сльози

Новорічне
шоу

на очі.
Олов’яні Солдатики завзято марширували під бій барабанів і не тільки
знищили Пацюків, а й очистили навколишній простір від усякої нечисті. Розколовши міцний горішок Кракатук, головні
герої зрозуміли, що вони — дві половинки одного цілого і попереду на них чекає
кохання.
По закінченню феєричного дійства
директор ЦТ «Дивосвіт» Олена Андріяш
подякувала за творчий доробок основному акторському складу об’єднання
«Творчі люди» та його керівнику і головному режисеру вистави Олені Титаренко, зразковому ансамблю сопілкарів
«Рум’янок» (керівник Олена Могиль), хореографічній студії «Зорепад» (керівник
Світлана Бельченко), хореографічній
студії «Натхнення» (керівник Олеся Ємельянова), студії сучасної хореографії
«Ліберті» (керівник і головний балетмейстер Павло Лук’яненко), вокальній студії
«Візерунок» (керівник Тетяна Литвин),
вокальній студії «До-ре-мікс» (керівник
Олена Устінова), студії бального танцю
«Афіна» (керівник Анна Мілієнко), технічним працівникам центру, усім, хто сприяв народженню такої чарівної вистави. А
глядачі дякували героям казки щирими
оплесками.

Цукерково-ляльковий бал
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31 грудня

Дата

2011 року

Вишгород

Календар

Цей день в історії
31 грудня
1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144
1898 – відкрита перша
міжміська телефонна лінія
Москва-Петербург
1879 – Томас Едісон
вперше продемонстрував
електричну лампу розжарювання
1923 – вперше в світі по
радіо прозвучали новорічні
куранти (англійський БігБен)
Іменини: Віктор, Володимир, Георгій, Ілля, Михайло
1 січня – Новий рік;
Всесвітній день миру
1788 – починає виходити англійська газета The
Times
Іменини: Григорій,
Остап, Опанас, Йосип
2 січня
1839 – перша фотозйомка Місяця
Іменини: Антоній, Данило, Ігнатій
3 січня
1888 – запатентовано соломинку для коктейлів
1871 – запатентовано
маргарин
Іменини: Михайло, Микита, Сергій, Петро
4 січня
1873 – у Львові засновано Літературне товариство
імені Тараса Шевченка
1932 – у Ленінграді (нині
Санкт-Петербург) відкрилася перша фабрика-кухня
1938 – по телевізору
вперше показали виступ
цирку
1969 – вступила в силу
Міжнародна Конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації
Іменини: Анна, Єлизавета, Зоя
5 січня – Всесвітній
день бойскаутів
1892 – отримано перший
вдалий знімок Північного
сяйва
1948 – студія Warner
Brothers показала перший
кольоровий документальний фільм
Іменини: Трохим, Степан, Роман, Архип
6 січня
1681 – перший опис поєдинку з боксу
1846 – у Києві створено Кирило-Мефодіївське
братство
2000 – американські вчені вперше клонували бика
Іменини: Євгенія, Агата,
Клавдія, Світлана

Посміхніться
— Щороку 31 грудня ми з
друзями ходимо в лазню. І не
тому, що традиція у нас така,
а тому, що, запитуючи у дружини дозволу привести на
свято друзів, кожен із нас чує
у відповідь традиційне: «Ідіть
ви всі в баню!»
***
— У нас найбільш екстремальний — січень! Новий рік,
Різдво, Старий Новий рік ...
— А навіщо нам Старий Новий рік?
— Це контрольний — в печінку!

Різдвяний зорепад
Валентина КЛИМЕНКО
ФОТО – авторка, спеціально для «Вишгорода»

а
Всеукраїнському
дитячоюнацькому фестивалі-конкурсі
«Різдвяний зорепад», організованому Національною Всеукраїнською
музичною спілкою та Київською Асоціацією діячів естрадного мистецтва України

Н

(відбувся 23 грудня 2011р.) у київському
Палаці культури «Росток», учні Вишгородської ДМШ зайняли призові місця.
Клас фортепіано:
1 місце – Анастасія Вовк (викладач
Людмила Ободенко),
2 місце – Варвара Терехова (викладач
Ольга Ушакова),
Клас вокалу:

2 місце – Юлія Тропіна (викладач Ірина
Беза).
Тріо «Калинонька» (викладач Валентина Старенька) у складі Дмитра Каримського (скрипка), Ірини Жолобецької та
Яни Буланової (бандура) посіли третє
місце (НА ФОТО). Крім того, Дмитро був
кращим у класах вокалу та бандури (перше місце).

Концертний грудень у… тісній залі
Валентина КЛИМЕНКО,
мати п’ятьох дітей, троє з яких закінчили, а
двоє нині навчаються у Вишгородській ДМШ
ФОТО — авторка,
спеціально для «Вишгорода»

К

онцерти у Вишгородській дитячій музичній школі (ДМШ)
тривали весь грудень 2011 р.
Майже щодня в школі звучали твори
класиків та сучасних композиторів у
виконанні учнів — скрипалів, піаністів,
вокалістів, майстрів гри на народних
інструментах і ансамблів.
На кожний концерт приходили батьки і
друзі юних музикантів. Особливо багатолюдно було в ДМШ 16 грудня, коли виступав хор під керуванням Ірини Манько (НА
ФОТО). У прямому розумінні слова – не
проштовхнешся. Глядачі стояли навіть у
коридорі — у залі не було вільних місць. Як
завжди, наші любі діточки порадували піснями про Миколая та різдвяними колядка-

ДЖЕРЕЛО талантів

ми.
Хочу звернутися до меценатів, які
цінують таланти. Завітайте на такі концерти, зверніть увагу на діток Вишгородської ДМШ! Ось де «Україна має
таланти!» Ось де «Х-фактор!» Ось де
«Голос країни!»
Учні школи неодноразово представляли Вишгородський район на обласних
конкурсах, займали призові місця. Так, у
грудні 2011 р. вокалісти та скрипалі брали
участь в обласному академконцерті в м.
Буча й були серед кращих. Немало докладали зусиль, до цього:
вчитель Наталія Томілова — учень Роман Серебряков;
вчитель Наталія Кошелюк — учні Анна
Шваб, Юлія Морозова, Андрій Куліс;
вчитель Валентина Старенька — учень
Дмитро Каримський;
вчитель Ірина Беза — учні Юлія Тропіна,
Катерина Котлярова, Тетяна Клименко;
вчитель Марія Доля — учень Валентин

Вітаємо

Увага, меценати!

