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«На старт!»

2011 рік, яким він увійде в історію Вишгорода

Від щирого серця вітаємо ветеранів війни,
праці, військової служби,
літніх людей, усіх мешканців міста із світлим і
радісним святом — Новим роком та Різдвом
Христовим!
Ці свята об’єднують у
собі наше дитинство, наше
теперішнє і наше майбутнє. Це час, коли ми можемо побути з рідними й
близькими, відвідати друзів, приділити увагу дітям й
онукам.
Щиро зичимо щастя, добра і незгасного оптимізму. І хай Новий рік принесе
усім мир, справедливість,
здоров’я й упевненість у
завтрашньому дні.
Веселого Різдва та щасливого Нового року.
Вишгородська міська
рада ветеранів
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Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ц

ьогорічний
переддень
Нового
року
надовго
запам’ятається
п’ятим
марафоном «Київська Русь», який
вперше проходив у Вишгороді.
31 грудня, поки всі інші кришили
олів’є, 60 професійних спортсменів і
аматорів бігу влаштували легкоатлетичний забіг у новорічних костюмах
на набережній Київського водосховища.

Першість – у команди «Ергор»
(Костянтин Лебедєв, Руслан Печніков, Ольга Яроцька, Дар’я Михайлова), друге місце – у «TRIATMAN»
(Віктор Роговий, Андрій Ястребов,
Володимир Дегтярьов). Третє – у команди «Дід Мороз і Снігуронька» (Тетяна Заботчук та Віктор Цопа).
Привітав учасників забігу Вишгородський міський голова Віктор Решетняк. Він же вручив переможцям
призи від міськради – комплекти
спортивного харчування для циклічних видів спорту – та медалі.
Разом марафон в особистому за-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ліку подолали 13 спортсменів, а до
фінішу успішно дісталися 13 естафетних команд. Загалом у змаганнях
взяли участь 60 осіб, серед них два
спортсмени з Росії та один з Білорусі.
Організатори — марафонклуб
«Київ 42195» та Вишгородське КП
«УФКС» — висловлюють подяку за
підтримку спонсорам: директору
готельно-ресторанного комплексу
«Вишеград» Миколі Ковалю, ЗМІ –
редакції газети «Вишгород» та ТРК
«Више Град», Спілці підприємців
Вишгородщини (голова Олександр

Семенов) та Вишгородському осередку партії «Удар» В. Кличка. Окрема подяка головному лікарю Вишгородської районної ЦРЛ Віктору
Павленку за екіпаж швидкої допомоги, який чергував з початку і до завершення передноворічного забігу.
Сподіваємося, такі дружні змагання стануть хорошою традицією.
Є думка проводити напівмарафони
для дітей і дорослих.
Ми, українці, – народ, не скупий
на ідеї. Адже новорічні свята мають
проходити не лише весело, а й корисно для здоров’я.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2012 року

Про все потроху

Вишгород
У новорічно-різдвяні свята управління праці та
соціального захисту РДА від імені першого заступника голови Київської ОДА Ярослава Москаленка вручило візки двом молодим інвалідам-вишгородчанам
— Олександру Косовському та В’ячеславу Пітенку.
Із 32 інвалідів району, що потребують цього виду
пересування, 8 – мешканці міста (на двох відтепер
менше).
***
Напередодні Нового року на загальних зборах
громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль» звітував голова спілки Віктор Лук’яненко
про роботу у 2010-2011 роках.
Розглянули й затвердили статут спілки у новій
редакції й заодно переглянули членство тих, хто не
дотримується статуту.
Звіт бухгалтера спілки Галини Шелест перейшов
у обговорення насущних проблем: зокрема стосовно
проїзду до Києва та допомоги ліками Вишгородська
ЦРЛ при черговому опроміненні. Вкотре йшлося про
власне приміщення, якого у благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль» немає.
До загальних зборів спілка нараховувала 90
осіб, після залишилося 54: члени спілки одноголосно виключили осіб, які вдруге проігнорували за-

Сесії міськради

Місто і навколо нього
гальні збори.
Спілчани щиро вдячні Вишгородській райдержадміністрації, районній та міській радам за постійну
підтримку, директору «Карат–Ліфткомплект» Сергію
Горішному за надання матеріальної допомоги та ПП
Валентині Підлісній за набори побутової хімії.

Димер
У стаціонарному відділенні постійного проживання Вишгородського районного територіального
Центру соціального обслуговування населення перебувають здебільшого ті, у кого немає рідних, або
за ким нема кому доглядати.
І хоч тут створені всі умови для нормального
життя, гостей завжди чекають із подарунками. Ось
і нещодавно делегація з Ясногородки відвідала підопічних центру. Сільський голова Костянтин Фаріон
роздав усім солодощі, а ясногородські діти показали
невеличкий концерт.
Хто завітає до центру найближчим часом — поки
що невідомо. Принаймні під двома ялинками (в коридорі й у кімнаті відпочинку) є чимало місця для подарунків.

Вахівка
У цьому колись великому селі мешкало понад півтисячі людей. Нині ж немає і 200 (разом із Любидвою, де мешкає 16 осіб).
Молоді працюють здебільшого у ДніпровськоТетерівському лісомисливському господарстві, Ди-

Вишгород

мерському держлісгоспі, на пилорамах. Чимало працездатних селян влаштувались на роботу у столиці.
Та село житиме, поки тут є люди. Їх проблемами опікується молодий сільський голова Валентина
Жарська. Нещодавно вона звітувала перед громадою. Сказала й про новосілля.
Так, неперспективна Вахівка потроху забудовується. Справжньою окрасою села став будинок приватного підприємця Віктора Пальченка, в який його
сім’я вселилася минулого року. У Віктора підростають двійко хлоп’ят.
Оновила свою споруду й підприємець Ніна Шевченко. У стадії будівництва ще дві, і до десятка мешканців села отримали ділянки під забудову.

Богдани
Січень — незвичайний місяць на території ради,
до складу якої входить 5 населених пунктів. 14 січня, на Василя, — храмове свято у Пиляві, 19 січня, на
Хрещення, — у Богданах.
А нещодавно мешканців сільради привітав (солодощами) із святом Миколая колектив ДніпровськоТетерівського
лісомисливського
господарства.
Саме там працюють молоді жителі Богданівського
куща.
Дід Мороз (директор ДТГ Андрій Волков) приготував подарунки і до Нового року, і до Різдва. Головні
з них ті, що всі мешканці сільради забезпечені дровами, а із 140 жителів тільки 10 не отримали Державних актів на землю.

Ішлося про звіти за минулий рік ...

Марина КОЧЕЛІСОВА, Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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грудня у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2-й поверх) відбулася
VIII сесія Вишгородської міської ради VI скликання. Не зраджуючи традиційній оперативності, депутати ухвалили понад два десятки
питань порядку денного.
Зокрема, звільнили від сплати земельного податку у 2012 році міські комунальні підприємства.

Секретар міської ради Марія Решетнікова проаналізувала роботу депутатського корпусу
минулого і теперішнього скликань, звернула увагу на виконання міськіх програм розвитку Вишгорода на рік 2012:
«Вишгородською міською радою минулого року проведено
сім пленарних засідань (окрім
сьогоднішнього). Розглянуто понад п’ятисот звернень: питань,
що стосуються підприємств,
установ, організацій, – біля 100,
громадян міста і юридичних осіб
– 396.
Крім того, прийнято дев’ять
регуляторних актів, і, завдяки
цьому врегульовано низку важливих питань життя ради і міста.
Так, прийнято Регламент Вишгородської міськради VI скликання,
затверджено Положення про її
постійні комісії, встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний
податок, затверджено місцеві
податкові збори, впорядковано

Подовжили низку договорів оренди та припинили
— шляхом розірвання в односторонньому порядку — дію договору оренди ЗАТ «Дніпрожилбуд» земельної ділянки площею 0,8925 га на вул. Н. Шолуденка, б/н — у зв’язку із невикористанням її для
забудови три роки поспіль.
Надали дозволи на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу (нині ділянка загальною площею 0,0050
га на просп. І. Мазепи, 11-а перебуває в оренді
ТОВ «Україна»), на інвентаризацію земельних ділянок, розробку проектів землеустрою щодо зміни

реалізацію алкогольних напоїв
на території міста, порядок сплати забудовником пайової участі
у створенні соціальної сфери та
інженерно-транспортної інфраструктури міста. Прийняті також
регуляторні акти про орендну
плату за землю в місті, про видачу
дозволів на розміщення об’єктів
торгівлі та сфери послуг і затвердження режимів роботи.
На жаль, з тих чи інших причин без розгляду залишилися такі
регуляторні акти: Положення про
порядок встановлення тимчасових індивідуальних металевих
гаражів, організацію та облаштування стоянок для автомобільного транспорту у Вишгороді; про
внесення змін до рішень Вишгородської міської ради; про затвердження Правил благоустрою
територій, дотримання тиші в
громадських місцях, торгівлю на
ринку міста та про порядок розміщення малих архітектурних
форм.
Основна причина – це законодавство України, яке не давало нам відповіді на питання: «Як
приймати ці місцеві документи?»,
а також недопрацювання постійних комісій із того чи іншого напрямку. Регуляторні акти, які не
прийняті, але потрібні для врегулювання життя у місті, виноситимемо на розгляд у 2012 році.
Серед нерозглянутих також
важливе питання, що стосується правил забудови міста. Однак
зміни до законодавства, на які ми
очікували, не містять норми щодо
встановлення таких правил для
міста районного значення. Таким
чином, із запланованих 17 регуляторних актів Вишгородською

міською радою у 2011 році прийнято лише 9.
Крім того, на пленарних засіданнях розглядалися питання
про звільнення від сплати державного мита, про безоплатне
прийняття об’єктів у комунальну
власність територіальної громади (а їх було чотири), про затвердження рішень виконавчого
комітету та розпоряджень міського голови, надання дозволу
підприємствам та організаціям
комунальної власності на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі, внесення
змін до Вишгородського міського
бюджету, земельні питання.
Стосовно організаційно-масових заходів у місті – план виконано цілком. Ми брали участь у
традиційних заходах і до державних та професійних свят. Депутати активно залучалися та допомагали в їх проведенні, найбільше
– Олександр Семенов та інші члени його фракції Вишгородського
осередку «Фронт змін», Валерій
Виговський (фракція «Нова політика»).
Слід відзначити роботу постійних комісій, зокрема гуманітарної
(голова – Ольга Мельник) та комісії з питань міжнародних відносин
(голова – Богдан Руденок).
Здебільшого депутати міськради VI скликання – люди, які мають відношення до бізнесу. Тому
вони прагматичні і розуміють, що
спочатку треба наповнити міську казну, а потім – за допомогою
програм розвитку, зваженого,
толерантного підходу до першочергових питань – забезпечувати життєдіяльність міста та його
розвиток.

цільового призначення, а також щодо відведення
земельних ділянок (зокрема ВКП «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» для створення: зони дозвілля та відпочинку — 1,5 га на розі вул. Набережної та просп. Т. Шевченка; ландшафтного парку з
об’єктами громадської забудови — 3,5 га на вул.
Н. Шолуденка та М. Ватутіна; під житлову та громадську забудову — 0,9 га на вул. Н. Шолуденка).
Депутати ухвалили: звітувати перед виборцями
за минулий рік і про результати обговорення звітів
(зауваження, доручення і пропозиції, висловлені
виборцями) поінформувати Вишгородську міську
раду до 15 лютого 2012 р.
Міський депутатський корпус затвердив план
діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, зокрема: про внесення
змін до відповідних рішень про оренду комунального майна та орендну плату за землю, Правил
благоустрою території, дотримання тиші у громадських місцях, торгівлі на ринку; розміщення
зовнішньої реклами; про встановлення місцевих
зборів, єдиного податку та податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, Правил
паркування транспортних засобів; про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення твердих побутових відходів,
Порядку розміщення МАФів, Порядку видалення
зелених насаджень та Методики визначення відшкодування їх відновної вартості; Положення про
відділ комунального господарства, містобудування, архітектури та земельних ресурсів виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Також було ухвалено план роботи на 2012 рік
(у т. ч. внесення змін до програм розвитку міста),
зокрема – організаційно-масові заходи:
лютий – Вишгородська Масляна, відзначення
річниці Битви під Крутами, мітинг на честь воїнівінтернаціоналістів, День захисника Вітчизни;
березень – Міжнародний день жінок, Шевченківські дні;
травень – День Перемоги, Шевченківські дні;
червень – Міжнародний день захисту дітей,
День Конституції України;
липень – народні гуляння на Івана Купала;
серпень – День міста, День незалежності України,
жовтень – День визволення міста Вишгорода у
1943 році;
листопад – День пам’яті жертв голодоморів і
репресій,
грудень – День місцевого самоврядування, новорічні та різдвяні свята.
Затверджений на засіданні 8-ї сесії звіт про
виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 р.
див. на офіційному сайті міськради: www.вишгород.com.ua.
Із метою ефективного використання об’єктів
нерухомого майна депутати ухвалили прийняти

Місто і навколо нього

Вишгород

7 січня
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Що рік прийдешній нам готує

Бюджет-2012
Із нового року в ньому закладено
мінімальну зарплату працюючого українця — 1073 грн, прожитковий мінімум
– такий же, мінімальна пенсія за віком
—822 грн.
Оскільки газову угоду з Росією ще
не підписано, ціну на газ закладено 416
грн за 1000 кубів. Якщо підпишуть, економія бюджету складе 50 млрд грн.

Податки
Правила для тих, хто на єдиному податку, спрощуються.
Для тих, хто торгує на ринку і надає
послуги населенню і чий річний прибуток не перевищує 150 тисяч грн, податок становитиме 1-10 % мін. зарплати.
Для тих, хто має прибуток 1 млн грн
і не більше 10 найманих робітників, цей
податок — від 2-20 % мінзарплати.
Для фізосіб із річним прибутком 1-3
млн грн і 1-10 найманими працівниками податок складатиме 3 % (для платників ПДВ), або 5 % (для тих, хто ПДВ
не сплачує).

Компаніям — юридичним особам
повернули право відносити на витрати
зарплати послуги від більшості категорій спрощенців.
Скорочено перелік видів діяльності,
якими можна займатися, знаходячись
на єдиному податку. Із нього виключили представників ігорного бізнесу,
ювелірів, антикварів, реалізаторів алкоголю, цигарок та інших підакцизних
товарів.
Є полегшення для представників
середнього і великого бізнесу: з нового року зменшиться податок на прибуток, який минулого року становив 23 %,
— до 21 %.

Митниця
Спрощується провезення імпортних товарів. Із 1 січня замість десятка
документів заповнюватимуть лише
один — декларацію. Та перевіряти відповідність ціни й товару будуть, як раніше.
У п’ять разів збільшується сума, на
яку фізичній особі можна ввезти товар
без сплати мита (від 200 до 1000 євро).

Товар не повинен важити більше 50 кг.

Послуги МВС
Зменшується сплата за деякі послуги МВС: ДАІ, експертів, міграційної
служби. Якщо минулого року зареєструвати авто в ДАІ коштувало 1300
грн, то відтепер — від 154 до 190 грн.
Безкоштовно роздрукують права,
техпаспорт, техталон. А ось послуги з
місця ДТП подорожчали (з 10 до 17 грн
за км). На 77 грн (до 418 грн) подорожчають закордонні паспорти.

Захист даних
Із 1 січня вступає в силу адміністративна відповідальність за збереження
незареєстрованих баз персональних
даних. Штраф за збереження такої
бази — від 1700 грн до 17 тис. грн —
виписуватимуть у разі ігнорування
представниками малого бізнесу попереджень Мінюсту.