Павлов.
Але, як завжди, не обійшлося без ложки дьогтю…Діти старанно, готувалися,
щоб дістатись місця проведення концерту,
а вчителям довелося самим шукати авто,
«скидатись на бензин».
Та хіба тільки це?
У залі Вишгородської дитячої музичної
школи, розрахованому на 50 місць, неможливо розмістити всіх охочих подивитись
концерт. А сцена така маленька, що хор
стоїть і під сценою, і між роялем і стінкою.
Окрім того, що тісно — то ще і душно.
А співакам потрібне свіже повітря. Невже в такому чудовому історичному місті,
у якому проводять міжнародні змагання,
будують хмарочоси тощо, не знайдеться
приміщення для концертів наших юних дарувань?
Я вірю, що чудеса таки існують — і наступного року учні Вишгородської ДМШ
матимуть більш комфортні умови для занять і виступів.

У ПОШУКАХ Синього Птаха ЩАСТЯ

Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

ишгородський міський центр
творчості «Джерело», районний центр творчості «Дивосвіт» та районний Будинок культури
«Енергетик» об’єдналися, аби 26 грудня подарувати маленьким вишгородцям та гостям міста велике казкове
свято.
Концерт розпочався з відомої всім різдвяної колядки «Ой, радуйся, земле», що не
залишила байдужими ні батьків, ні дітей,
які дружно підспівували артистам із залу.
Новорічна казка, викликала добрі посмішки присутніх. За сюжетом двоє діточок відправляються шукати Синього Птаха
Щастя, який допоможе вилікувати онуку
Феї Світла. Разом зі своїми друзями-звірятами вони вирушають у царство ніч-

них сновидінь. Зла фея вводить їх в оману і ховає Птаха Щастя. Але, не бажаючи
здаватись, казкові персонажі вирушили у
майбутнє. Там побачили багато цікавого,
проте і там Птаха знайти їм не вдалось. Герої дуже засмутилися, що прийшли до Феї
Світла ні з чим, проте вона їх заспокоїла,

адже сила дружби і бажання зробити добру справу розвіяли злі чари, й онука Феї
видужала.
У продовж усього дійства глядачів
радували чудові танці, співи у виконанні творчих колективів Вишгородщини. А
в кінці казки весь зал і актори покликали
Діда Мороза та Снігуроньку, без яких жодна дитина не уявляє справжнього свята.
Завершився святковий концерт появою
Дракона – символа Нового 2012 року,
який у компанії маленьких дракончиків виконав кілька танців під пісню «Jingle Bells»,
яка прозвучала кількма мовами світу.
Щирі оплески, яскраві емоції, радісний
сміх і солодкі подарунки від міської та районної рад чекали маленьких вишгородців
після концерту. Можна впевнено сказати,
що зі своїм завданням творчі колективи
міста району успішно впорались. Казка
вдалася!

КОЛО жінки

Вишгород
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грудня 2011 р. Верховна
Рада України ухвалила
Державний бюджет 2012го. За це проголосували 250 депутатів
(при мінімально необхідних 226). 28
грудня ц.р. Президент України Віктор
Янукович підписав Закон «Про бюджет
України на 2012 рік»
Цим законом передбачено дефіцит
державних фінансів у сумі 37,1 млрд грн
(2,5% ВВП). Доходи Зведеного бюджету
України встановлено в сумі 424 млрд грн,
витрати – 461,7 млрд грн.
Збільшено запланований обсяг державних запозичень на 7% (до 98,5 млрд
грн), а також запланований на 2012 рік дефіцит Держбюджету (на 4%, або на 1 млрд
грн) – до 25 130 млрд грн.
Уряд прогнозує зменшення ВВП з 5%
до 3,9% (на 5 млрд грн менше).
Витрати на Верховну Раду, відповідно,
до прийнятого бюджету, становитимуть
понад 800 млн грн, на судову систему –
понад 4 млрд, на Генеральну прокуратуру

України – понад 2 млрд, на міліцію – понад
14 млрд, на енергетику – понад 9 млрд, на
зовнішню політику – понад мільярд, на оборону – 16 млрд грн.
На освіту виділять 26 млрд, на охорону здоров’я – 5 млрд грн. На Мінсоцполітики припадає більше як 62 млрд грн, на
сільське господарство – 8 млрд, на інфраструктуру – іще 8 млрд грн.
МНС отримає 5 млрд грн, Мінфін – 38
млрд, більше 4 млрд дістанеться Мін’юсту,
2,5 млрд грн – прикордонникам. СБУ отримає більше 3-х млрд грн, а витрати на вибори становитимуть 873 млн грн.
Найбільше скорочені витрати Мінінфраструктури (майже на 11 млрд грн) – до
8 млрд 697 млн грн. Основну частину залишеної суми спрямують на діяльність Нацагентства з підготовки та проведення Євро2012 (7 млрд 288 млн грн). Російський газ у
середньому на рік нам обійдеться поки що
в 416 доларів за 1 тис. куб. м, бо переговори з Росією тривають.
Експерт Руслан Бортник переконаний,
що влада в умовах економічної рецесії намагається утримати соціальні стандарти і
навіть задобрити бюджетників перед виборами, саме тому впродовж 2012 року

1

2

ірки з нами всюди – на небі,
на землі. Це не тільки символ Дня захисника Вітчизни.
Вони сяють на новорічній ялинці, їх
можна дістати з неба для коханої. Ще
кажуть: коли народжується людина —
на небі спалахує нова зіронька.
Можна розкласти зірки на святковому столі, наповнити ними пляшки зі скла
чи пластика або зробити з них гірлянду,
нанизавши на нитку за допомогою довгої
голки.
Як це робиться?

* Нарізати смужкам завширшки 1 см
і завдовжки 20 см за допомогою канцелярського ножа старі журнали чи обгортки з подарунків – красива утилізація
макулатури. Вивороту зірочки видно не
буде.
1 З паперової смужки згорніть основу майбутньої зірочки – правильний
п’ятикутник.
* Далі перевертайте виріб. Якщо кінчик вийшов довшим за п’ятикутника і визирає за його межі, хвостик трохи підгорніть – сховайте всередину.
2 А тепер довгою смужкою обгортайте п›ятикутник з усіх боків (кожну грань по

Підготувала Оксана РАКОЇД

З

Найщиріші вітання!
Шановні вишгородці!
радиційно,
перегортаючи
сторінку календаря, ми відновлюємо в пам’яті визначні події минулого року у житі країни, рідного міста, родини...
Рік, що минає, збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав нам
можливість не лише вистояти, а й
створити нові умови для подальшого розвитку. Озирнувшись назад,
можна сміливо сказати, що 2011 рік був
прожитий нами недарма. Насичений
подіями, напруженою працею, наповнений глибоким змістом, він подарував нам радість зустрічей й відкриттів,
досягнень та перемог і вкрай необхідний новий професійний та життєвий
досвід.
Зустрічаючи Новий рік, побажаймо

Т

заплановано збільшити заробітні плати і
пенсії на 20-30%: «Влада намагається зберегти соціальні пільги і свої рейтинги і не
реформує державний механізм управління – головне джерело економії і, що найгірше, скорочує фінансування стратегічних
напрямів розвитку та державних проектів,
що може посилити відставання України від
провідних країн світу».
«Ситуація в Україні буде складною, бюджет – поганий. Це бюджет навіть не проїдання, а недоїдання, інвестицій немає,
соціальні протести наростатимуть. Тому
2012-й рік – це рік українського «рубікону».
І в нас є три сценарії. Перший, який визначатиметься подіями в Росії, – це революція.
Другий – це закручування гайок (в Росії події можуть також відбуватися за подібним
сценарієм). І є третій варіант, на мій погляд, найоптимальніший для України, це –
євроінтеграція.
Якщо ми проведемо чесні, відкриті вибори до парламенту, то повернемось до європейського вектора й уникнемо революції. Таким чином ми розв’яжемо бюджетні
проблеми, проблеми з демократією, новим
суспільством і новими політиками», – зазначив політолог Володимир Карасьов.

Зірки щастя

Саморобки

один одному любові та віри — у себе і
в процвітання України та рідного краю.
Подаруймо найдорожче, найцінніше –
любов і тепло наших сердець, увагу та
турботу — нашим близьким.
Нехай Віфлеємська зоря супроводжує вас у щоденному житті, дарує
незламну силу духу, а Різдво Христове зміцнює вашу віру у щасливу долю
України і впевненість у її краще майбутнє. Нехай 2012 високосний рік стане
роком втілення ваших планів, здійснення мрій і сподівань, а святковий настрій
супроводжує впродовж усього року.
Міцного здоров’я, щастя, благополуччя
та Божої благодаті, Любові, Затишку,
Миру й Злагоди.
З повагою
Максим МАКАРЕНКО,
депутат міськради
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Бюджет на 2012 рік в Україні є!
Чи стане він бюджетом недоїдання?
Підготував Іван БОНДАРЕНКО
(за матеріалами сайтів:
rada.gov.ua, tsn.ua, ukranews.com)

2011 року

3
двічі), намагаючись не дуже його притискувати.
3 Кінчик паперової стрічки довжиною
1-1,5 см заховайте під попередній оборот
стрічки.
* Готовому «напівфабрикату» зірочки
тепер треба надати об’єму. Для цього натискуйте нігтем поперек серединки кожної сторони п’ятикутника, який тримайте
другою рукою (не стискаючи, щоб не заважати зірочці ставати об’ємною). Намагайтеся загинати всі сторони до центру
приблизно однаково.
Робити цю зірочку легко, тож спробуйте! І у вас обов’язково все вийде.

Без грошей
жити можна.
В Європі
69-річна Хайдемарі Швермер уже 15 років як відчула,
що таке вільне й щасливе
життя.
1 травня 1996-го успішна і
заможна 54-річна вчителька і
психотерапевт ліквідувала свій
банківський рахунок, роздала
гроші і майно нужденним і вирушила у «вільне плавання» з
однією валізою, куди поклала
кілька особистих речей та фотографій. Гадала протриматися так рік, але досвід виявився
таким вдалим, що Хайдемарі
вирішила не повертатися до колишнього «нормального» життя.
Відтоді вона мандрує Європою, пише книги, читає лекції,
а за дах над головою розплачується роботами по господарству, на їжу та зачіску заробляє
прибиранням у супермаркетах,
вигулює собак або надає інші
потрібні послуги.
Про неї знають. Університети і громадські асоціації разом
із запрошенням надсилають їй
квитки на транспорт. Одяг вона
отримує по бартеру.
Власне, з організації бартерного клубу в її рідному Дортмунді (Німеччина) все й почалося:
подивившись, як розвивається
ця соціальна ініціатива, Хайдемарі зрозуміла, що зможе прожити без грошей.
800 євро своєї пенсії вона
роздає знайомим і незнайомим, яким вони потрібні більше, ніж їй. Гонорар, отриманий
від видавництва за свою першу
книгу, жінка також роздала нужденним.
Єдина страховка на випадок
надзвичайної ситуації — купюра в 200 євро, яку вона зберігає в сумочці. За словами пані
Швермер, за всі 15 років у неї
жодного разу не виникло потреби в цих грошах.
Хайдемарі здорова, усміхнена, елегантна і доглянута. Ні про
що не турбується і сподівається
залишитися у формі до кінця
життя, а якщо сили її залишать,
притулиться у своїх двох дітей,
які люблять матір і поважають її
погляди. Дітям, як і всім іншим,
жінка збирається віддячувати
за дах над головою працею по
господарству.
Фінансова криза та наростання соціального протесту збільшили кількість послідовників
німецької пенсіонерки, готових
«розширити свідомість» шляхом тимчасової відмови від грошей.