Про землю
Починає діяти Закон про земельний
кадастр. Упродовж року буде створено

... та план роботи на 2012-й
будівлю станції тепловодопостачання (вул. Н. Шолуденка,
8-а), яка перебуває на балансі
Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа», із спільної
районної комунальної власності
у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода.
А от проект-рішення про знесення аварійної незавершеної
будівлі, розташованої по вул. Ю.
Кургузова, 1-а, відправили на
доопрацювання до юридичного
відділу міськради.
Скасували пункти: перший
– рішення сесії Вишгородської
міськради від 02.09.2006 р. №
1/10 «Про затвердження матеріалів інвентаризації та надання земельних ділянок підприємствам,
організаціям,
кооперативним та фізичним
особам» та другий – рішення сесії від 06.07.2011 р. № 6/20 «Про
продовження (поновлення) дії
договорів оренди», як таких, що
не були реалізовані.
Депутати також затвердили
рішення виконкому та розпорядження міського голови щодо
внесення змін до кошторисів
по загальному та спеціальному
фондах та інш.
***
Наступного дня (29 грудня 2011 р.) відбулась ІХ сесія
Вишгородської міської ради
шостого скликання, порядок
денний якої складався із семи
пунктів:
1. Про затвердження міських
програм розвитку на 2012 рік
(доповідач — начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н.
Сакевич).
2. Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік (доповідач — начальник фінансово-бухгалтерського відділу Н. Сакевич).
3. Про встановлення надбавок до посадового окладу. Преміювання та надання матеріальної допомоги міському голові,
заступникам міського голови на
2012 рік (доповідач — начальник
фінансово-бухгалтерського відділу Н. Сакевич).
4. Про прийняття до кому-

нальної власності територіальної
громади м. Вишгорода автомобільної дороги по вул. Набережній у м. Вишгороді (доповідач
— заступник міського голови О.
Ростовцев).
5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 16.02.2011 р. № 3/4
«Про встановлення єдиного податку» (доповідач — заступник
міського голови О. Данчин).
6. Про затвердження Положення про обробку та захист
персональних даних (доповідач— керуючий справами виконкому О. Васюк).
7. Про визначення статусу
гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7 у м. Вишгороді (доповідач
— заступник міського голови О.
Ростовцев).
28 депутатів і міський голова
обрали лічильну комісію (В. Супрун, Ю. Попов, О. Мельник) та
одноголосно прийняли порядок
денний з розглядом двох депутатських звернень.
23 міські програми розвитку (публікуватимуться у газеті
«Вишгород») та міський бюджет
на 2012 рік (див. офіційний сайт
міськради: www.вишгород.com.
ua) були ухвалені одноголосно
(до відома взяли висновки профільних комісій, які розглядали
проекти рішень).
Щодо надбавок — міський голова закликав своїх заступників,
за його прикладом, перераховувати премію школі «Надія» — і це
рішення теж не викликало жодних питань у депутатів.
Стосовно автодороги від стели «Вишгород 946» до греблі ГЕС
— депутати поцікавилися гарантіями виконавця робіт (рік) і погодилися на пропозицію щодо
складу комісії (представники
Служби автомобільних доріг у
Київській області, КПЖ і КГ, виконавчого комітету міськради).
Розглядаючи внесення змін
до рішення від 16.02.2011 р. №
3/4 «Про встановлення єдиного
податку», запропонували внести поправки (зазначити ставку
у відсотках до мінімальної заробітної плати: 10% — для І групи

і 20% — для ІІ групи) по всіх видах діяльності.
Так само одноголосно затвердили
Положення про обробку та захист персональних даних, що містяться у базі
Вишгородської міської ради та можуть
використовуватися в довідниках, адресних книгах, реєстрах, списках, каталогах,
інших систематизованих збірниках відкритої інформації з відома суб’єкта персональних даних.
Щодо цілісного майнового комплексу

У шляхетних
традиціях

Про Велику
Вітчизняну і шахи
Вступають у силу зміни до закону про святкування перемоги у Великій Вітчизняній війні. Протягом усього
травня кінотеатри зобов’язані безкоштовно демонструвати фільми про
війну.

Для
тих,
хто грає у шахи, за новими міжнародними правилами, що вступають у
силу з 1 січня, до 40 хода гравець відтепер не має право пропонувати партнеру нічию.

Сесії міськради

за адресою: м. Вишгород. вул. Б. Хмельницького, 7 у м. Вишгороді, що перебуває
у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода, депутати вирішили залишити його у статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію житлових
приміщень. Поетапна приватизація здійснюватиметься відповідно до Положення,
яке доручили розробити виконавчому комітету міськради впродовж одного місяця
з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням.

Четверта річниця –
разом із ветеранами

Власн. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Н

спеціальний державний орган, який
визначить порядок реєстрації земель,
складе єдиний реєстр земель, що стануть об’єктами ринку. Для тих, хто захоче продати землю, внесення своєї
ділянки до реєстру обов’язкове.

а свій четвертий день народження до Будинку культури «Енергетик» Спілка підприємців Вишгородщини (СПВ) запросила керівників
міста та району, депутатів і 400 ветеранів
війни та праці.
Іменинники вручили кожному запрошеному пляшку шампанського і коробку цукерок
— доречний подарунок до новорічного столу.
Із чотириріччям та новорічно-різдвяними
святами привітали спілчан та громаду міста
голова РДА Олександр Приходько, заступник Вишгородського міського голови Олексій

Данчин, голова Спілки Олександр Семенов,
які наголосили: без СПВ було б важко вирішити чимало соціальних питань, добре, що вона
є і що слава про добрі справи спілчан з року в
рік примножується.
А щоб слово ніколи не розходилось із ділом, Олександр Семенов вручив депутатам
та спілчанам нотатники: записав, що потрібно
людям, подивився і зробив.
Завершилось свято виступами аматорських колективів міста й району.
НА ФОТО:
1) Влада, підприємці і вишгородці поряд у будні й у свята
2) Вітання — від ансамблю «Дубечаночка»
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7 січня

Календар

Цей день в історії
7 січня – Різдво Христове
за Юліанським календарем
1610 – Галілео Галілей відкрив чотири найбільші супутники Юпітера
1714 – англієць Генрі Мілль
запатентував друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва)
1785 – французький аеронавт Жан Бланшар разом із
американцем Джоном Джефріссом першими перетнули
Ла-Манш на повітряній кулі
1887 – американець Томас
Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді
1929 – у Нью-Йорку вперше
у світі почали продавати молоко в картонних пакетах
1992 – телефонна компанія
AT&T випустила перший відеотелефон
Іменини: Олександр, Микола, Данило
8 січня
1851 – французький фізик
Жан Бернар Леон Фуко довів,
що Земля обертається навколо своєї осі
1889 – американський винахідник Герман Холлеріт запатентував табулятор — перший
пристрій для обробки даних
Іменини: Василь, Григорій,
Дмитро, Констянтин
9 січня
1951 – офіційно відкрито
будівлю штаб-квартири ООН у
Нью-Йорку
1799 – в Англії вперше у світі
введено податок на прибуток
1815 – англійський вчений
Гемфрі Деві сконструював
безпечну лампу (з металевою
сіткою) для роботи в шахтах
Іменини: Йосип, Давид,
Федір, Яків
10 січня
1863 – у Лондоні запущена
перша лінія метрополітену (3,6
км)
1482 – вперше надрукована священна іудейська книга
«Тора»
1849 – видано патент на машину з виробництва конвертів
Іменини: Леонід, Петро,
Симон, Гнат, Юхим
11 січня – Всесвітній день
заповідників і національних
парків
1787 – основоположник зоряної астрономії Вільям Гершель відкрив два супутники
Урана: Оберон і Титанію
1922 – в Канаді вперше у
світі для лікування діабету застосований інсулін
1569 – в Англії відбулася
перша в світі державна лотерея
Іменини: Анна, Варвара,
Євдокія, Наталя
12 січня
1918 – прийнята Декларація
прав трудящих
2004 – найбільше у світі круїзне судно «Queen Mary-2» вийшло в своє перше плавання
через Атлантичний океан
2010 – на Гаїті стався землетрус, який забрав життя
222570 осіб
1839 – у США вперше використаний антрацит для збагачення заліза
Іменини: Данило, Лев, Макарій, Тимон
13 січня
1854 – американець Ентоні
Фос запатентував акордеон
1906 – у США вперше у світі
прозвучала реклама по радіо
1962 – кутюр’є Ів Сен Лоран
представив у Парижі свій винахід – колготи
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Вже друге покоління вишгородських
медиків дружить із Сансом

Побратимство

Валентина ВАСИЛЕНКО
м. Санс
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

П

одорож — це як крок вперед,
як ковток свіжого повітря. А подорож до Франції — і поготів.
Вперше познайомившись з книжковими
чи кіношними реаліями французького
життя, більшість із нас, звісно ж, хоче
вочевидь побачити цю чудову європейську країну…
У 120 км на південний схід від Парижа, в
Бургундії, на правому березі річки Йонн
знаходиться Санс — старовинне місто, багате на історичні та культурні традиції. Відтоді, як у вересні 1999 року між Сансом і
Вишгородом було укладено Хартію дружби
та співробітництва, міста підтримують теплі
братерські стосунки. За цей час десятки разів французи були в гостях у нас, а ми — у
них.
Завдяки сприянню посольства Франції
в Україні Санс періодично відвідують медики Вишгородської центральної районної
лікарні. Мета візитів — ознайомлення із
системою медичного обслуговування в лікарняних закладах Франції.
У листопаді-грудні цього року у шпиталі міста-побратима також перебували троє
наших лікарів — хірург Василь Яковенко,
анастезіолог Олесь Прудко і терапевт Анна
Крилова. Протягом трьох тижнів вони стажувалися кожен за своїм фахом.
А повчитися було чому, адже система
охорони здоров’я Франції справедливо

У лікарні Санса з французькими колегами
логії, ревматології та нефрології. Значно
полегшує роботу лікарів новітня апаратура.
Наприклад, у кардіологічному відділенні кожен лікар може самостійно робити хворим
ехокардіографію і тести з навантаженням».
«Французькі лікарі ділилися всіма нюансами лікування хворих та організації
медичної допомоги, надто — стосовно
техніки лапароскопічної хірургії, яка тут є
пріоритетною, — ділиться враженнями Василь Яковенко. — Найбільше вразило сучасне операційне обладнання шпиталю,
відділення реанімації, оснащене за останнім словом медичної техніки. Тут діє національна система медичного страхування,
яка є частиною системи обов’язкового соціального забезпечення. Хоча медицина

Під час офіційної зустрічі у мерії
вважається однією з кращих у світі.
Тож молодий лікар-терапевт Анна Крилова детально знайомилась із методами
сучасного обстеження та лікування пацієнтів з хворобами серця та суглобів.
Аня — донька завідуючого відділенням
реанімації Вишгородської ЦРЛ Сергія Крилова. Свого часу він також стажувався у
шпиталі Санса. Тобто, тепер уже наступне
покоління наших медиків переймає досвід
французів.
«Були створені для цього найкращі
умови, — розповідає Анна. — І завідуючий
відділенням, і лікарі та медсестри — надзвичайно уважні й товариські люди. Полегшувало спілкування те, що більшість із них
розмовляють англійською, бо цю мову я,
приміром, знаю краще, ніж французьку. Багато нового відкрила для себе в роботі профільних відділень — кардіології, пульмоно-

теж має свої проблеми, про які розповіли
французькі колеги і мер Санса Даніель Паріс під час офіційних зустрічей».
«Велику увагу нам приділив куратор медичної програми, провідний хірург Крістіан
Ляллюе, і за це ми йому дуже вдячні», — говорить анестезіолог Олесь Прудко.
Гостинні господарі знайомили вишгородських лікарів і з культурною спадщиною
своєї країни, що має багату і надзвичайно колоритну історію. Створюючи нове,
французи беруть краще зі старого. Тому у
них так часто мирно співіснують історичні
пам’ятники, що відображають майже протилежні за змістом події. І нікому не спадає
на думку їх руйнувати.
Показуючи найцікавіші місця Санса та
інших міст, багато часу приділили гостям
з Вишгорода заступник мера Марі-Поль
Шаппюі, працівники мерії і давні друзі

Віктор КУЧЕРУК
Спливають у тиші поволі хвилинки,
Убралися ми у святкове вбрання.
Вогнями мигтить і сіяє ялинка,
Немов наречена щасливого дня.
Як пахне сьогодні зелена ялиця,
І спати не хочеться зовсім вночі,
Коли у фужерах шампанське іскриться,
Й бажання загадуємо при свічі.
Хай збудуться мрії усі і бажання,
І сиплеться радість на нас звідусіль.
Дай, Боже, удачі всім нашим старанням,

Новорічна
пісня

Бернар Пернюі, Рафаель Гуіно, Даніель
Жисcель-Рей, Александра Ленейн, а також
наші земляки Галина Нечипорко, Тетяна
Забазнова, Оксана Василевська.
Із їхніх розповідей зрозуміло, як місцеві мешканці пишаються древнім собором у
центрі Санса, палацом архієпископів, музеєм, котрий відображає епохи Римської
імперії і середніх віків та багатьма іншими
визначними пам’ятками міста.
«А ось перед нами старовинний Прованс, який надихав Ван-Гога і Сезанна. Він,
як роман великого майстра: кожен прочитає в нім те, що співзвучне душі, але багато
що залишиться нерозгаданим… Ось маленькі містечка, в одному з них до сьогодні
зберігся шпиталь Нотр-Дам де Фонтені, побудований у 1293 році, — показуючи фото,
розповідає Олесь Прудко. — Іншого дня ми
побували у палаці Фонтенбло, величній будові епохи Ренесансу. Побували, звичайно
ж, і в столиці Франції».
«Париж хоч і не був таким яскравим, як
літньої пори, проте велич і краса його, як
завжди, незмінні, — не приховує захоплення Анна Крилова. — Вразили Нотр-Дам і
Лувр, Ейфелева башта і найвища точка міста Монмартр з величною базилікою Святого Серця, Будинок інвалідів, де знаходиться
прах Наполеона та його соратників. Цікаво
було побачити Париж і з висоти пташиного
польоту — кілька разів ми «покрутилися» на
чортовому колесі».
«Позаду тисячі кілометрів доріг, сотні
фотознімків і надзвичайно приємні враження від зустрічей з новими і давніми друзями,
— ледь ностальгічні нотки звучать у голосі
лікаря Василя Яковенка. — Такі візити на
користь обом країнам. Тож цілком логічно,
що під час завершальної офіційної зустрічі
мерія Санса і керівництво шпиталю висловили бажання продовжити наші дружні стосунки».
В операційній шпиталю Санса

Хай нас оминають і смуток, і біль!
В повітрі кружляють зірчасті сніжинки,
І стала прозорою темінь густа.
Фужер із фужером стрічаються дзвінко,
І щиро уста зігрівають уста.
У ніч новорічну, у північ казкову,
Взаємно говоримо добрі слова.
Бажаємо щастя, здоров’я, любові
І віримо дружно одвічно в дива.
Хай збудуться мрії усі і бажання,
І сиплеться радість на нас звідусіль.
Дай, Боже, удачі всім нашим старанням,
Хай нас оминають і смуток, і біль!

Вишгород
(Початок див. у № 53’2011)
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Освітлення
Оновлений Вишгород тепло вітає
гостей яскравою ілюмінацією, впорядкованими дорогами і тротуарами, чистими затишними вулицями та зеленими
скверами.
На щастя, ми вже забули про ті часи,
коли Вишгород – місто енергетиків –
щовечора поринав у темряву. Нам вдалося остаточно розв’язати проблему
освітлення і під’їздів, і прибудинкових
територій, і вулиць. Впродовж року по
місту виконано роботи з поточного та
капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на суму майже 1 млн грн.
До Дня міста ми розробили та втілили грандіозний проект святково-ілюмінаційного освітлення. Залучивши інвесторів, провели тендер, закупили обладнання та конструкції і забезпечили святково-ілюмінаційне оформлення вулиць
Вишгорода.
Тож сьогодні і вишгородці, і гості мають можливість милуватися вечірньою
красою нашого міста. На фасаді адмінбудівлі щовечора підсвічується герб та
прапор, здіймаються до неба ілюміновані гостроверхі шпилі новобудов на
просп. Т. Шевченка та вул. Н. Шолуденка. Заграли яскравими барвами просп. І.
Мазепи та вул. Н. Шолуденка, а на їх перетині загорілася мерехтливими кольорами чарівна триметрова сфера. Щовечора запалюється ілюмінація й на алеї,
що веде до Київського моря. Святково освітлений Вишгород стає урочистим і
величним, як і годиться нашому славному місту.