Віршик під ялинку
Олена РОГОВЕНКО
Тихенько ступає
Зима по стежині,
У біле фарбуючи поле та ліс,
І зайчика в білій новій кожушині
Не знайдуть у лісі
вовчисько та лис.
В барлозі ведмідь
уві сні позіхає,
А білка горішки гризе у дуплі…
Тихенько до хати
Зима підступає –
І квіти малює на темному склі.
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Свято

Його варто було
вигадати
Мало знайдеться людей,
які не люблять Новий рік.
Щоправда, дехто бурчить:
«І чого радіти? Життя на рік
стає коротшим». Але навіть невиправні песимісти
готуються до його зустрічі і
пов’язують з Новим роком
зміни у своєму житті.
25 століть тому в Месопотамії вперше почали відзначати Новий рік. Зустрічали його
весною, народні гуляння тривали аж 12 днів! Зрозуміло, у ці
дні заборонялося працювати,
вершити суди і карати будького, навіть злодіїв.
Звичай відзначати Новий рік
1 січня ввів не хто інший, як
Юлій Цезар — у 45 році до н.е.
Перший день січня у древніх
греків був присвячений богу
Янусу – покровителю дверей
і будь-якого початку. Чи не
звідти пішли різні гадання, передрікання і прагнення запрограмувати себе винятково на
добре? Греки приносили жертви богу Янусу, обдаровували
близьких, друзів і начальство,
причому останньому готували подарунки дорогі, мовляв,
образиться керівник, поскаржиться Янусу — і в наступному
році не бачити жадюзі щастя,
як своїх вух.
У 1654 році почали зустрічати Новий рік із 1 січня у Франції, приблизно у той же час — у
Німеччині. А ось у Великій Британії набагато пізніше — у ХVIII
столітті.
Європейський звичай припав до душі і російському імператору Петру Першому, і в
1669 році він видав наказ: «Поелику считают год по-разному,
с сего числа перестать дурить
головы добрым людям и считать Новый год повсеместно
с 1 января. А в знак доброго
начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия.
В честь Нового года учинить
украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор.
А взрослым людям пьянства и
мордобоя не учинять – на то
других дней хватает…». Розумний був усе ж таки цар, що не
кажіть!
Традиції Нового року з віками дуже змінилися. Вже не
треба щиро пригощати усіх,
хто постукає у ваші двері (в
нинішніх умовах це може призвести до проблем).
А ось традиція обдаровувати рідних і близьких міцна, як
фортеця. Втім, якщо добре
поміркувати, яка радість від
тих дрібних подарунків, сувенірів, численного мотлоху, на
що витрачає кожна родина
чималі суми? А чи не корисніше просто переказати невеличку суму до благодійного
фонду — наприклад, дітям з
онкологічними захворюваннями. Можливо, ті кошти стануть
краплиною, якої бракує на чиєсь лікування. Знайти такі фонди нескладно – досить просто
зазирнути до Інтернету.
Є такий і у Вишгороді – Благодійний фонд святої княгині
Ольги.

Вишгород

Як зустрічають Новий рік у світі
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

І

з настанням Нового року люди
в усьому світі пов’язують найкращі надії та сподівання, а
відтак — зустрічають його весело й
оригінально.

1
Найбільш жаркий період року припадає на Новий рік в Австралії (НА ФОТО
1). У святкові дні вулиці і магазини країни заповнюють Санта-Клауси. Вони розносять подарунки (заробляють, до речі,
15 австралійських доларів за годину) і
їздять не на санях, а на віндсерфінгу (НА
ФОТО 2).
В Австрії великим благом є почути
у новорічну ніч у Відні урочистий звук
«дзвону миру», встановленого на соборі св. Стефана. На Соборній площі
31 грудня збираються тисячі людей. За
давніх часів доброю прикметою вважалося зустріти сажотруса, доторкнутися
до нього і вимазатися, мовляв, що це
приносить велике щастя і удачу.
В Аргентині (НА ФОТО 3 ) службовці різних закладів у останній робочий
день року, що минає, викидають з вікон
старі календарі, непотрібні відомості і
бланки. У діловій частині столиці країни
— Буенос-Айресі — вже до півдня тротуари і проїжджа частина густо вкриті
пухким шаром паперу. Ніхто не знає, як
і коли виник цей звичай. Не обходиться
і без казусів. Розповідають, що якось
співробітники однієї з газет у розпалі
свята викинули за вікно весь архів...
В Афганістані Новий рік збігається з днем Великого рівнодення. Глава
поселення їде у поле, щоб проорати
першу борозну. Слідом за ним ідуть
найбільш шановані односельці. Вживати спиртні напої заборонено законом.
Вино замінюють солодощами. Традиційно жінки збираються окремо від чоловіків.
Оскільки в Бірмі Новий рік настає

5
у найбільш жаркий період, його відзначають фестивалем води. Видовище
досить кумедне: зустрічні люди поливають одне одного водою з різноманітного посуду. Але на це ніхто не ображається, адже цей ритуал — свого роду
побажання щастя у новому році.
У Болгарії напередодні Нового року
люди купують кизилові палички — неодмінний атрибут новорічного свята.
Першого січня діти вітають рідних і
близьких, торкаючись до них цими паличками. Кизилова паличка в руках маляти — символ щастя. З останнім ударом годинника, що свідчить про кінець
попереднього року, в усіх будинках на
три хвилини згасають вогні: це хвилини новорічних поцілунків, які заміняють
тости. Болгари радіють, якщо за столом
хтось чхне. Кажуть, це — на щастя...

Напередодні Нового року у Бразилії на піску океанських пляжів запалюють тисячі свічок. Жінки в довгих сукнях
заходять у воду і кидають пелюстки
квітів у хвилі океанського прибою. На
спущених з вітрильників невеликих
дерев’яних плотах запалюють багаття
і товсті воскові свічки. Туди ж кладуть
різноманітні наїдки: фрукти, рис, солодощі, а також парфуми і мило, гребінці
і дзеркальця. Це — подарунки могутній
Йєманжі, грізній богині моря, покровительці моряків і подорожніх.
У В’єтнамі Новий рік зустрічають
вночі. У сутінках в’єтнамці розводять багаття у парках, садах чи на вулицях, біля
вогнища збирається кілька сімей. На вугіллі готуються особливі ласощі з рису.
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Цієї ночі забуваються усі суперечки, прощаються всі образи. На новорічному столі має бути багато страв. Найпопулярніша — пиріг з клейкого рису з начинням з
м’яса, гороху, цибулі, численних спецій.
Цій страві понад дві тисячі років. Пиріг
символізує щедрість і плодючість землі,
дає можливість кожній хазяйці проявити
видумку і винахідливість.
У Нідерландах (НА ФОТО 4) раз
на рік, саме на новорічний стіл, готують пончики з родзинками. Голландські діти обожнюють білого жеребчика.
Вони звечора кладуть у дерев’яні чере-
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вики моркву і сіно, щоб на ранок знайти
в них улюблені тістечка.
У Німеччині невід’ємною стравою
новорічного столу є короп. Приготований за традиційними рецептами, він
— улюблена страва гурманів. Згідно з
народним повір’ям, луска коропа, покладена у новорічну ніч у гаманець, гарантує достаток і щастя у майбутньому
році.
У Греції існує звичай, за яким рівно
опівночі глава сім’ї виходить у двір і розбиває об стіну плід граната. Якщо його
зерна розлетяться по двору — у новому
році сім’я житиме щасливо. Вирушаючи у гості, греки приносять із собою
як подарунок укритий мохом камінь, і
залишають його у кімнаті господарів.
Говорять: «Нехай гроші господарів будуть такі ж важкі, як цей камінь». А ще у
новорічну ніч святий Василь приносить
грецьким дітям подарунки.
В Індонезії, на острові Балі, святкування Нового року триває щонайменше
10 днів. У ці дні будуються двометрові
колони з пофарбованого рису. Вони
призначені богам. Після завершення
свят люди розбирають рис із колон по
хатах.
В Ірландії увечері напередодні Нового року двері будинків відчиняють
навстіж, кожний може увійти у будь-яку

оселю бажаним гостем. Його посадять
на почесне місце, пригостять келихом
хорошого вина. Гість не забуде при
цьому сказати: «За мир у цьому домі і
в усьому світі!» Опів на дванадцяту ірландці виходять на центральну площу,
співають, танцюють, веселяться.
В Італії обов’язковими на новорічному столі є горіхи, чечевиця і виноград
— символ здоров’я, довголіття та благополуччя.
У Кенії Новий рік святкують на воді.
Кенійці купаються в ріках, озерах, океані, катаються на човнах — одним словом, веселяться на славу.
Китайський Новий рік. Він припадає на перший молодий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого.
Після введення григоріанського календаря це свято називають «святом весни», щоб відокремити його від Нового
року за західним стилем. Первісний
зміст свята полягав у піднесенні подарунків, суть яких — щоб новий врожай
був багатим. Це свято відзначають усією родиною, китайці відвідують друзів,
влаштовують гучні застілля з петардами
і хлопавками. Дітям дарують маленькі
червоні конвертики з грішми — на удачу. Також китайці спалюють своє зо-
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браження, замазане сажею, щоб воно
могло піднятися у небо і приєднатися
до душ близьких. Губи мажуть медом,
щоб говорити тільки добрі, теплі слова
своїм домашнім. Їм пропонують липкі
солодощі, що склеюють рот. Особливо
шануються бог вогнища і бог дверей.
Щоб у будинок не могли проникнути злі
духи, із зовнішнього боку дверей прикріплюють картинки із зображенням
двох воїнів: лютий вираз їхніх облич
відлякує демонів. Петарди і хлопавки
повинні своїм шумом розганяти злих
духів. На вулиці танцюють традиційний
і дуже вражаючий танець лева.
У Колумбії перед настанням Нового
року виносять з будинків усі старі речі
і спалюють. Крім того, тут вважається,
що без стрілянини, феєрверків і залпів свята не буває. Колумбійці роблять
ляльок, що зображують Старий рік. Їх
носять на довгих палках, читають кумедні заповіти. Потім відкидають цих
ляльок якомога далі, а опівночі заряди
й порох, заховані у ляльках, починають
вибухати. Вважається, що таким чином
Старий рік, оповитий полум’ям і димом,
розлітається, поступаючись року Новому.
На Кубі (НА ФОТО 7) перед новим
роком усі наповнюють келихи водою, а
коли годинник б’є дванадцять, вихлюпують її через відчинені вікна на вулицю. Це означає, що старий рік щасливо
закінчився, і кубинці бажають один одному, щоб і Новий був таким же ясним і
чистим, як вода (НА ФОТО 9).
У Мексиці бій годинника опівночі
завершується запаленням численних
феєрверків і початком карнавальних
процесій. Тут існує звичай розбивати
глиняні горщики, наповнені фруктами,
водою, новорічними подарунками.
У Мікронезії мешканці одного з
островів щороку під Новий рік змінюють
імена. Робиться це, мовляв, для того,
щоб збити з пантелику нечисту силу.