Місця для відпочинку і розваг. Озеленення міста

У наступному році
Найближчим часом ми плануємо будівництво ліній зовнішнього освітлення на
вул. Київській, 5, 7, 9, 11 та на вул. Н. Шолуденка (від перехрестя на МРЕВ ДАІ до
повороту на с. Нові Петрівці).
Заплановано здійснити капітальний
ремонт ліній зовнішнього освітлення на
вул. М. Грушевського, 8, 12 та Ю. Кургузова (на території районної лікарні).
На черзі реконструкція ліній зовнішнього освітлення за адресами: вул. Лугова, Святославська, Б. Хмельницього, 2,
Набережна, 6-а, М. Грушевського, 4, 6 та
на просп. І. Мазепи, 3, 6, 7.
Уже зовсім скоро ілюмінаційний ансамбль міста доповнить підсвічування
шпилів новобудов «Ольжиного граду» й
освітлення вул. Дніпровської та просп.
Т. Шевченка.
Є у нас іще одна грандіозна задумка:
зробити над центральною частиною міста ілюміноване «зіркове небо», щоб Вишгород мав святковий вигляд і у свята, і в
будні.

За останні півроку Вишгород змінився докорінно. Особливо вражає територія поблизу
Київського водосховища.
І для вишгородців, і для гостей міста набережна Київського моря завжди була улюбленим місцем відпочинку. Проте чарівні
краєвиди рукотворного моря й унікальних
вишгородських пейзажів упродовж багатьох
років спотворювали занедбаність, розбиті
пляшки, недопалки та гори сміття.
Під час підготовки до перегонів «Формула-1 на воді» спільними зусиллями області,
району та міста набережну Київського водосховища було впорядковано: оновлено зелені
насадження, обладнано дитячі майданчики,
встановлено лави для відпочинку, позначено пішохідні доріжки і навіть реконструйовано символ-вказівник Київських ГЕС і ГАЕС –
славнозвісну «Чайку».
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У наступному році
Програма з благоустрою та озеленення міста передбачає створення нових
скверів та встановлення дитячих і спортивних майданчиків за адресами: вул. Київська, 5, 7, 9, 11 (сквер з дитячим майданчиком); просп. І. Мазепи, 3, 7 (сквер
з дитячим майданчиком), вул. М. Грушевського, 3, 5, 7 (дитячий майданчик),
просп. Т. Шевченка, 9-а (дитячий майданчик), вул. М. Грушевського, 6 (дитячий
майданчик), вул. В. Симоненка, 3, 5 та
Ю. Кургузова, 6 (сквер зі спортивним та
дитячим майданчиками); вул. Київська, 6,
8 (сквер з дитячим майданчиком); вул. Київська, 18 (сквер з дитячим майданчиком); вул. Межигірського Спаса (сквер з
дитячим майданчиком); вул. М. Ватутіна
(сквер з дитячим майданчиком).
Газони, квітники, зелені насадження,
парки, сквери… Це важка й копітка робота. Адже розбити новий газон чи насадити дерева – це лише частина справи.
Догляд – поливання, скошування трави,
прибирання тощо – це складний і тривалий труд.
Комунальним службам дедалі складніше тримати все під контролем. Їхня справа – це прибирання прибудинкових територій, доріг і тротуарів міста. Парковим
господарством, доглядом за зеленими
насадженнями та скверами має опікуватися окреме підприємство. Тож сьогодні
ми працюємо над створенням спеціальної комунальної служби.

З’явився у Вишгороді й новий скейт-парк – для підлітків та
любителів активного відпочинку. Тепер і професійні скейтери, і
новачки мають можливість тренуватися й удосконалювати трюки на сучасних конструкціях парку – мінірампі (заввишки 1,2 м),
фанбоксі та двох гірках для розгону.
У 2010-2011 рр., як і в попередні роки, особливу увагу міська
влада приділяла зеленим зонам, адже це легені міста, що дарують жителям свіже й чисте повітря, а відтак – і здоров’я.
Упродовж весняно-літнього періоду реконструйовано газони
вздовж доріг на вул. Н. Шолуденка, Дніпровській, Набережній та
просп. І. Мазепи і Т. Шевченка (загалом 39 250 м2), оформлено
клумбу на вул. Н. Шолуденка, висаджено понад 800 садженців
дерев і кущів та майже 2 300 квітів.
Вишгородці вже звикли, що практично в кожному мікрорайоні є кілька зон відпочинку: сквери, парки, дитячі майданчики та
ігрові комплекси з гойдалками, гірками, яскравими іграшковими
елементами для малюків. Затишні сквери на вул. Шкільній, Набережній, Дніпровській, просп. І. Мазепи вже давно стали улюбленими місцями родинного відпочинку, а наприкінці жовтня новий
ігровий комплекс з’явився біля будинку на вул. В. Симоненка, 4.
До Дня міста ми зробили чудовий подарунок найменшим жителям Вишгорода. У сквері на вул. Шкільній відкрито «Галявину
казок». Вирізьблені з дерева казкові герої – Мальвіна, П’єро,
Буратіно, черепаха Тортіла, звірята, лісовички з добрими обличчями – запрошують малюків у гості до казки та дарують яскраві
враження.
Ще один святковий подарунок отримали мешканці нашого
міста до Нового року: новий сквер і красуню ялинку. Не стану
розкривати всі таємниці, та вишгородців чекають іще приємні несподіванки.
Загалом упродовж року на благоустрій КПЖ і КГ Вишгородської міської ради виділено 750,0 тис. грн. Придбано 33 нові
контейнери для сміття, встановлені огорожі контейнерів та декоративні металеві паркани; закуплено бетонні смітники, дорожні
знаки, дерева і квіти, сіль і пісок для належного утримання доріг
у зимовий період.

Місця для відпочинку і розваг.
Озеленення міста

Комунальне підприємство житлового і комунального господарства
Вишгородської міськради (КПЖ і КГ)

Розпочну з найболючішого. Проблема житловокомунального господарства впродовж багатьох років
лишається найгострішою і для міської влади, і для громади міста.
У цьогорічному звіті я свідомо порушую цю тему,
бо настав час виробити спільне рішення, скоординувати наші дії і разом розв’язати проблему.
Застарілі фонди, зношені більш як на 80% комунікаційні мережі, недостатнє фінансування, відсутність
дотацій з боку держави поставили комунальну сферу
на межу виживання.
Із 84 багатоповерхових будинків, що перебувають
у комунальній власності територіальної громади м.
Вишгорода, близько 2/3 введено в експлуатацію до
1981 року, а період експлуатації деяких будинків ста-

новить понад 35 років.
Технічний стан і самих будівель, і прокладених у них комунікаційних мереж вже
давно є, м’яко кажучи, незадовільним і вимагає суттєвих капіталовкладень (до речі,
частина будинків не має навіть підвальних
приміщень, усі комунікації – просто в землі).
Капітального ремонту потребують дахи,
технічні приміщення, міжпанельні стики;
внутрішньобудинкові мережі теплопостачання, каналізації, гарячого та холодного
водопостачання; сантехнічне та електрообладнання, ліфти та під’їзди.
Про критичний стан житлових будинків і
комунікаційних мереж свідчить кількість заявок від населення, що надійшли до диспетчерів Вишгородського КПЖ і КГ. Ось сумна
статистика звернень громадян:
сантехдільниця – 3 348 заявок;
електродільниця – 3 173 заявки;
ліфтова дільниця – 3 182 заявки;
рембуддільниця – 554 заявки;
технічна дільниця (двірники) – 583 заявки.
Загалом упродовж року надійшло і (найголовніше)
було опрацьовано понад 11 000 заявок від населення.
Формат звіту не дозволяє мені надати повний перелік заходів, здійснених Вишгородським КПЖ і КГ. Я
наводжу лише незначну частину того, що було зроблено останнім часом.

Ремонт покрівель
Частина будинків старого фонду в місті
зведена без технічних поверхів, тому протікання покрівлі – найболючіша проблема для
власників квартир на горішніх поверхах.
Упродовж звітного періоду за рахунок
коштів, виділених міською радою, було
здійснено реконструкцію покрівель площею
1 830 м2 за адресами: просп. І. Мазепи, 5,
вул. Київська, 18, вул. Н. Шолуденка, 5, вул.
Набережна, 8 – на суму 191 567 грн.
Капітально відремонтовано 5 718 м2 покрівлі за адресами: просп. І. Мазепи, 1,
13/9, просп. Т. Шевченка, 9, вул. Б. Хмельницького, 6, вул. В. Симоненка, 3 – на суму
569 277 грн.
Зроблено поточний ремонт покрівлі на
вул. М. Грушевського, 5, просп. І. Мазепи,

2, 10, вул. Набережній, 2, вул. Н. Шолуденка, 7, вул.
В. Симоненка, 4-а, вул. Київській, 12, вул. Ю. Кургузова, 11-а.

Ремонт під’їздів
Відремонтовано під’їзди на:
вул. Київській, 12 (5 під’їзд), вул. В. Симоненка, 2
(3, 4 під’їзди), вул. М. Грушевського, 7 (косметичний
ремонт 3-го під’їзду),
вул. Б. Хмельницького, 4 (4 під’їзд), вул. Н. Шолуденка, 6 (1, 3 під’їзди), вул. В. Симоненка, 4 (1 під’їзд),
вул. В. Симоненка, 5 (1, 6 під’їзди), просп. Т. Шевченка, 5 (3 під’їзд), вул. Н. Шолуденка, 6-а (2 під’їзд),
вул. Набережній, 4-а (3 під’їзд).

Ремонт балконних козирків
Ремонт балконних козирків здійснено на вул.
Ю. Кургузова, 4, вул. Набережній, 8, просп. І. Мазепи,
2, 12, вул. Ю. Кургузова, 3-б, вул. Дніпровській, 3, вул.
М. Гриненко, 1-а, вул. Набережній, 2 – на суму 31 362
грн.
Окрім цього, у під’їздах житлових будинків проведено скління вікон та утеплення дверей, ремонт щитків та збільшення перерізу нульового проводу.
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Різдвяний
вертеп-2012
11:15 Шеф-кухар країни
12:15 Наша пісня
13:00 Вікно в Америку
13:25 Х/ф «Інкогніто із
Петербурга»
15:00 Національній
академії Державної
податкової служби України
- 90 років
15:20 Обережно, модерн!
15:55 Х/ф «Гранатовий
браслет»
18:55 Зірки гумору
19:50 М.Поплавський
«Шоу продовжується»
21:00 Підсумки дня
21:25 «Новорічний жарт» з
Ю.Гальцевим
22:00 Бенефіс Ю.Гальцева
та Г.Вєтрова
22:40 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:50 Х/ф «Снігова
людина»
08:40 Х/ф «Джек у країні
чудес»
10:20 Х/ф «Джек Гантер. У
пошуках скарбів Угаріта»
12:00 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробниці
Ехнатона»
13:45 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зірка»
15:25 Х/ф «Сахара»
17:40 Х/ф «Неймовірні
пригоди Адель»
19:30 ТСН
20:00 Т/с «Інтерни»
20:35 Т/с «Інтерни»
21:00 «Зірки в опері»
22:20 Х/ф «Ларґо Вінч.
Початок»
00:15 Х/ф «Джек Гантер. У
пошуках скарбів Угаріта»
01:55 «Мама у законі»
02:50 Х/ф «Воїн зими»
04:20 М/ф «Маленький
дух»

05:10 Погода
05:15 Х/ф «Шостий
елемент»
06:45 Погода
06:50 Х/ф «Різдвяна
історія. Скрудж»
08:45 Х/ф «Каспер»
10:45 Х/ф «Денніс загроза Різдву»
12:20 Х/ф «Неваляшка»
14:20 Х/ф «Знайомтесь,
Дейв»
16:15 Х/ф «Завжди кажи
«Так!»
18:35 М/ф «Монстри проти
прибульців»
20:30 Т/с «Морський
патруль»
22:40 Х/ф «Біла імла»
00:50 Х/ф «Статський
радник»
03:05 Х/ф «В ім’я короля»

06:00 «Ударна сила. Політ
беркута»
07:35 М/ф «Маленька
чаклунка»
08:00 М/ф «Кіт, що гуляв
сам по собі»
08:15 М/ф «Золота пір’їна»
08:35 М/с «Бен 10»
09:00 М/с «Бен 10»
09:20 Х/ф «Коротке
замикання»
11:15 М/ф «Титан. Після
загибелі Землі»
12:50 М/ф «Роботи»
14:15 Х/ф «Прибульці-2.
Коридори часу»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила»
18:00 «Ударна сила»
18:35 «ДАІ. Дорожні війни»
19:00 Т/с «Солдати-2»
19:50 «Ульотне відео поросійськи»
21:30 Х/ф «Останні герої»
23:20 Х/ф «Чужий проти
чужого»

06:40 «Документальний
детектив»
07:05 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
12:45 Х/ф «Тариф на
кохання»
14:45 «Зіркове життя.
Зіркові вдівці»
15:25 «Нез’ясовно, але
факт»
16:25 «Битва екстрасенсів»
18:20 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Особливо небезпечні
кумири»
20:10 «Х-Фактор»
20:55 «Куб»
22:00 «Х-Фактор»
00:20 Т/с «Лікар Хаус»
01:10 Т/с «Адвокат»
02:45 Х/ф «Театр
приречених»
04:20 Нічний ефір

07:25 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Блондинка з
амбіціями»
10:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:15 Зроби мені смішно
13:15 М/с «Фінес і Ферб»
13:50 М/с «Бетмен»
14:10 М/с «Аладдін»
14:45 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
15:05 Погода
15:10 Х/ф «50 перших
поцілунків»
17:10 Х/ф «Канікули строго
режиму»
19:30 Зроби мені смішно
21:30 Аферисти
22:25 Х/ф «Перший удар»

06:00 Диваки
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Корсика
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Примхи богів
11:15 Х/ф «Аварія»
13:55 Дар Пачамами
15:05 М/ф «Ніч перед
Різдвом»
16:00 Нові пісні про
головне
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Корсика
21:10 Атлас світу тварин
22:05 Х/ф «Імпотент»
23:50 Нові пісні про
головне
02:10 Х/ф «Їх поміняли
тілами»
03:50 Країна порад

06:30 М/ф «Ніч перед
Різдвом»
07:15 М/ф «Дванадцять
місяців»
08:15 Х/ф «Родина
напрокат»
10:00 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10:35 М/ф «Шрек»
12:00 М/ф «Шрек-2»
13:35 Х/ф «Службовий
роман»
16:35 Х/ф «Службовий
роман. Наш час»
18:10 Т/с «Катерина-3»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Полювання на
Беркута»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:20 Х/ф «П’ятниця 13-е»
02:00 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин

03:40 «Я крокую
Москвою». «Проспівано у
СРСР»
04:25 Х/ф «Убити вечір»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 Х/ф «Двоє»
08:25 Х/ф «Можна, я буду
звати тебе мамою?»
10:10, 11:30 Х/ф «Якщо
наступить завтра»
17:25 Т/с «Павутиння-4»
21:00 Х/ф «Жив-був дід»
22:55 «Таємнича Росія:
Челябінська область.
«Гості» з підземелля?»
23:45 «Чета Піночетів»
00:20 «МАСКВИЧИ»
01:00 Х/ф «З любов’ю з
пекла»
03:10 Т/с «2,5 чоловіки»

06:50 Х/ф «Опікун»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутящі нотатки»
10:35 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Середовище
проживання. «Градус
свята»
13:15 Х/ф «Новорічний
детектив»
15:00 Х/ф «На гачку»
16:30 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у Росії»
18:25 «Клубу Веселих і
Кмітливих» - 50 років!
21:00 «Час»
21:15 Т/с «Шлюб за
заповітом. Повернення
Сандри»
22:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля»
00:20 «Проти ночі»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 М/ф «Пригоди Васі
Куролесова»
06:55 М/ф «Жив собі пес»
07:05 Х/ф
«Гардемарини-3»
09:00 М/ф «Астробой»
10:50 М/ф «Планета 51»
12:40 Х/ф «Крамниця
чудес»
14:30 Х/ф «Острів скарбів»
16:30 Х/ф «Безстрашний»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

07:15 Х/ф «К-9: Собача
робота»
09:10 Т/с «Дикий-2»
11:00 Т/с «Дикий-2»
12:50 Х/ф «Любка»
16:10 Х/ф «Пророцтво»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Катина любов»
20:05 Т/с «Дикий-2»
22:00 Х/ф «Люди у
чорному-2»
23:40 Т/с «Камелот»
00:40 Х/ф «Книга Ілая»
02:30 Х/ф «Любка»
05:15 Срібний апельсин
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07:00 «Час новин»
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»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Час нових життів»
22:20 «Енергонагляд»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
08:30 Мультик з Лунтіком
09:05 Т/с «Ранетки»
10:00 Х/ф «Хто цей
Санта?»
11:35 Х/ф «Тариф
«Новорічний»
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35 Дом-2
15:30 Т/с «Ранетки»
16:25 Т/с «Універ»
18:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:10 Одна за всіх
19:40 Дайош молодьож!
20:10 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Караоке для
дорослих
10:45 Золотий гусак
11:15 У гостях у Д. Гордона
12:15 Хай щастить
12:40 Крок до зірок.
Євробачення
13:30 Х/ф «Піна»
15:20 Обережно, модерн!
15:55 Х/ф «Справи
сердечні»
17:30 Нові пісні про
головне
19:00 «Новорічний жарт» з
С. Єщенком
20:00 «Новорічний жарт»
з С. Дроботенком та
О.Акуличем
21:00 Підсумки дня
21:20 «Золота десятка»
М.Поплавського
22:00 Бенефіс О.Воробей
22:40 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Джек у Країні
чудес»
06:55 Х/ф «Джек і бобове
дерево»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені-2»
11:50 Т/с «Клон-2»
13:35 Х/ф «Ще слово, й ми
одружуємось»
15:20 Х/ф «Зникнення»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку-4»
22:25 Х/ф «Ларґо Вінч.
Змова у Бірмі»
00:35 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробниці
Ехнатона»
02:15 «Мама у законі»

05:45 Світанок
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Т/с «Таксі»
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Мультфільми
10:40 Х/ф «Каспер»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Х/ф «Біла імла»
14:55 Х/ф «Неваляшка»
16:55 М/ф «Монстри проти
прибульців»
18:45 Факты. Вечер
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:30 Т/с «Морський
патруль»
22:40 Т/с «Таксі»
23:10 Факти. Підсумок
23:25 Х/ф «Пекельний
бункер»
01:25 Спорт

08:15 М/ф «Лісові
мандрівники»
08:35 М/с «Бен 10»
09:00 М/с «Бен 10»
09:20 Т/с «Горець»
10:15 Т/с «Горець»
11:10 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:00 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:50 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
13:40 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
14:30 Т/с «Солдати-2»
15:20 Т/с «Солдати-2»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила»
18:00 «Ударна сила»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 Т/с «Солдати-2»
19:50 «Ульотне відео поросійськи»
21:30 Х/ф «Війна»
23:50 Х/ф «Схід Чорного
місяця»

05:55 «Нез’ясовно, але
факт»
06:40 «Документальний
детектив»
07:10 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:50 «ВусоЛапоХвіст»
11:00 «Куб»
12:05 Х/ф «Лузер»
14:10 «Зіркове життя.
Особливо небезпечні
кумири»
15:00 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Заміж за іноземця»
20:10 «Х-Фактор»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор»
00:50 Т/с « Лікар Хаус»
01:40 Т/с «Адвокат»

07:05 Погода
07:10 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Зроби мені смішно
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Татусеві дочки»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Зроби мені смішно
21:35 Парад порад
22:45 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»

07:15 «Погода в Україні»
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»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:20 «Енергонагляд»
17:25 «Не перший погляд»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети» із
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»

08:00 Соціальний статус:
ваші права
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Аварія»
14:05 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваші пільги
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Їх поміняли
тілами»

06:45 Мюзикл «Три
мушкетери»
08:30 М/ф «Дорога в
Ельдорадо»
10:00 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10:35 Х/ф « Більше, ніж
друг»
12:25 Мюзикл « За двома
зайцями»
14:15 Х/ф «Щастя за
контрактом»
15:55 «Дві зірки. Новий Рік
2012»
18:10 Т/с «Катерина-3»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Полювання на
Беркута»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:20 Х/ф «П’ятниця 13-е4: Остання глава»
01:50 «Подробиці»
02:15 «Телевізійна служба
розшуку дітей»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
11:00 Х/ф «Пророцтво»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Катина любов»
20:05 Т/с «Дикий-2»
22:00 Т/с «Слід»
23:30 Т/с «Камелот»
00:30 Х/ф «Люди у
чорному»-2
02:00 Х/ф «Книга Ілая»
03:50 Х/ф «Встигнути до
півночі»
05:50 Срібний апельсин

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Павутиння»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Судовий детектив»
22:40 Т/с «Детектив Раш»
23:35 «Таємнича Росія:
Волгоградська область.
Місце знищення землі?»
00:20 «Чета Піночетів»
00:55 «МАСКВИЧИ»
01:40 Т/с «Утікач»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 01:10 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:25 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Народна медицина.
Випробувано на собі»

08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:30 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:15 Х/ф «Сициліанський
захист»
17:00 Х/ф «З коханими не
розлучайтеся»
18:30 «Речовий доказ».
Козаки-розбійники
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 10 бажань
11:40 Косметичний ремонт
12:10 Секс-битва
12:35 Маша та моделі
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:10 Одна за всіх
14:35 Дом-2
15:30 Т/с «Ранетки»
16:25 Дайош молодьож!
16:55 Т/с «Універ»
18:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:10 Одна за всіх
19:40 Дайош молодьож!
20:10 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Концерт пам’яті
Народного артиста
України Назарія Яремчука
11:20 У гостях у Д. Гордона
12:25 Наша пісня
13:10 Х/ф «Ми веселі,
щасливі, талановиті»
14:45 Euronews
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ.
«Етнонаціональна політика
України: здобутки та
перспективи»
18:00 «Зимовий жарт».
М.Задорнов
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Донбас-2»
(Донецьк) - «Сокіл» (Київ)
У перерві:19:10 Погода
21:00 Підсумки дня
21:20 Екстрений виклик.
Тиждень
22:00 Ювілейний вечір
Клари Новікової

06:55 Х/ф «Зникнення»
08:30 Х/ф «Ще слово, й ми
одружуємось»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені-2»
11:55 Т/с «Клон-2»
13:35 Х/ф «Обережно,
свекруха»
15:15 Х/ф «Пісочний дощ»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:12 «Пекельна кухня-2»
22:40 Х/ф «Поганий
лейтенант»
00:50 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зірка»
02:25 «Мама у законі»
03:20 Х/ф «Ларґо Вінч.
Змова у Бірмі»

06:30 Спорт
06:35 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Втриматись у кріслі
13:55 Т/с «Таємниці
слідства»
14:50 Т/с «Морський
патруль»
16:45 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:30 Т/с «Морський
патруль»
22:40 Т/с «Таксі»
23:10 Факти. Підсумок

08:15 М/ф «Машенька і
ведмідь»
08:35 М/с «Бен 10»
09:00 М/с «Бен 10»
09:20 Т/с «Горець»
10:15 Т/с «Горець»
11:10 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:00 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:50 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
13:40 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
14:30 Т/с «Солдати-2»
15:20 Т/с «Солдати-2»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила»
18:00 «Ударна сила»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 Т/с «Солдати»
19:50 «Ульотне відео поросійськи»
21:30 Х/ф «Брат»
23:20 Х/ф «Останні герої»
01:15 Х/ф «Троль-2»

06:40 «Документальний
детектив»
07:05 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
12:00 Х/ф «Люби мене»
14:05 «Зіркове життя.
Заміж за іноземця»
15:05 «Нез’ясовно, але
факт»
16:05 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя. У
шлюбі зі звіром»
20:10 «Х-Фактор»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор»
00:55 Т/с «Лікар Хаус»
01:45 Т/с «Адвокат»
03:15 «Вікна-Спорт»
03:25 Х/ф «Театр
приречених»
05:00 Нічний ефір

07:05 Погода
07:10 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:05 Погода
09:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Зроби мені смішно
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Татусеві дочки»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Зроби мені смішно
21:45 Ревізор
22:50 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 «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»
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»

09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Маленькі
трагедії»
13:25 Мультфільми
14:05 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваше здоров’я
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»

08:40 М/ф «Дика сімейка
Торнберрі»
10:00 М/с «Маша і
Ведмідь»
11:15 Х/ф «Павутина
Шарлотти»
12:55 Концерт «Бенефіс
Любаши»
14:20 Х/ф «Лід у кавовій
гущі»
16:05 Концерт «Надія
Бабкіна - Російська пісня.
30 років»
18:10 Т/с «Катерина-3»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Полювання на
Беркута»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:20 Х/ф «П’ятниця 13-е5: Новий початок»
01:55 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
11:00 «Нехай говорять.
Дуель»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Катина любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
22:00 Т/с «Слід»
23:30 Т/с «Камелот»
00:30 Х/ф «Меркурій у
небезпеці»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Павутиння»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Судовий детектив»
22:40 Т/с «Детектив Раш»
23:35 «Таємнича Росія:
Ельбрус. Гора богів?»
00:20 «Чета Піночетів»

09:15 «Контрольна
закупівля»
11:00, 01:15 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:25 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Стережися
автомобіля»

09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:30 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:10 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
16:55 Х/ф «Двоє в новому
домі»
18:30 «Правда життя».
Тату: на вістрі голки
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 10 бажань
11:40 Косметичний ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:10 Одна за всіх
14:35 Дом-2
15:30 Т/с «Ранетки»
16:25 Дайош молодьож!
16:55 Т/с «Універ»
18:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:40 Дайош молодьож!
20:10 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Ювілейний концерт
П.Зіброва
11:15 Здоров’я
12:15 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:40 Крок до зірок.
Євробачення
13:25 Х/ф «Приборкання
норовливої»
15:15 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (чол.)
17:05 Нові пісні про
головне
18:40 «Это было недавно,
это было давно...».
А.Папанов
20:10 «Это было недавно,
это было давно...».
Г.Хазанов
21:00 Підсумки дня
21:20 Наша пісня
22:00 Бенефіс Г.Хазанова
22:40 Трійка, Кено,
Максима

06:30 Х/ф «Пісочний дощ»
08:05 Х/ф «Обережно,
свекруха»
09:45 «Сімейні
мелодрами»
10:35 «Не бреши мені-2»
11:30 Т/с «Клон-2»
13:10 Х/ф «Принцеса
бензоколонки»
14:55 Х/ф «Самотня жінка
з дитиною»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Нічні сестри»
23:05 Х/ф «П’ята заповідь»
00:40 Х/ф «Поганий
лейтенант»
02:35 «Мама у законі»
03:30 ТСН
04:15 Х/ф «Віва, Марія»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:35 Т/с «Таксі»
07:45 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Втриматись у кріслі
13:55 Т/с «Таємниці
слідства»
14:50 Т/с «Морський
патруль»
16:55 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:30 Т/с «Морський
патруль»
22:40 Т/с «Таксі»

08:15 М/ф “Мішок яблук”
08:35 М/с “Бен 10”
09:00 М/с “Бен 10”
09:20 Т/с “Горець”
10:15 Т/с “Горець”
11:10 Т/с “Мисливці за
старовиною”
12:00 Т/с “Мисливці за
старовиною”
12:50 Т/с “Пригоди
Мерліна-2”
13:40 Т/с “Пригоди
Мерліна-2”
14:30 Т/с “Солдати-2”
15:20 Т/с “Солдати-2”
16:20 “Цілком таємно”
17:15 “Ударна сила”
18:00 “Ударна сила”
18:35 “ДАЇ. Дорожні війни”
19:00 Т/с “Солдати-2”
19:50 “Ульотне відео поросійськи”
21:30 Х/ф “Брат-2”
23:55 Х/ф “Війна”
02:00 Баскетбол. Єдина
ліга ВТБ. “Будівельник”

06:35 «Документальний
детектив»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
12:10 Х/ф «Кольє для
Снігової Баби»
14:05 «Зіркове життя. У
шлюбі зі звіром»
15:05 «Нез’ясовно, але
факт»
16:05 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Найкоротші шлюби»
20:10 «Х-Фактор»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор»
23:55 Т/с «Лікар Хаус»
00:55 Т/с «Адвокат»
02:30 «Вікна-Спорт»
02:40 Х/ф «Театр
приречених»
04:15 Нічний ефір

07:10 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою»
09:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Здрастуйте, я ваша
мама
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Татусеві дочки»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Зроби мені смішно
21:45 Світлі голови. Зимові
ігри
22:50 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»

08:00 Соціальний статус:
ваше здоров’я
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Маленькі
трагедії»
13:20 Мультфільми
14:05 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваш дім
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Детектив»

06:20 М/ф «Русалонька»
06:45 Х/ф «Павутина
Шарлотти»
08:20 М/ф «Загін
«Америка»: Всесвітня
поліція»
10:00 М/с «Маша і
Ведмідь»
10:50 Х/ф «Вовочка»
12:45 «Олександр Буйнов.
Ювілейний концерт»
14:55 Х/ф «Заходь - не
бійся, виходь - не плач...»
16:40 «Концерт Г. Лєпса»
18:10 Т/с «Катерина-3»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Полювання на
Беркута»
22:30 Т/с «Формат А4»
00:20 Х/ф «П’ятниця 13-е7: Нова кров»
01:50 «Подробиці»
02:15 «Телевізійна служба
розшуку дітей»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 «Нехай говорять.
Клара Новикова: жінка, що
говорить»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Катина любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
22:00 Т/с «Слід»
23:30 Т/с «Камелот»
00:30 Х/ф «Гаттака»
02:20 Щиросерде зізнання

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Павутиння»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Судовий детектив»
22:40 «Завжди попереду.
Уральський федеральний
університет ім.
Б.М.Єльцина»
23:40 «Таємнича Росія:
Ярославська область.
Примари на кордоні
світів?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 01:15 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:25 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Людина і закон»

06:55 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:30 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:15 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
17:05 Х/ф «Усе навпаки»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Конвеєр кохання
11:40 Косметичний ремонт
12:10 Секс-битва
12:35 Маша та моделі
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:10 Одна за всіх
14:35 Дом-2
15:30 Т/с «Ранетки»
16:25 Дайош молодьож!
16:55 Т/с «Універ»
18:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:10 Одна за всіх
19:40 Дайош молодьож!
20:10 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 ЗАКРИТТЯ 9-Ї
СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ 6-го СКЛИКАННЯ
11:00 «Мелодія двох
сердець»
13:55 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
14:30 «Это было недавно,
это было давно...».
К.Новікова
15:15 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
15:30 Біатлон.Кубок світу.
Спринт (жін.)
16:55 Сміх до «коликів» у
рік Кролика
17:35 «Честь маю
запросити»
21:20 «Хвилюйтесь, будь
ласка...»
22:00 Бенефіс Г.Вєтрова
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:00 Х/ф «Самотня жінка
з дитиною»
07:55 Х/ф «Принцеса
бензоколонки»
09:40 «Сімейні
мелодрами»
10:35 «Не бреши мені-2»
11:30 Т/с «Клон-2»
13:10 Х/ф «Клуб «Венера»
14:55 Х/ф «Професор у
законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця поукраїнському»
21:10 Х/ф «Міцний
горішок-1»
23:40 Х/ф «Білий слон»
01:15 Х/ф «П’ята заповідь»
02:45 «Мама у законі»
03:40 Х/ф «Нічні сестри»
05:15 Х/ф «Клуб «Венера»