Цікавинки

Вишгород

31 грудня
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Олаф ІІ одного разу врятував поранену
козу, знявши її зі скелі. Тварину доставили у палац, вилікували і відпустили.
На знак подяки вона щоночі приносила
рятівнику рідкісні цілющі рослини.
У Перу (НА ФОТО 6) вважається,
що той, хто обійде у новорічну ніч навколо свого кварталу з валізою, зможе
здійснити давно задуману подорож.
Якщо навколо кварталу ходить дівчина
з вербовою лозою, той юнак, котрому
вона запропонує взятися за неї з іншого
боку, стане її нареченим.
Виноградну лозу в багатьох країнах
вважають символом достатку, щасливого сімейного вогнища. Тому в Португалії
(НА ФОТО 8) прийнято у новорічну ніч з
кожним ударом годинника з’їдати по виноградині — дванадцять ударів, дванадцять заповітних бажань на кожний місяць.
Мешканці Румунії (НА ФОТО 5) зустрічають Новий рік старовинними обрядовими піснями і колядками. Чоловік
у масці кози і напнутій на плечі козячій
шкірі (найчастіше це вивернутий навиворіт кожух) виконує ритуальний танець
кози. На вулицях Бухареста напередодні
Нового року зустрічаються групи підлітків у національних костюмах, у високих
баранячих шапках і з довгими батогами
в руках (НА ФОТО 10). Вони заходять у
двори, стають в коло, ритмічно б’ють
батогами по землі, час від часу промовляючи традиційні новорічні вітання. Цей
старовинний обряд символізує роботу
в полі: хлопчаки поганяють уявних волів, щоб вони краще орали землю, аби
рік, що наближається, був багатим на
врожай. До Нового року печуть пироги
з сюрпризом. Начинням можуть стати
дрібна монета, фарфорова фігурка, обручка або червона перчина — що кому
дістанеться. Дівчина, яка візьме пиріжок
з перснем, може в майбутньому році
розраховувати на щасливе заміжжя. А
того, кому дістанеться монетка, очікує
покращення фінансових справ.

Відмінність святкування Нового Року
у Сполучених Штатах Америки від
українських традицій полягає здебільшого у тому, що замість ялинки американці ставлять у будинках «різдвяне
дерево». Це може бути будь-яке прикрашене дерево.
У Судані талісман Нового року —
зелений горіх. Найкраще побажання —
знайти недозрілий горіх, який би приносив щастя і удачу протягом всього
року.
У Тибеті господарки печуть перед
Новим роком багато пиріжків з найрізноманітнішим начинням, роздають їх
усім. Вважається: чим більше роздаси
— тим багатшим будеш!
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В Угорщині під Новий рік у селах
довго чути співи ряджених. Юнаки у сутінках влаштовують жартівливі вистави
перед хатами, де живуть дівчата-наречені, а дівчата — перед хатами, де мешкають хлопці женихи. Потім за накритим
біля ялинки святковим столом члени
сім’ї традиційно дарують один одному
подарунки: книжку чи теплі шкарпетки
дідусеві, санчата онукові. Діти дарують
якусь милу саморобку.
На Філіппінах з листопада почина-
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ється масове виготовлення ялинок з
пластмаси, пап’є-маше, гілок. Влаштовуються конкурси ліхтарів найрізноманітніших розмірів і форм. У тридцятиградусну спеку кінця грудня особливо
дивно бачити Санта-Клаусів у червоних
шубах, обшитих білим синтетичним хутром.
У Фінляндії новорічні подарунки викладають на стіл і прикривають мискою.
Незаміжні дівчата кидають через плече
черевичок. Якщо він впаде носком до
дверей — бути весіллю.
У Франції символом благополуччя
і сімейного добробуту є велике поліно,
яке запалюється у камінах. Пер Ноель,
французький «брат» Діда Мороза, наповнює дитяче взуття подарунками. А
новорічний стіл французи просто не
уявляють без смаженої індички. Морква з медом має забезпечити повним
благополуччям на майбутні 12 місяців.
У маленьких французьких кафе напередодні Нового року влаштовують лотереї, де можна виграти курку, індичку,
порося чи ягня. А в південних селищах
Франції існує ще й такий звичай: перша
з господинь, яка набрала воду з джерела у новому році, залишає там булочку,
друга бере цю булочку і на її місце кладе
свою і так далі. Таким чином усі господині селища обмінюються хлібом, випеченим для ближнього.
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Хочете — вірте,
хочете — перевірте

Як зустрічають Новий рік у світі
Відбувається це так: прокинувшись
1 січня, члени сім’ї прикривають рота
долонею і називають один одного новим іменем. При цьому хтось із родичів
щосили б’є в бубон, щоб злий дух не
зміг підслухати. Якщо ж два одноплемінники зустрічаються десь у дорозі,
то обидва навприсядки шепочуть своє
ім’я на вухо один одному, при цьому з
усіх сил б’ють палкою або долонею по
землі. Ім’я кожен обирає собі сам, що
призводить до різноманітних казусів.
Так, одного року половину мешканців
острова звали Майкл Джексон…
У Монголії Новий рік збігається зі
святом тваринництва, тому для нього
характерні спортивні змагання, конкурси на спритність і кмітливість. Монголи
зустрічають Новий рік біля ялинки, але
монгольський Дід Мороз одягається у
тваринника.
У Норвегії діти чекають дарунків від
кози. Її святково пригощають сухими
колосками вівса, які на Новий рік кладуть у дитяче взуття. На ранок замість
них діти знаходять у черевиках новорічні гостинці. У цій країні коза у привілейованому становищі. Адже місцева легенда розповідає, що норвезький король