08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Втриматись у кріслі
13:55 Т/с «Таємниці
слідства»
14:50 Т/с «Морський
патруль»
16:30 Т/с «Менти»
17:30 Хокей. Суперфінал
континентального кубка:
Донбас (Україна) - Юність
(Білорусь).
В перерві - Факти. Вечір
19:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:40 Т/с «Морський
патруль»
22:55 Х/ф «Центуріон»
00:55 Самозванці

08:00 М/ф “Пряник”
08:15 М/ф “Мийдодір”
08:35 М/с “Бен 10”
09:00 М/с “Бен 10”
09:20 Т/с “Горець”
10:15 Т/с “Горець”
11:10 Т/с “Мисливці за
старовиною”
12:00 Т/с “Мисливці за
старовиною”
12:50 Т/с “Пригоди
Мерліна-3”
13:40 Т/с “Пригоди
Мерліна-3”
14:30 Т/с “Солдати-3”
15:20 Т/с “Солдати-3”
16:20 “Цілком таємно”
17:15 “Ударна сила”
18:00 “Ударна сила”
18:30 “ДАЇ. Дорожні війни”
19:00 Т/с “Солдати-2”
19:50 “Ульотне відео поросійськи”
23:00 “На коня”
23:20 Т/с “Спартак. Кров
і пісок”

05:30 «Нез’ясовно, але

07:10 Т/с «Як я
познайомився з вашою
факт»
мамою»
06:15 «Документальний
09:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
детектив»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
07:10 Х/ф «Китайський
11:55 Здрастуйте, я ваша
сервіз»
мама
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
09:10 Х/ф «Люби мене»
13:30 М/с «Бетмен»
11:10 Х/ф «Сідні Шелдон. 13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Якщо завтра настане»
Чана»
18:00 «Вікна-Новини»
14:45 Teen Tіme
18:10 Х/ф «Не може бути!» 14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
20:10 «Х-Фактор»
15:55 Т/с «Кадети»
22:00 «Вікна-Новини»
17:55 Т/с «Татусеві дочки»
22:25 «Х-Фактор»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
00:25 Х/ф «Посилка з
19:15 Погода
Марсу»
19:20 Х/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
02:45 «Вікна-Спорт»
21:00 Україна чудес
02:55 Х/ф «Театр
22:05 Т/с «Бальзаківський
приречених»
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»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Хроніка тижня»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Хроніка тижня»
22:25 «Фактор безпеки»

09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Маленькі
трагедії»
13:25 Мультфільми
14:05 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»

06:20 М/ф «Чіполіно»
07:00 Х/ф «Заходь - не
бійся, виходь - не плач...»
08:40 М/ф «Уоллес
і Громіт: Прокляття
кролика-перевертня»
10:00 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10:45 Х/ф «Зоряний пил»
13:00 Концерт «Аль Бано і
його Леді»
14:55 Х/ф «Сирота
казанська»
16:25 Концерт «Лев
Лещенко і Микола
Добринін. Пісні на двох»
18:10 Т/с «Моє нове
життя»
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у Подробицях
20:30 Т/с «Моє нове
життя» Закл. серія
22:15 Т/с «Формат А4»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 «Нехай говорять. З
Різдвом»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Катина любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
21:10 «Тільки один»
22:10 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2012

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Павутиння»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:10 «Дуже Новий Рік»
01:05 «Чета Піночетів»
01:45 «МАСКВИЧИ»
02:25 Т/с «Утікач»
04:00 Т/с «2,5 чоловіки»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00 «Право на захист»
12:20 «Модний вирок»
13:25 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20, 05:20 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15 Т/с «Шлюб за
заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Чекай мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:25 Старий Новий рік на
Першому
02:00 Х/ф «Солом’яний
капелюшок»

09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Конвеєр кохання
11:40 Косметичний ремонт
12:10 Секс-битва
12:35 Маша та моделі
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:10 Одна за всіх
14:35 Дом-2
15:30 Т/с «Ранетки»
16:25 Дайош молодьож!
16:55 Т/с «Універ»
18:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:10 Одна за всіх
19:40 Дайош молодьож!
20:10 Т/с «Універ»
21:30 Теорія зради

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:55 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:30 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:20 Х/ф «Даурія»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «День відчаю»
21:30 «Свідок»
22:00 Х/ф «Одинак»
00:10 «Свідок»
00:30 Х/ф «Месник»
02:25 «Свідок»
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08:00 Шустер-Lіve
09:05 Концертна програма
Я.Табачника «Честь маю
запросити»
15:00 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
16:40 «Мелодія двох
сердець»
21:00 Підсумки дня
21:20 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
21:30 Золотий гусак
22:00 Нові пісні про
головне
22:30 Мегалот
22:35 Суперлото, Трійка,
Кено
22:40 Нові пісні про
головне
ТРК «ЕРА»
23:15 Концерт «Свято
дитячих мрій»
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

07:25 «Справжні лікарі-2»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 М/с «Месники»
10:25 М/с «Тімон і Пумба»
10:50 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:40 «Пекельна кухня-2»
13:10 «Голос країни. Нова
історія»
14:50 Х/ф «Як вийти заміж
за мільярдера»
16:40 «Велика різниця поукраїнському»
17:35 Х/ф «Діамантова
рука»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Якось у Новий
рік»
21:50 Х/ф «Тільки ти»
23:40 Х/ф «Міцний
горішок-1»
01:55 «Білий слон»
03:20 Х/ф «Віскі з
горілкою»

04:55 Факти
05:10 Погода
05:15 Козирне життя
06:15 Х/ф «Конвоїри»
08:00 Бережись
автомобіля
09:00 Люди, коні,
кролики..і домашні ролики
10:00 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
12:00 Останній герой
13:30 Спорт
13:35 Наша Russіa
14:10 Стоп-10
15:10 Провокатор
16:10 Максимум в Україні
17:30 Хокей. Суперфінал
континентального кубка:
Донбас (Україна) - Асіаго
(Італія).
В перерві - Факти. Вечір
19:40 Т/с «Бомбило»
21:45 Наша Russіa
22:55 Х/ф Самозванці
23:50 Х/ф «Ну дуже крутий
охоронець»

10:00 М/ф “Горіхова гілка”
10:15 М/с “Бен 10”
10:35 М/с “Бен 10”
10:55 М/с “Бен 10”
11:15 Т/с “Мисливці за
старовиною”
16:00 Т/с “Амазонки”
16:55 Т/с “Амазонки”
17:50 Т/с “Чоловічий
сезон. Оксамитова
революція”
18:45 Т/с “Чоловічий
сезон. Оксамитова
революція”
19:40 Т/с “Чоловічий
сезон. Оксамитова
революція”
20:35 Т/с “Чоловічий
сезон. Оксамитова
революція”
21:30 “Ульотне відео поросійськи”
23:20 Т/с “Спартак. Кров
і пісок”
00:20 Т/с “Твін Пікс”
01:05 Т/с “Твін Пікс”

05:10 «Падал
прошлогодний снег,
Сказка о царе Салтане»
06:20 Х/ф «Варвара красадовга коса»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:45 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:45 Х/ф «Загадай
бажання»
14:35 Х/ф «Посилка з
Марсу»
17:00 Х/ф «Історія кохання,
або Новорічний розіграш»
19:00 Х/ф «Не може бути!»
20:55 Х/ф «Сніг на голову»
22:55 Х/ф «Загадай
бажання»
00:45 Х/ф «Ширлі-Мирлі»
03:15 Нічний ефір

06:10 Т/с «Журнал мод»
07:15 Х/ф «Деннісмучитель завдає удару у
відповідь»
08:45 Казки братів Гримм
«Гусятниця»
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:15 ТОП-100
13:20 Новий погляд
14:20 Кухня на двох
15:25 Даєш молодь
16:05 Файна Юкрайна
16:40 Україна чудес
17:50 Х/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
19:20 Х/ф «Кішки проти
собак»
21:15 Х/ф «Серцеїдки»
23:55 Х/ф «Від музики до
кохання один крок»

08:00 «Соціальний пульс»
08:25 Сильні світу сього
09:10 Біля підніжжя
Невадос
10:15 Надія Рум’янцева.
Одна з дівчат
11:20 Х/ф «ЛюдинаНевидимка»
13:30 За сім морів
14:50 Цивілізація Incognіta
15:00 Мультфільми
15:40 Щоденник для
батьків
16:00 Перлина Меконгу
17:05 Нові пісні про
головне
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Вахтанг Кікабідзе.
Мої літа моє багатство
21:35 Нові пісні про
головне

05:40 М/ф «Пригоди
чарівного глобуса або
витівки відьом»
06:45 Х/ф «Вовочка»
08:35 М/ф «Губка Боб Квадратні штани»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 Т/с «Моє нове
життя»
14:15 Х/ф «Сніжний ангел»
16:05 Мюзикл «Новорічні
Свати»
18:00 «Пороблено в
Україні»
19:00 «Вечірній квартал.
Новий Рік»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Вечірній квартал.
Новий Рік»
23:05 Х/ф «Зоряний пил»
01:20 Х/ф «Фредді проти
Джейсона»
02:50 «Подробиці»
03:15 «Карнавальна ніч на
Інтері»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Х/ф «К-911»
09:10 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2012
11:10 Т/с «Прощавай,
Макаров»
13:10 Х/ф «Відділок. Знову
Новий»
15:10 Мюзикл «Нові
пригоди Алладіна»
17:00 Х/ф «Дуель»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Наречений»
21:15 Т/с «Ісаєв.
Молодість Штірлиця»
01:15 Т/с «Прощавай,
Макаров»
03:30 Події
03:50 Х/ф «К-911»
05:20 Срібний апельсин

04:25 Х/ф «Бомжиха»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:20 Лотерея «Золотий
ключ»
06:45 «Академія краси»
07:20 «Готуємо з Олексієм
Зиміним»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне питання
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Учитель в
законі»
14:05, 17:25 Т/с «Учитель в
законі. Продовження»
21:15 «Народ проти шоубізнеса»
22:20 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
00:45 «Чету Піночетів»
01:20 «МАСКВИЧИ»
02:05 Т/с «2,5 чоловіки.

06:10 Х/ф «Земля
Санникова»
07:45 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Музикант»
12:30 Х/ф «Непіддатливі»
13:55 До 290-річчя
прокуратури Росії.
Ювілейний концерт
15:00 Х/ф «Карнавальна
ніч-2, або 50 років по тому»
18:15 Х/ф «Моя мама наречена»
19:40, 21:20 «Дві зірки»
21:00 «Час»
23:15 Х/ф «Панянкаселянка»
01:20 Х/ф «Старомодна
комедія»
02:50 Х/ф «Фантазія на
тему любові»
04:15 «Чекай мене»

06:00 «Легенди

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Хроніка тижня»
13:20 «Драйв»
14:10 «Хроніка тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
18:45 «Київський час»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв»ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
23:00 «Київський час»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
бандитської Одеси»
07:10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:30 Т/с «Загадкові
вбивства Агати Крісті»
11:30 «Речовий доказ».
Козаки-розбійники
12:00 «Головний свідок»
13:00 Т/с «Розвідники»
19:00 Т/с «Об’єкт 11»
23:00 Х/ф «Кілер»
01:00 Х/ф «Одинак»
02:50 «Речовий доказ»
03:15 «Агенти впливу»
04:15 «Правда життя»
05:40 «Уроки тітоньки
Сови»

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:10 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:30 ТЕТ
13:20 Х/ф «Поцілунок на
щастя»
15:10 Одна за всіх
15:35 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:20 Х/ф «Лицар дня»
20:15 Дайош молодьож!
21:10 Т/с «Універ»
23:00 Х/ф «Діти кукурудзи
5: Поля страху»
00:25 До світанку
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09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу
10:00 Хто у домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 Кумири і кумирчики
12:25 Караоке для
дорослих
13:10 Атака магії
13:40 Біатлон. Кубок світу
.Гонка переслідування
15:10 У гостях у Д.Гордона
16:00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
17:10 Концертна програма
Я.Табачника «Честь маю
запросити»
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки дня
21:20 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
21:30 Фольк-musіc
22:10 Бенефіс Ю.Гальцева
і Є.Воробей

06:50 М/ф «Дюймовочка»
08:30 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 Лотерея «Лотозабава»
10:00 М/с «Месники»
10:25 М/с «Тімон і Пумба»
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:00 Комедія «Мабуть,
боги з’їхали з глузду»
14:05 Комедія «Мабуть,
боги з»їхали з глузду-2»
15:55 Х/ф «Якось у Новий
рік»
17:40 Х/ф «Тільки ти»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:12 «Голос країни. Нова
історія»
22:20 Т/с «Інтерни»
22:45 «Світське життя»

06:00 Х/ф «ЛюдинаНевидимка»
07:25 Мультфільми
07:30 Світські хроніки
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Мультфільми
09:00 Купці на плотах
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Вахтанг Кікабідзе.
Мої літа - моє багатство
11:45 Х/ф «Чипполіно»
13:45 За сім морів
14:30 Цивілізація Incognіta
15:25 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
18:50 Цивілізація Incognіta
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Невідома планета
21:05 Х/ф «Останнього
разу»
23:10 Світські хроніки

06:40 Х/ф «Сирота

09:10 Т/с «Бомбило»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Алан
Квотермейн: Копальні
царя Соломона»
14:45 Х/ф «Алан
Квотермейн: У пошуках
Золотого міста»
16:45 Х/ф «Брюс
Всемогутній»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:30 Хокей. Суперфінал
континентального
кубка: Донбас (Україна)
- Руанські Дракони
(Франція)
22:40 Х/ф «Заряджена
зброя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
08:00 М/ф «Спірит: Душа 07:20 Х/ф «К-9 III: Приватні
детективи»
прерій»
09:10 Мюзикл «Нові
09:30 «Школа доктора
пригоди Алладіна»
Комаровского»
11:00 Т/с «Прощавай,
10:00 «НЕДІЛЯ З
Макаров»
«КВАРТАЛОМ»
13:00 Х/ф «Дуель»
10:50 Х/ф «Залізничний
15:00 «Жити будете!»
романс»
16:00 «Тільки один»
12:35 Т/с «Достоєвський»
17:00 Х/ф «Наречений»
20:00 «Подробиці»
19:00 Події тижня
20:30 Х/ф «Ніч самотнього
19:30 Х/ф «Лісове озеро»
пугача»
21:25 Т/с «Ісаєв.
22:15 Х/ф «Охоронець»
Молодість Штірлиця»
00:30 «Подробиці»
01:20 Т/с «Прощавай,
01:10 Х/ф «Залізничний
Макаров»
романс»
03:30 Події тижня
02:45 Х/ф «Ніч вампірів»
04:00 Х/ф «К-9 III: Приватні
детективи»
04:10 Д/ф «Ясновидющі»
казанська»

08:00 “Угон”
08:25 “Смішне домашнє
відео - 2”
09:00 М/ф “Снігуронька”
10:10 М/ф “Умка”
10:20 М/ф “Умка шукає
друга”
10:35 М/с “Бен 10”
10:55 М/с “Бен 10”
11:15 Т/с “Мисливці за
старовиною”
12:10 Т/с “Мисливці за
старовиною”
13:05 Т/с “Мисливці за
старовиною”
14:00 М/ф “Міський
мисливець”
16:00 Т/с “Амазонки”
16:50 Т/с “Амазонки”
17:35 Х/ф “Брат”
19:15 Х/ф «Брат-2»
21:30 «Comedy club»
23:20 Т/с “Спартак. Кров
і пісок”
00:20 Т/с “Спартак. Кров
і пісок”