2011 року

У Чехії, так само як і в Словаччині,
дарують одне одному подарунки. До
речі, той подарунок, що не сподобався,
у перші післясвяткові дні можна повер-
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нути в магазин або обміняти.
Коли стрілки годинника наближаються до 12-ї, господар будинку в Шотландії мовчки відчиняє двері і тримає
їх відчиненими до останнього удару: у
такий спосіб він випускає старий рік і
впускає новий. Гості приносять шматочки вугілля, кидають їх у сімейний
камін і бажають, щоб вогнище у цьому
каміні палало якнайдовше.
Новий рік вважається найбільшим
святом в Японії. Адже це свято триває
аж 7 днів! На цей час більшість підприємств взагалі зачиняються. Новий рік
зустрічають не опівночі, а зі сходом
сонця. Дзвони буддійських храмів відбивають 108 ударів, проголошуючи народження Нового року. Цифра ця не випадкова: японці вважають, що у людини
буває шість вад (жадібність, злість, дурість, легковажність, нерішучість і хтивість). Кожна з них має 18 різних відтінків, ударами дзвонів людина поступове
очищується від вад. З останнім ударом
слід лягати спати, щоби підвестися перед світанком, вийти на вулицю і зустріти Новий рік з променями сонця.
Як і у китайців, тут обов’язково відвідують батьків, проводять вечірки,
«поминають» попередній рік. У кожний
японський будинок на Новий рік приносять три гілки: бамбука — щоб так само
швидко виростали діти, сливи — щоб у
господарів були міцні помічники, сосни
— щоб усі члени сім’ї жили так довго,
як сосна. Біля будинків ставлять бамбук і сосну — символи вірності і довголіття. Солом’яна мотузка, натягнута
перед дверима, відганяє злих духів. У ці
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дні заборонено промовляти неприємні
слова, не можна говорити про смерть,
демонів, а також деяких тварин: лисицю, дракона, тигра, змію. Якщо діти
випадково порушать якусь із заборон,
батьки витирають їм рота спеціально
приготовленою ритуальною тканиною.
Новорічні пригощання в Японії готують в основному з продуктів, що приносять щастя. Морська капуста, на думку
японців, означає радість, смажений каштан — успіх, ікра оселедця — багатодітність, чорні боби і горох — здоров’я,
смажений короп — силу і спокій, креветки — довголіття. З давніх-давен традиційною новорічною стравою є рисові
перепічки. Їх кладуть у суп, зварений зі
«щасливих» продуктів.

Шість щасливих
прикмет
* Приберіть у своїй оселі і викиньте старі речі та сміття
* Накрийте багатий стіл
* Постеліть білу скатертину
* На кожний кут столу під скатертину покладіть по жовтій монетці
* Запаліть 7 зелених свічок (і
вони мають повністю згоріти)
* Загадайте бажання під бій
курантів
Перевірте ці 6 новорічних
прикмет – і вдача повернеться
до вас обличчям

Новорічні прикмети

Що не можна робити…
* Бити посуд – до сварки вдома
* Сваритися за святковим
столом – до нещастя
* Залишати новорічний стіл
порожнім – до злиднів
* Викидати залишки їжі з новорічного столу – прогоните
щастя
* Відмовляти у гостинності –
не буде грошей у домі

… і що треба
* Купити новий віник, прикрасити його червоною стрічкою і
поставити у кут кухні мітлою догори
* Залишити бокал вина і ложку салату для домовика на кухні
* Повісити новорічний вінок
на вхідні двері (ворота)
* За годину до приходу гостей запалити у кожній кімнаті по
церковній свічці
* Попросити пробачення в
усіх і… забути свої образи

Подорожі

Китайський
досвід
Два тижні 40 фахівців з Київської ГЕС і ГАЕС у Пекіні і Нанкіні
вивчали найдешевшу у світі китайську систему автоматизованого комерційного обліку електроенергії. Крім професійних,
цікавилися місцевим життям.
«Цікаво, що пенсію отримують лише державні службовці,
що мають й безкоштовну медичну допомогу», — поділився
наш позаштатний кореспондент, інженер Василь Карпенко. Він пообіцяв докладніше
розповісти про відрядження на
сторінках газети.

Путівка
до ювілею
Перші випускники (1975 р.)
вчительки російської мови та
літератури гімназії «Інтелект»
Ніни Титаренко зробили їй несподіваний подарунок до ювілею. За ініціативою працівниці
туристичної компанії (вчительки за освітою) Тамари Макарової-Пожарської, вони придбали
туристичну путівку по шести
країнах Європи — Австрії, Чехії,
Угорщині, Іспанії, Італії, Франції. Кілька днів Ніна Михайлівна провела на Середиземному
морі й узбережжі Атлантики,
навіть поплескалася у теплих
хвилях.
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Вишгород

Кросворд «Новорічний»