05:25 «Наші улюблені
мультфільми: Умка, Умка
ищет друга, КонекГорбунок»
06:55 Х/ф «Морозко»
08:35 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:45 «Їмо вдома»
09:50 «Неймовірні історії
кохання»
10:50 «Караоке на
Майдані»
11:45 Х/ф «Велика
перерва»
17:05 «Зіркове життя.
Особливо небезпечні
кумири»
18:05 «Паралельний світ»
19:05 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Привіт, кіндер!»
23:10 Х/ф «Звідки
беруться діти?»
00:55 «Неймовірні історії
кохання»
01:50 Х/ф «Історія кохання,
або Новорічний розіграш»

05:25 Т/с «Курсанти»
06:15 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 Казки братів Гримм
«Столик-сам-накрийся»
10:15 Х/ф «Серцеїдки»
12:55 Шоуманія
13:45 Світлі голови
14:55 Парад рад
16:10 Х/ф «Кішки проти
собак»
18:00 Х/ф «Скубі Ду 2:
Монстри на волі»
20:00 Х/ф «Червона
планета»
22:10 Х/ф «Блондинка і
блондинка»
00:10 Х/ф «Холостяк»
02:10 Спортрепортер
02:15 Т/с «Шоу Білла
Енгвала»
02:40 Т/с «Журнал мод»

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Технопарк»
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»
17:15 «Палата»
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 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

03:15 М/ф «Снігова
королева»
04:20 Х/ф «Бомжиха-2»
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
06:15 Лотерея «Російське
лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10, 17:25 Т/с «Учитель у
законі. Продовження»
21:15 Х/ф «Як пройти у
бібліотеку?»
23:05 Х/ф «Поліцейський і
Малюк»
00:50 Х/ф «Остання зима»
02:30 «МАСКВИЧИ»
03:10 Т/с «2,5 чоловіки»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Марина Дюжева.
Я вся така несподівана,
суперечлива...»
07:05 Х/ф «Добрий ранок»
08:35 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутящі нотатки»
10:35 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Середовище
проживання. «Стережися
автомобіля»
13:10 Т/с «МУР»
17:10 «20 кращих пісень
року»
19:20 Х/ф «Зайцев,
віджигай!»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:10 «Спеціальне
завдання»
00:25 Х/ф «Корольов»
02:35 Х/ф «Альошкіне
кохання»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:25 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Бушидо». Найкращі
бої В.Зангієва
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:05 Т/с «Об’єкт 11»
19:00 Х/ф «Сінобі»
21:10 Х/ф «Мисливці за
скарбами»
23:30 Х/ф «Смертельна
вода»
01:20 Х/ф «Сінобі»
03:10 «Речовий доказ»
03:40 «Агенти впливу»
04:35 «Правда життя»
05:35 «Уроки тітоньки
Сови»

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:10 Одна за всіх
10:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:00 Х/ф «Лицар дня»
15:00 Одна за всіх
15:25 Дайош молодьож!
16:20 Т/с «Універ»
18:10 Х/ф «З новим роком,
тату!»
19:45 Дайош молодьож!
20:40 Т/с «Універ»
22:30 Х/ф «Мамо, не
сумуй»
00:00 Х/ф «З новим роком,
тату!»
01:30 Дурнєв + 1

У перший день 2012-го відзначив 65-річчя
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 та Неля,
зять Олег, онуки Яна та Оля,
редакція газети «Вишгород»
Вітаємо Ніну Олександрівну ЛАГУНЕНКО
Рідна наша!
Ось іще один твій ювілей на порозі. А попереду – славна
дата: 55-річчя подружнього життя. Ти живеш, вкладаючи у
фундамент родини по цеглинці, віддаєш нам душу і серце.
Дорога дружинонько і мамо!
Ювілей ступає на поріг.
Щоб століття ти зустріла з нами
У здоров’ї, радості, добрі!
Чоловік, три сини, рідні та близькі
Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Олену Олександрівну БАГМУТ
Добра Вам і щастя бажаєм багато
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Вітаємо з ювілеєм
енергійну жінку, люблячу маму, дружину, бабусю,
талановитого керівника,
невтомного борця за справедливість
Валентину Григорівну ПАРЧУК!
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!
Ірина Побідаш, Віктор Лук’яненко

Безкоштовні оголошення

Транспорт

Вітаємо

ПРОДАМ

Дизель-потяг у відпустці

Шафу-купе. Розм. 2,3 х 2,4, нова.
Тел: (067) 319-77-40, 52-145

На підприємствах, установах й організаціях 2 та 9 січня 2012 року – вихідні. У
зв’язку з цим рух приміських дизель-потягів у ці дні відмінено.

Погода
ДЖЕРЕЛО: sinoptik.ua
07 січня: вночі +3…+1, вдень +2…0,
хмарно, місцями дощ
08 січня: вночі 0…-1, вдень 0…+1,
хмарно, сніг
09 січня: вночі -2…-3, вдень -1…-2,
хмарно, сніг
10 січня: вночі -3, вдень -1…-3,
хмарно, сніг
11 січня: вночі -3…-4, вдень -1…-4,
хмарно, місцями сніг
12 січня: вночі -4…-3, вдень 0…-2,
хмарно, місцями сніг
13 січня: вночі -2…-1, вдень 0…-1,
хмарно, без опадів
14 січня: вночі -2…-3, вдень -1…-2,
хмарно, місцями сніг

ІНШЕ

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Шпалери, фарбуван- Юридичні послуги, Роблю розклад
ТАРО, навчаю
ня, шпатлівка, багет, будь-які правові
Тел:
питання.
Адвокат.
демонтаж.
(093) 862-13-74,
Тел:
(067)
184-18-55
Тел: (067) 114-29-02
(066) 094-18-88
Шпатлівка, штукатурка, плитка, гіпсокартон, відкоси, плінтус.
Тел: (098) 924-38-48
Оздоровча гімнастика: пілатес, калланетика, фітнес-йога
Тел: (096) 944-72-57, (04596) 56-358

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
• труни від 100 грн
• хрести від 150 грн
• вінки від 35 грн
с. Нові Петрівці,
вул. Леніна, 110
Тел: (044)465-78-20, моб. (097) 640-56-34

Посміхніться
Після зустрічі Нового року дружина сперечається з чоловіком, кому з них мити посуд: «Митимемо посуд по черзі! Цього року — твоя черга»
***
Зустріч Нового року. Одна пані каже іншій:
— Здається, ми вже зустрічали Новий рік в одній компанії років 12 тому…
— Правда? Я щось не пригадую.
— У мене теж на обличчя погана пам’ять.
Але на сукні — хороша.
***
— Квартира 115? Доставка ялинок.
— Та ви що? Яка ялинка?! Середина лютого.
— Казав тобі — не поспішай! До Нового року

ж іще 10 місяців!
***
Новий рік — це нова надія змінити своє життя
на краще без зусиль.
***
— Діду Морозе, подаруй мені конструктор
«LEGO», — кричить малюк.
— Не кричи, Дід Мороз почує навіть шепіт, —
заспокоює його мама.
— Так, але татусь закрився у своїй кімнаті і
може не почути.
***
— Що б ти хотів отримати на Новий рік?
— Конячку, пістолет… і три дні не вмиватись!

Вишгород

Від першої особи

7 січня

2012 року

11

2011 рік, яким він увійде в історію Вишгорода
Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода

Комунальне підприємство житлового
і комунального господарства
Вишгородської міськради (КПЖ і КГ)
Інженерні комунікації
Цьогоріч нам нарешті вдалося здійснити реконструкцію внутрішніх інженерних комунікацій
(водопроводу, каналізації, електромережі) на
суму 259 543,94 грн у приміщенні гуртожитку на
вул. Б. Хмельницького, 7.
Від усіх вишгородців хочу подякувати працівникам комунальної сфери, які будь-якої погоди
дбають про наше місто. Приємно відзначити, що
дедалі рідше трапляються випадки побутового
вандалізму. Змінюючи місто на краще, ми сприяли зміні й ментальності громадян Вишгорода, їхнього ставлення до рідного міста. Перші кроки на
цьому шляху були надзвичайно важкими. Сьогодні про охайність та чистоту міста дбають не лише
комунальники, а й пересічні мешканці, як це заведено в європейських містах. А це вже свідчить про
громадянську свідомість та любов до свого міста.

У наступному році
У першу чергу передбачено здійснити:
Ремонт фасадів у будинках на просп. І. Мазепи,
13/9; вул. Шкільній, 7; вул. В. Симоненка, 2, 7; вул. Дніпровській, 7, 9; вул. Н. Шолуденка, 6.
Ремонт покрівель у будинках на вул. Н. Шолуденка, 8; вул. Ю. Кургузова; просп. І. Мазепи, 12; вул. Київській, 4; вул. Б. Хмельницького, 2, 5; вул. Дніпровській, 7; вул. Н. Шолуденка, 6; вул. М. Грушевського, 7;
вул. Набережній, 6-а.
Слід здійснити ремонт мереж холодного водопостачання на вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б та вул. Київській, 8; ремонт каналізаційних мереж на вул. В. Симоненко, 1-б; ремонт стояка холодного водопостачання
на вул. М. Грушевського, 1; капітальний ремонт каналізаційних мереж на вул. М. Грушевського, 3.
Терміново слід провести ремонт фасадів будинків на вул. В. Симоненка, 3, 5; вул. Дніпровській, 3,
5, 11; просп. І. Мазепи, 2, 6; вул. Ю. Кургузова, 4, а
також ремонт покрівель на вул. Н. Шолуденка, 3, 6-а;
вул. В. Симоненка, 5; вул. Дніпровській, 2, 4, 5.
Загалом на вказані роботи необхідно майже 9 млн
грн. Сума завелика для міського бюджету, проте ми
робимо все можливе, щоб віднайти потрібні кошти.

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал»
Водопостачання та забезпечення якісною питною
водою – це одна з найважливіших умов функціонування кожного міста. Чиста і, найголовніше, нехлорована
вода – останнім часом стає розкішшю і для маленьких
міст, і для мегаполісів. Мешканцям Вишгорода пощастило: сьогодні місто на 100 % споживає воду не з

річок чи озер, а з артезіанських свердловин глибиною
від 123 до 307 м.
Водопостачання та каналізування міста здійснює
спеціалізоване Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал». За якістю води пильно стежать працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії
Вишгородської районної санепідемстанції.
Упродовж поточного року було відремонтовано артезіанську свердловину на вул.
Парусній, здійснено ремонт трубопроводу
й запірної арматури на каналізаційно-насосній станції (КНС) «Центральна», проведено
ремонт трубопроводу і заміну насосів на КНС
«Київська», а також відремонтовано каналізаційний колектор уздовж хутора Редьки.
Завдяки оперативному реагуванню працівників Вишгородського МКП «Водоканал»
вдалося уникнути підтоплення міста під час
аномально сильних злив улітку цього року.
Враховуючи перспективи міста – зведення новобудов, розвиток інфраструктури, – ми
вже сьогодні маємо подбати про задоволення зростаючих потреб міста у водопостачанні, збільшити потужність каналізаційно-насосних станцій, забезпечити надійність роботи

Вишгородська тепломережа
Іще один не менш важливий об’єкт життєдіяльності міста – це тепломережа.
Проблема теплопостачання гостро постає напередодні кожного опалювального сезону. Це відчуває кожен мешканець міста.
Сьогодні Вишгородська тепломережа (ВТМ) перебуває у власності району,
і місто, яке на 2/3 є споживачем її послуг, аж ніяк не може впливати ні на якість
обслуговування, ні на тарифи. Тому було б доцільно перевести ВТМ на баланс
міста.
Звісно, ми усвідомлюємо, наскільки серйозним та відповідальним є цей
крок. З огляду на те, що тривалий час у цю галузь практично не вкладалися кошти, зважаючи, що матеріальна база ТМ є застарілою та потребує модернізації
й оновлення, ми не можемо стверджувати, що переведення ВТМ на баланс міста одразу ж дозволить знизити тарифи.
Спочатку нам доведеться замінити застаріле технологічне обладнання та
запровадити енергозберігаючі технології. До речі, сучасні технології дозволяють використовувати котлоагрегати з коефіцієнтом корисної дії понад 90 відсотків.
Нам доведеться реконструювати теплові мережі та модернізувати теплотраси із застосуванням попередньо ізольованих труб (адже неприпустимим
марнотратством є прогрівання землі та ґрунтових вод замість обігріву квартир).
Крім того, сьогодні третя (найновіша) котельня в місті працює лише на третину своєї потужності. Тому варто оптимізувати роботу всіх об’єктів ТМ. І лише
після цього ми зможемо говорити про зменшення тарифів для населення.
Іще один аргумент на користь переведення ВТМ на баланс міста – створення загальної служби ремонту.
З початком опалювального сезону я щодня отримую десятки скарг від невдоволених мешканців, які намагаються з’ясувати, чому в їхніх квартирах немає
тепла. ЖЕК перекладає відповідальність за холодні батареї на ТМ, а ТМ – на
ЖЕК.
Якщо ж за проведення ремонтних робіт відповідатиме одна служба, ми зможемо забезпечити і швидкість реагування, і якість послуг, і відповідний контроль за якістю та своєчасністю надання послуг.
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каналізаційної станції, поліпшити якісні характеристики стічних вод, налагодити цілодобовий контроль за
робочими параметрами обладнання.
Найближчим часом ВМКП «Водоканал» планує реконструювати існуючу водопровідну насосну станцію
І-го підйому для збільшення прогнозованого водоспоживання та з часом розробити дві артезіанські свердловини юрського горизонту з дебітом 60-70 м3/год. та
додатковим резервуаром чистої води об’ємом 5 000
м3. Окрім цього, заплановано здійснити диспетчеризацію мереж, що дозволить, орієнтуючись на показання датчиків-контролерів, одразу ж фіксувати пориви й
аварії в мережі та швидко реагувати на них.
Як міський голова я хотів би подякувати керівнику
підприємства Г. Чебану, його заступникові О. Сорокіну та бригадиру О. Пономаренку, а також усім досвідченим і відданим своїй справі працівникам «Водоканалу», що впродовж багатьох років забезпечують
безперебійне та якісне надання послуг для населення,
підприємств й установ нашого міста. До речі, за підсумками Національного бізнес-рейтингу, ВМКП «Водоканал» посіло ІІІ місце в Україні серед комунальних
підприємств за напрямком «Збирання, очищення та
розподілення води» та отримало Національний сертифікат і нагороду «Комунальне підприємство-2011».
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2011 рік, яким він увійде в історію Вишгорода
Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода

Сміттєпереробний завод

Наступне питання, яке я маю порушити, дещо випадає з логічної канви звіту. Проте обійти його увагою
я не маю права, адже від цього залежить і чистота нашого міста, і здоров’я його мешканців.
Проблема вивезення та утилізації сміття останнім
часом постала вкрай гостро перед мешканцями великих і малих міст. Вишгород, як і Київ, фактично потопає у побутових відходах. Це пов’язано й зі зростанням чисельності міського населення, і зі збільшенням
кількості відходів, що припадає на кожного городянина.
За статистикою, кількість побутових відходів на 1
мешканця міста складає від 140 до 600 кг у рік. Крім
того, за останні десятиліття змінився морфологічний склад сміття: якщо раніше переважали органічні

фракції, то зараз основні складові
відходів — полімери. Утилізація такого сміття вимагає нових підходів,
що передбачають і економічну вигоду, і ефективне вирішення екологічних питань.
Якщо сміття просто скидати на
полігонах, то екологічний збиток
навколишньому середовищу подвоюється: ми не лише втрачаємо
земельні ресурси, а й шкодимо довкіллю. Світова практика показала,
що захоронення та спалення відходів – тупикові технології.
Сьогодні з Київською обласною та
Київською міською держадміністраціями розробляється спільний проект
побудови на території Вишгородського району сміттєпереробного заводу
(такі ж заводи будуть у Броварському,
Обухівському та Макарівському районах Київської області).
Щоб уникнути непорозумінь та зайвої політизації
цього питання, міська влада виступила з ініціативою
обговорення цього питання громадою міста.
Насамперед ми повинні чітко усвідомлювати різницю між сміттєспалювальним та сміттєПЕРЕРОБНИМ заводом (СПЗ).
Зі сміттєспалювальними заводами виникає чимало проблем, у тому числі й екологічних. Тому сміттєспалювального заводу ніколи не було й не буде на
території Вишгорода! Це принципова позиція міської
влади.
Натомість сміттєпереробні заводи використовують найсучасніші технології, що відповідають усім
стандартам Євросоюзу. У європейських країнах

такі заводи розташовують навіть на території містбагатомільйонників, у житлових кварталах. Від СПЗ
немає ані диму, ані смороду, ані токсичних викидів у
атмосферу. Відмінна вентиляція запобігає будь-яким
неприємним запахам. Тож СПЗ нічим не зашкодить
місту. Крім того, відповідно до затвердженого Генплану, СПЗ буде однозначно розміщено за межами
міста, на далекій відстані від житлових забудов.
І останній аргумент на користь СПЗ. На території
міста й досі чимало стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати й утилізувати. Вивезти сміття власним
коштом – це складне завдання, що потребує чималих
матеріальних ресурсів.
Сьогодні ми докладно вивчаємо питання будівництва СПЗ, проводимо експертні оцінки, консультуємося з екологами.
Утилізація твердих побутових відходів має відбуватися за чіткою схемою: збір, перевезення, сортування, переробка, утилізація. Тому ми повинні порушити іще одне дуже важливе питання – сортування
відходів.
У Європі це вже давно стало нормальною практикою, ознакою культури та екологічного виховання. Найближчим часом ми плануємо запровадити
програму із сортування відходів. Аби втілити новітні
технології, насамперед нам потрібна підтримка населення міста. Тому вже найближчим часом буде проведено обговорення та роз’яснювальну роботу з цього
питання. Обов’язковими мають стати уроки екологічного виховання в дошкільних і шкільних навчальних
закладах, адже від свідомої громадянської позиції
мешканців залежить майбутнє нашого міста.
Вишгородці повинні розуміти, що чисте місто – це
запорука здоров’я його мешканців, насамперед дітей. Вишгород має стати взірцем чистоти та екологічності в Київському регіоні.

Забудова міста
Проблема, що непокоїть багатьох
мешканців міста, – це доступне житло.
Зависокі ціни на нерухомість, економічна
криза, що вдарила по всіх верствах населення, та тривале призупинення будівництва позбавили багатьох вишгородців
навіть мрій про власне житло.
Відповідно до Державної програми
підтримки будівництва і придбання житла, державна допомога (у розмірі 30% від
вартості житла) надається громадянам,
що перебувають на квартирному обліку.
Сьогодні ми робимо все від нас залежне,
щоб якомога швидше втілити в життя цей
проект.
Ми провели перемовини із забудовниками, представниками Фонду молодіжного кредитування, нещодавно відбулася зустріч з громадянами, що стоять на
квартирному обліку при міськвиконкомі.
Сподіваюсь, спільними зусиллями нам
вдасться подолати цю проблему.
Сьогодні в рамках державної програми «Доступне житло» відновлено будівництво першої черги багатоповерхового житлового будинку за адресою
вул. В. Симоненка, 4-а. Цей будинок
включений до програми «Доступне житло» за результатами висновків Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Наразі
ведуться активні переговори з «ДСК-4»
(будівельний підрядник «Київміськбуду»)
щодо зведення якісного й недорогого
житла за Вишгородською районною лікарнею (заплановано звести близько
100 тис. м2, а це житло для майже 3 000
жителів). Там, за проектом, передбачено
збудувати на перших поверхах офіси-кабінети для практикуючих лікарів.
Наступне питання – довгобуди. Це
серйозна проблема і для інвесторів, і для
міської влади, і для мешканців міста (особливо тих, хто живе поряд з будівельними майданчиками). На сьогоднішній день

місто має кілька об’єктів, на яких з тієї чи
іншої причини призупинено будівництво.
Тож міська влада докладає чималих зусиль, щоб уже найближчим часом поновити будівельні й опоряджувальні роботи
на об’єктах незавершеного будівництва.
Нарешті пожвавилася ситуація щодо добудови 136-квартирного житлового будинку на просп. Т. Шевченка (поблизу
колишнього кінотеатру «Мир»), частину
квартир у цьому будинку отримають воїни-інтернаціоналісти, поряд уже зведено перші поверхи обох секцій житлового
будинку. Невдовзі буде поновлено будівництво й на вул. Т. Шевченка (поблизу
ЦТ «Джерело»). Місцеве підприємство
«ПМК-43» реанімує занедбаний фундамент та розпочне будівництво житлового
будинку.
Вишгород має позитивний досвід
співпраці із забудовниками. У травні
цього року офіційно відкрито житловий комплекс «Ольжин град» на просп.
Т. Шевченка, 2-д. Незважаючи на фінансові труднощі, забудовник (ледь не єдиний у Київській області в кризові 20082010 рр.) виконував роботи фактично
без порушення термінів виконання робіт.
Справжньою окрасою міста став будинок, зведений компанією «Київсоцбуд»
на «Берізках». Компанія-забудовник зарекомендувала себе як серйозний партнер, що виконує взяті зобов’язання.
Слід зазначити, що ведення будівельних робіт у місті має певну специфіку.
Складні геологічні умови (переважають глинисті й зсувонебезпечні ґрунти),
специфічні рельєфні особливості (весь
Вишгород забудований так званим «терасним способом») вимагають особливої уваги й відповідальності під час проектування та ведення будівельних робіт.
Генеральний план розвитку міста значно
полегшує проектне будівництво. Адже
там чітко визначено, де, що і коли буде
зведено.

Далі — у наступному номері

КОЛО жінки

Вишгород
Ювілей

7 січня

2012 року

13

«Багато літ приходить в школу ЛАДА»

Віра Вікторівна завжди поруч із своїми учнями:
у класі…

Д

нями відсвяткувала ювілей
учитель-методист районної
гімназії «Інтелект» (світова література та художня культура) Віра Вікторівна Василенко. Її день народження зазвичай припадає на шкільні зимові
канікули, коли в школі незвично тихо, та
не змовкає телефон у її квартирі.
Улюблену вчительку вітають нинішні й колишні учні, колеги і друзі,
просто хороші знайомі — а це весь
Вишгород. Вони й склали колективний портрет Педагога з великої літери, чудової жінки, щирої господині,
вимогливої матері (у родині Василенків два сини).

Колективний портрет
Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»:
«Віра Вікторівна просто випромінює
життєрадісність та енергійність. Для
вчителя це надзвичайно важливо, адже
її настрій передається класу, який заряджається цим оптимізмом.
Вона з тих, кому все цікаво. Важко
назвати місто в Україні, де б не побувала
вчителька із своїми учнями. Наша недавня поїздка – до Криму, на зліт партизанської слави.
Легка на підйом, креативна, надзвичайно інтелігентна, вона для своїх учнів
– взірець Справжнього Вчителя, недар-

Французька «Маринонька»

... у Франції ...

ма у регулярних рейтингах гімназії Віра
Вікторівна набирає чимало балів. Учні
її поважають, люблять, по ній звіряють
свої вчинки, напевне знаючи заздалегідь, як вчителька поставиться до цього.
І стараються якомога менше спричиняти їй душевних переживань».
Олена КОРУНЧИКОВА,
Катерина ЛУЦЕНКО, колишні учні:
«Школа вже позаду, та ми не втрачаємо зв’язків із своєю улюбленою вчителькою. Вона для нас друг і мудрий
наставник. З нею — цікаво, її думки дослухаємось, якщо треба прийняти кардинальне рішення. Те, що підкаже Віра
Вікторівна, зазвичай допомагає знайти
вихід із найскрутнішої ситуації».
Катерина РАЧИНСЬКА, Валентина
ПІЛЯНСЬКА, Анастасія КОЗАК, Ірина
СЕРПУТЬКО, одинадцятикласниці:
«Доля подарувала нам справжнього
вчителя. Мудра, красива, добра, Віра
Вікторівна зуміла нас закохати у свій
предмет, стала другом, порадником.
Вона завжди поруч – у радості й біді, у
будь-яких ваганнях. Поруч із нею ми намагаємось бути кращими, добрішими.
Прагнемо наслідувати свою вчительку,
дорости до неї.
На наш погляд, вчитель – це скульптор. Він наполегливо і натхненно «лі-

пить» із своїх учнів особистостей, за
яких у майбутньому не буде соромно ні
йому, ні їхній рідні...
Ми не знаємо, куди занесе нас доля.
Та пам’ять про свою гімназію, про вчителів пронесемо скрізь все життя. Даруйте нам нерозв’язані задачі, невивчені вірші, занадто яскраве вбрання і
неслухняність.
До Вас йдемо із радістю й бідою, і
кожному – підтримка і порада. Нехай завжди такою молодою багато літ приходить в школу Лада»

Широкий Лан —
Вишгород — Париж…
Талановитий педагог і яскрава особистість, Віра Вікторівна народилась
на Миколаївщині, у районному центрі
Широкий Лан. Невеличка хата на березі
озера стала колискою й для чотирьох її
сестер. У такому оточенні Віра росла допитливою й працелюбною.
Любила читати, мріяла про подорожі. Найпершою з них став переїзд
родини у 1960-му до Вишгорода. Після
школи Віра успішно склала іспити до
Київського державного університету ім.
Т. Г. Шевченка. Це потім, працюючи у
школі, вона разом із своїми учнями побувала у різних куточках України і навіть
у Парижі.

Учитель
Учителем вона стала не випадково –
у педінституті вчилася й старша сестра
Валентина, яка була авторитетом для
Віри. До речі, і працюють сестри в одній
гімназії.
Віра Вікторівна — талановита жінка.
Не тільки як мати і господиня, бо опікуватися трьома чоловіками у родині не
така вже проста справа. Вона щодня
несе до школа невибавну енергію педагога, запалює полум’ям своєї душі
учнів, сяє для них зірочкою, яка ніколи
не згасне на небосхилі.
Вона мінлива, як світ довкола, і постійна у жаданні добра і щастя усім, кого
любить. Вона — невичерпна таїна і вічна загадка. Утім, такою й повинна бути
Жінка, яку близькі звуть ніжним, гарним
ім’ям – Лада.
Дорога наша імениннице!
Із святом тебе, рідна!
Посміхайся частіше.
Щокою торкайся раю.
Ховай сонце в обличчі
І знай, що ми тебе кохаємо!
Бажаємо тобі шляху – тільки рівного,
вітру — тільки у спину.
А ще – здоров’я, наснаги,
особистого щастя!
Цілуємо. Любимо. Пишаємось.
Рідні та друзі

Український альбом

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

В

ишгородці, котрі побували у
РБК «Енергетик» на концерті
вокального ансамблю «Маринонька» у квітні 2009 року, либонь,
і досі під його враженням.
Незвично було, що французи співали українською, та не лише пісні, а й
щедрівки, колядки, твори відомих українських класиків. Глядачі із захопленням
і вдячністю сприймали кожен номер.
«Молитву за Україну» зал слухав стоячи...
А незабаром, на день народження
керівнику ансамблю Івану Нечипорку
подарували чудову кольорову книгу —
альбом спогадів про надзвичайну поїздку «Мариноньки» в Україну з написом:
«Спасибі, Іване, за те, що ми пережили моменти найвищого емоційного
піднесення і зустріли справжніх людей, велика душа яких рівна їх щедрості. Вони залишаться назавжди у нашій
пам’яті і серцях.
Спасибі, що Ви супроводжували нас
у відкритті вашої чудової країни. Час,
який ми перебували в Україні, був для
нас подарунком долі.
Коли ми знов повернемося?..»
Тоді Іван Нечипорко з ансамблем
виступили також в Українському фонді
культури і на його малій батьківщині — в
селі Погреби Черкаської області. У місцевому будинку культури розчулені од-

... у Чехії

Зал і сцена БК «Енергетик»
під час виступу «Мариноньки»
носельці Івана Опанасовича плакали в
залі, а артисти — на сцені.
Тихенько втирала сльозу і його мати
– Катерина Костянтинівна, якій понад
дев’яносто років. Вона ростила своїх
трьох дітей сама, без чоловіка. І хоча
жили переважно упроголодь, окрім турбот про хліб насущний, у кожного була
своя мрія...
Її Іван співав змалечку, як часто буває у селі. А коли прийшов час визначатися з професією – обрав сцену. Закінчивши Київську консерваторію ім.
П.Чайковського по класу вокалу, він і
під час служби в армії не розлучався з
музикою. А потім була творча праця у
хорі імені Верьовки, Державна заслужена академічна хорова капела України
«Думка», хори «Дзвони» і «Благовість».
Тепер Іван Нечипорко навчає вокалу
своїх учнів у французькому місті Сансі. Створив ансамбль. Українські пісні
звучать вустами французів (серед них

кілька подружніх пар), є у ні під акомпанемент фортепіано.
колективі і дві японки —
Але Іван Нечипорко не лише пропаНайо і Акіко.
гує українську культуру. Як голова блаСьогодні у реперту- годійної асоціації «Січ» він допомагає
арі «Мариноньки» понад дітям з України з тяжкими захворювантридцять творів. Що- нями хребта. Для операцій асоціація
тижня учасники ансамб- закуповує дороговартісні імплантанти.
лю — люди різних про- Вже прооперовано майже 20 українфесій від 40 до 70 років ських дітей.
— збираються у залі, яку
…Ще і ще раз гортаю сторінки книїм люб’язно надає мерія ги-альбому. Тут, у далекому Сансі,
Санса. Кожна репетиція — так приємно раптом побачити поруч з
це велика праця керівника французькими друзями обличчя виші його підопічних. Адже городців — міського голови Віктора
вони не обізнані у нотній Решетняка, начальника відділу з гумаграмоті, недостатньо зна- нітарних питань міськради Володимира
ють мову, мають акцент.
Ткача, керівника ансамблю «Менчул»
— Люди співають для задоволен- Галини Яковенко та багатьох інших. І
ня, — каже Іван Опанасович, — їм по- розумієш: дружба — це не лише взадобається українська музика, за нею ємодопомога, а й певна внутрішня єдвони відчувають щось живе... У цьому ність, відвертість, довіра. І якщо дружба
році ми з успіхом співали в Італії, у місті сама по собі благо, то нехай між украБергамо. Дуже добре сприймали нас і в їнським та французьким народами вона
німецькому Магдебурзі, і на музичному буде завжди.
фестивалі в Сансі…
Тріо учасників ансамблю
вже самостійно виходить на
сцену. Сам Іван Нечипорко
виступав у багатьох країнах
Європи: Німеччині, Італії,
Англії, Польщі, Австрії, Чехії,
Угорщині, Ірландії, Іспанії і,
звичайно ж, Франції. Поціновувачі співу із задоволенням
слухають його м’який, ніжний тенор — твори класиків
у супроводі органу, російські
Книга «Надзвичайна подорож
романси, неаполітанські піс«Мариноньки» Україною»
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Неноворічний лист

Життя псує вода…
Раїса ОЛАНДАР,
голова громадської організації
«Любов і милосердя»