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. Ішов тим лісом Дід Мороз, червоний в нього ... . (Пісня). 5. Жаба з’їла
Мушку, … з’їв Жабу, Їжак з’їв Вужа. Обід пройшов в атмосфері взаєморозуміння. (Ф. Кривін).
6. ... живи — ... учись! 9. Засміятися щиро, світло може тільки глибока, добра ... . (М. Гоголь).
11. «Річка кохання» в Росії. 12. Якщо у липні чорниці поспіють, достигне й ... . 14. Вислів, вжитий у переносному значенні. 16. На Горпину Купальницю (6 липня) починають збирати цілющі
... . 18. Субтропічна рослина з великим м’ясистим листям. 20. Вона не ... милостей від природи — вона сама брала їх у косметичному магазині. (В. Підмайстрович). 24. Щоб набути популярності серед сучасних душ, ... збираються замінити арфи на саксофони. (Ю. Тувім). 28.
Пліткуємо з приємністю не тому, що їх любимо, а тому, що наші ... з приємністю їх слухають.
(М. Рудницький). 31. Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику ... для
душі своєї. (Нестор). 33. Людині ... помилятися, а дурневі — наполягати на своїй помилці. 36.
Прихильники королівської влади. 40. Види покарань прихожан за порушення моралі та релігійних норм. 42. Скільки часу минуло, перш ніж був винайдений ...! 43. Глуха кропива. 44. ...
вітром служить, тому димом платять.
По вертикалі: 1. Родинний маєток ялинки. 3. Красивий голос лікує .... 4. Зовсім нічого без
масла. 7. Баба і онука сидять на кухні. — Та в наш час ... була набагато мелодійніша. — Бабусю! Це ж міксер працює. 8. ... є порожнеча душі. (М. Шелгунов). 13. Кущова колюча рослина
з їстівними плодами. 14. Зеленка, яку топчуть футболісти. 17. Новий .... 19. А я ... дивлюся,
де моя Маруся. (Пісня). 21. Чи довго жили в раю Адам і ..., не згрішивши? — Доки поспіли
яблука. 22. ... мають ту перевагу, що редакція або прийме їх, або не прийме, але, в усякому
разі, не скоротить. (М. Ружічка). 25. Ялинкова гульвіса, яка з вогником. 26. Хитрий, як .... 29.
Археологічна культура пізнього бронзового віку. 30. Почуття, ..., пристрасть — все доступне
музиці, за винятком поганих віршів. (А. Гретрі). 31. Сушені абрикоси. 32. Хвойне вічнозелене
дерево. 34. Дерево-медонос. 35. Як з собачого хвоста 37. Електрикою заряджені частинки.
38. Хід, порядок, спосіб (заст.). 41. Застільна промова.
По колу (за годинниковою стрілкою): 10. У релігійних віруваннях — уявна надприродна
істота, яка керує вчинками людей. 15. Мужик сказав — мужик ... . 23. Не розбивай ... твого
друга, краще відбий у нього наречену. (В. Роджерс). 27. Зимовий первісток. 39. ... деяких подарунків — саме в їхній дешевизні.

Нові враження,
нові сподівання
Шановні вишгородці!
Хочу привітати Вас з Новим роком та
Різдвом Христовим – ці чудові зимові свята будуть радісними та щедрими, додадуть
життєвих сил, окрилять душу. Щоб з вами
завжди були вірні друзі, вдача й успіх, а в
домі – світло й радісно від любові і добрих
новин. Добробуту, сімейного затишку вам
і вашим рідним!
А новий рік принесе нові досягнення,
нові враження, нові успіхи, творчі злети.
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Щастя вам,
міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!
З повагою Юрій ПОПОВ,
депутат Вишгородської міської ради

Свято поруч

«Ялинко, гори!»

Влас. інформ.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Г

оловна новорічна ялинка Вишгорода радує городян і гостей міста. 23 грудня відбулося її театралізоване відкриття. Ця подія зібрала чимало вишгородців.
Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько та міський голова Віктор Решетняк запалили вогні новорічної
красуні під гучні оплески та заклики «Ялиночко, гори!». Це стало особливо радісною подією для маленьких городян. Діти весело водили
хороводи.
Звертаючись до жителів міста, Віктор Решетняк привітав усіх з наступаючим Новим роком та різдвяними святами, зазначив, що ці свята – одні з найулюбленіших, на них з нетерпінням чекають як дорослі,
так і діти.
Вони об’єднують усіх нас і дарують надії на краще: «Ми хотіли, аби
наша ялинка стала найкращою. І вона справді – красуня». Голова РДА
Олександр Приходько побажав усім міцного здоров’я, наснаги, миру
й злагоди.
Приємним подарунком стала вистава «Принцеса Орися, або Королівський горішок» від Київського театру українських традицій. А доповнювали казкову атмосферу різнобарвна ілюмінація по всьому місту, щирий сміх та сніжок, який падав, наче на замовлення, хоча через
кілька годин розтанув.

Нового щастя у новому році!
Любі вишгородці!
Із давніх-давен так склалося, що, разом зі сніжними
хурделицями та дзвінкими морозами, ці прекрасні зимові свята традиційно несуть у кожну українську оселю мир,
спокій, злагоду, впевненість у майбутньому.
Бажаємо вам, вашим рідним і близьким у Новому 2012

році міцного здоров’я, родинного щастя, палкої любові,
мудрості, сили, наснаги та нових здобутків задля України.
Юрій КОЛОДЗЯН,
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
Ольга МЕЛЬНИК, Юрій ЛИННИК,депутати
Вишгородської міської ради,
члени політичної партії «Нова політика»

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

31.12.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Головний редактор
Марина Кочелісова

P.S.
Дива
там,
де
в них
вірять

Т. в. о. заступника головного
редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти —

Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд
Погляди редакції
не завжди збігаються з думкою
авторів публікацій.
Редакція залишає за собою
право скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність
за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Фотокореспондент, набірник —
Андрій Максімов

Оператор комп’ютерної верстки
— Максим Буяло
Бухгалтер —
Ірина Поліщук

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи.
Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції:
07300, м. Вишгород, вул.
Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