В

ласниця квартири № 34 на
вул. М. Грушевського, 3
(другий під’їзд)— Олена Миколаївна Панько — чекає приходу
Діда Мороза винятково для того,
аби він доторком руки нарешті
висушив воду, яка потрапила
до підвалу через дірку в трубі.
Через надмірну вологість гниє
підлога в її квартирі на першому
поверсі. Час від часу житло атакують комарі, набридла мошка і
навіть навідуються у гості нахабні пацюки (рятуються).
Уже два роки минуло, як біда
постукала у двері ще однієї квартири — № 18 у третьому під’їзді,
що теж розташована на першому
поверсі. Причина все та ж – діряві
труби. Здавалось б, що проблема розв’язується просто: замініть
труби або заваріть дірки. Та чимало часу знадобилось бідолахам,
аби їх почули, зареєстрували в
ЖЕКу їхні скарги й пообіцяли допомогти.
І слова свого дотримали — дірки законопатили. Акт обстеження
проблемних квартир з мошками,
вологістю, гнилою підлогою, пацюками й смердючим повітрям
склав депутат Родіон Лука, особисто відніс до ЖЕКу. Ось і чекають
бабусі, яким вже під вісімдесят,
коли щось зміниться на краще.
Утім, до підвалу їм ходу немає.
Залізні двері, якими мешканці
під’їздів захистилися від небажаних відвідувачів, зачинені. А ключі
— у ЖЕКу.
Вхідні двері навпаки — розкриті навстіж. Бо, по-перше, у квартирах немає чим дихати через
випаровування вологи у підвалі,
по-друге, може, якась мошка вилетить на свіже повітря через щілину у залізних підвальних дверях,
і поменшає цих комах у квартирах.
А по-третє — може, й справді, як
у казці, станеться диво — і люди
врешті житимуть без проблем.
***
Цей лист коментує начальник
сантехдільниці КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Віктор
ПОЛІЩУК:
«Труби у цьому будинку доводиться весь час «латати», бо давно вже вичерпано термін їхньої
експлуатації: як-ніяк, а будинку
майже півстоліття.
Потрібен капітальний ремонт
всієї системи трубопроводів.
Пориви були ліквідовані, вода,
що стояла у підвалі, пішла у землю. А неприємний запах залишився. Він не може бути іншим,
бо йдеться про каналізацію. Якщо
раніше (коли у квартирах була гаряча вода, що подавалась через
теплоцентраль) труби у підвалах
висушували там повітря, то нині
процес висушування більш тривалий.
Та й мешканцям будинку слід
бути уважнішими та охайнішими, не кидати в унітази ганчірки,
інший непотріб. Тому що після
ремонту у цьому будинку, якщо
заб’ється каналізація, все це «випливе» в унітазах першого поверху.
І пориви труб здебільшого трапляються через недотримання
умов експлуатації сантехобладнання.

Народні традиції

Вишгород

Вертепи, Пампух і Коваль,
або Різдвяні гуляння

Підготував Іван БОНДАРЕНКО

7

січня православні та християни східного обряду всього
світу відзначають Різдво за
юліанським календарем. В Україні
цей день — офіційне державне свято,
його відзначають навіть ті, хто ні у що
не вірить.
Традиційно в усій Україні організовують вертепи – театралізовані сценки.
Щоб зрозуміти, що це таке, слід поїхати
на Різдво до села. Там ви побачите перевдягнених юнаків (Ірода, Пастухів, Царів,
Янголів, Смерть, Лихварів). Під маскою
впізнати знайомого неможливо. Смерть

таки страшна, а от з Лихварями треба
вести себе обережно – вони так вживаються в роль, що можуть видурити у вас
усі гроші.
Із 7 до 9 січня у Львові — Свято Пампуха. У його програмі — вертепні сценки,
конкурс господинь, що мають свій «фірмовий» рецепт пампушок і закликають
усіх охочих долучитися до їх випікання
просто неба, а також конкурс пампухоїдів.
До речі, цього року львів’яни можуть
потрапити до Книги рекордів Гіннеса,
зліпивши найбільший пампух у світі. Він
складатиметься з 50 000 маленьких пампушок.
Для жителів Львова пампушки, поси-

пані цукровою пудрою, – солодкий символ Різдва, без якого тут не уявляють це
велике свято.
У Росії на Різдво молодь грає «в коваля». Хлопці перевдягаються і йдуть у гості
до дівчат. Один з них – Коваль (кремезний, замурзаний у золі дядько з великим
молотом), а інші – Старці.
Коли парубки приходять до старших
дівчат, то Коваль пропонує «перекувати»
їх у молодших. Якщо ті відмовляються, то
Коваль показує їм, що не жартує, і «обертає» Старців на молодих хлопців. Щойно
дівчат у такий спосіб переконують, як Коваль «кує» їм подарунки, за які вони йому
дякують і мазюкаються попелом.

Обережно, гірлянда!
Власн. інф.

З

а кілька днів до Нового року
на вул. Лесі Українки у с.
Литвинівка без житла, без
документів і без речей опинилися відразу чотири родини. Вони мешкали в
одноповерховому комунальному будинку. Частину його займала молода
сім’я К. Батьки були на роботі, а вдома
за однорічним Костиком та ще однією
дитиною доглядала 17-річна дівчина.
Коли зайнялося в оселі К. (а трапи-

Карантин

лось це приблизно о 14-й годині), дівчина
злякалась і вибігла на вулицю — покликати сусідів. У диму залишалось двоє дітей
(трьох і одного року).
Старшого хлопчика винесли з опіками
і терміново відвезли до лікарні.
Мешканець с. Литвинівка Олег Давиденко працює разом із татком однорічного хлопчика і саме був вдома. Без зайвих
роздумів, ризикуючи життям, він кинувся
у вогонь, який охопив майже весь будинок і виніс на руках вже неживе тіло Костика.

Біда не ходить сама
Першою прибула пожежна машина з
Гаврилівки – найближчого до Литвинівки
населеного пункту, потім іще дві. Рятувальники загасили полум’я і незабаром,
після ретельного розслідування причин
пожежі, зроблять висновки. Ймовірно, що
її спричинило коротке замкнення в електричній ялинковій гірлянді китайського
виробництва.
Така необережність коштувала чотирьом родинам дуже дорого. Звісно, людей не залишать без даху над головою, та
дитину вже не повернеш…

Кіт Черниш захворів на сказ…

Влас. інф.

19

грудня 2011 року у Нових Петрівцях на вул.
Леніна загинув домашній улюбленець — восьмимісячний
кіт Черниш. Із регіональної лабораторії ветеринарної медицини, де
зробили дослідження, підтвердили
висновки вишгородських ветеринарів: кіт був хворий на сказ.
Усього в області минулого року зареєстровано 37 випадків сказу, який
вражає здебільшого котів. У Вишгородському районі це вже другий випадок
небезпечного захворювання у Нових
Петрівцях (у першому сказ виявили у домашнього собаки).
Термінове рішення Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при

Вишгородській районній державній адміністрації: у Нових Петрівцях введено
карантинні обмеження до 19 лютого ц.
р. — заборонено торгівлю м’ясом та
м’ясопродуктами у невстановлених місцях; Держветслужба здійснює подвірну
вакцинацію домашніх тварин проти сказу; зменшено кількість безпритульних

собак та котів на території села.
Перед директором МРК «Зубр» поставлено завдання – щільність лисиць
– потенційних розповсюджувачів вірусу сказу – довести до 1 голови на 1000
га мисливських угідь. Тим же, хто був у
контакті з хворими тваринами, зроблені
антирабічні щеплення.

СКАЗ – особливо небезпечна інфекційна хвороба, часто — із смертельними наслідками. Інкубаційний період триває досить довго – від одного місяця до року.
Перші ознаки – біль у місці укусу, ниючий біль по всьому тілу. Пізніше – тривога,
депресія, тахікардія, приступ водобоязні, гідрофобія, параліч. У таких випадках кінець
завжди летальний.
Спричиняють хворобу бродячі собаки та коти, дикі лисиці, які заражають домашніх
тварин. Ветеринари радять: якщо ваші улюбленці не щеплені проти сказу — зробіть це
негайно.
Якщо вас покусали підозрілі собака чи кіт – терміново зверніться до лікаря для проведення антирабічного щеплення. Все, що можна зробити самому у перші секунди
після укусу, — промити рану теплою кип’яченою водою з милом та обробити йодом.

Кунсткамера на Хрещатику
Марта КВІТКА

Х

то хоч раз у житті побував у
Санкт-Петербурзі у знаменитій кунсткамері, навряд чи
«клюне» на пропозицію побачити щось
на зразок її на Хрещатику, 15. Та якщо
ви піддалися вмовлянням тітки з плакатом на грудях (вона підводить до
самісінького спуску у підвал) і купили
квиток за 30 грн (пенсіонерам — 50%
знижки)…
Ви навіть не здогадуєтесь, що ризикуєте на новорічні свята зламати обидві
ноги. Політ «у піке» східцями без билець у
сяйві червоного ліхтаря — і врешті майже
навпомацки опускаєтесь на цементну підлогу задом, чіпляючись руками за попередню сходинку — і…
На двох засклених вітринах — з десяток заспиртованих потвор (невідомо
звідки, бо розібрати, кому належать ці
експонати – медичному університету чи
приватній особі — неможливо навіть з біноклем). Щоб познайомитися із знаряддями інквізиції, треба сплатити іще тридцятку. Поплутати у лабіринтах привидів

– розщедрюйтесь ще. І все це в одному
підвалі, розділеному півметровим коридором!
Словом, до ста гривень з одного коштуватиме ваша цікавість. А якщо вдасться «живій» рекламі зловити на Хрещатику
з десяток таких роззяв – то це вже тисяча,
а якщо два десятки, три?… Під час світової економічної кризи неабиякі, скажу вам,
гроші — майже під носом у столичної мерії.
Організатори новорічної експозиції у
підвалі додумалися на одному кольоровому поганого паперу квиточку вмістити й
рекламу «кіношедевра» «Траса-60», який
вперше демонструватиметься в українській столиці російською мовою. Та ще вісім адрес магазинів «Лавки приколів» — у
різних куточках Києва.
Фантазії й нахабства їм не позичати!
І все це, виявляється, просто безневинні приколи. Втім... Приколи приколами,
а ось чи вдалося тій тітці затягти у підвал
хоча б одного податківця, щоб він запитав,
чи є у «винахідників» ліцензія і щодо податків (а з них складається бюджет міста,
якого катастрофічно бракує на соціальні
програми)?

Новорічні «приколи»

Дитячий куточок

Вишгород
Церковні громади
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Святий Миколай на баскому коні
Наталя НОВОСАД
ФОТО – Василь КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Т

Святий Миколай роздає подарунки

Їде баский коник…

емної зимової ночі з 18 на 19 грудня Святий
Миколай сходить із небес до усіх малюків. Він
цілий рік спостерігає за тим, як вони себе поводять, і поспішає до чемних та слухняних.
Цього разу до дітей і дорослих греко-католицької громади Вишгорода Святоий Миколай дістався на золотогривому
коні. У супроводі білокрилих янголят він завітав до учнів недільної школи. Молодші діти вивчили вірші і пісеньки, а старші – підготували надзвичайну виставу.
…Яринка і Тарасик вирушили далеко за місто зустрічати
Святого Миколая. Під музику дзвіночків вони простували чарівними лісами, зустрічали Чортиків і Янголят – і все це так
зворушливо серед декорацій, які напередодні зробили парафіяни…
Опісля дійства діти поспілкувалися зі Святим Отцем,
розказували йому віршики та каталися навколо храму в його
ескорті. А Чортики бешкетували і бавилися з малечею, роздавали всім прикрашені різочки.
Перед від’їздом Святий Миколай та Янголята благословили всіх на подальші добрі справи та вручили діткам подарунки із позолоченої скрині: солодощі, книжки, мандаринки,
«миколайчики».
Окрім свята для громади нашого храму, парафіяни зібрали кошти на подарунки дітям-інвалідам м. Вишгорода, дітям
із дитячого відділення Вишгородської центральної районної
лікарні та продуктові набори сиротам і багатодітним сім’ям
із Вишгородського району. На славу Божу потрудилися помічники Святого Миколая: залучали пожертвування підприємців міста, купували та пакували подарунки, розвозили їх
по домівках – як свідчення уваги та любові до ближнього.
Щиро дякуємо Богові за наснагу і силу, жертводавцям – за
підтримку.

1
Олена РОГОВЕНКО,
вихователь-методист,
авторка віршованого тексту
ФОТО – Марина ЗГУРСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»
Дитячий театр відкриває завісу,
Запрошує всіх до казкового лісу!
Пустун Колобок, новорічні пригоди,
Зимові розваги, дарунки природи…
Під оплески ваші дозвольте, будь-ласка,
Почати веселу, захопливу казку!
***
Давайте знайомитись!
3
Я — Колобок!
Веселий, кмітливий, смішний пиріжок!
Цікаві пригоди мені до смаку —
І я ще ніколи не бачив сніжку!
***
Привіт, Колобочку! А ми — Зайченята!
Прудкі і веселі пухнасті близнята!

4

Зимою біленькі у нас кожушки –
І в хованки граємо ми залюбки!
***
— Захотілося пригоди?
Дочекався ти нагоди,
Та
не бійся, не з’їмо, —
5
Нам смакує ескімо,
А погратися в сніжки
Ми готові залюбки!
***
Нас ліпили і катали,
Щоби ми кругленькі стали,
1
Потім склали з Колобків
Ось таких Сніговиків!
***
Здрастуйте, друзі, і ти, Колобочку!
Бачили ми ваш веселий таночок,
4
Нас розбудили ви грою та сміхом, —
Сніг для Ведмедів — розвага та втіха.
***
На снігу слідів багато —
Хто це здумав тут гуляти?
Я давно за вами йшла, —
І кого ж я тут знайшла?
2
Бачу Зайчиків вухатих,
І Ведмедів волохатих,
І Вовків сіреньких двоє, —
Не знайома лиш з тобою!
***
Скінчились пригоди казкового лісу!
Дитячий театр закриває завісу,
Маленькі артисти для вас виступали —
І оплесків ваших ми дуже чекали!

Саморобки

Лисичка
Із двох великих ялинкових шишок, розташованих
лусочками в одну сторону
і скріплених пластиліном,
роблять тулуб і хвіст лисиці. Якщо хвіст важкий, то
його можна нахилити вниз,
тоді іграшка буде більш
стійкою.
Голову ліплять з пластиліну, вуха – з шкаралупи
жолудя (розрізаємо навпіл жолудь, потім ще раз
навпіл), ноги з пластиліну
(їх прикріплюють до шишки-тулуба). Очі – з насіння
яблука. Рот і ніс вирізають
з паперу і наклеюють на голову лисички.

Академконцерт

Найкраща публіка
— дошкільнята

«Пригоди Колобка»

Новорічні ранки
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Тетяна ГЕРАСИМЕНКО,
вихователь-методист
ДНЗ «Золотий ключик»
Нещодавно у дошкільному навчальному закладі
(ДНЗ) «Золотий ключик»
Вишгородська дитяча музична школа представила
новорічну концертну програму (з розвитку юних талантів) та познайомлила дошкільнят із різноманітними
музичними інструментами.
Випускники нашого дитсадка Юля Тропіна та Маргарита Вознюк співали,
Дмитро Каримський грав
на скрипці, а юні музиканти
Анна Шваб, Настя Баранова
та Олександр Посунько виконували сучасні фортепіанні твори. Особливо малят
зацікавили виступи баяніста Вані Кулика, гітаристки
Лізи Потапенко і бандуристок Яни Буланової та Ірини
Жолобецької.
У Вишгородській ДМШ
працює чудовий педагогічний колектив, який очолюють директор А. Барнич із
заступником Н. Томіловою.
Викладачі школи – Л. Руденко, В. Рибченко, І. Беза,
В. Старенька.
Це була саме їх ідея: показові виступи – чудова нагода юним музикам перебороти страх перед сценою.
Адже дошкільнята – незвичайні слухачі, вони зацікавлено слухали виступи, а потім – жваво обговорювали,
який музичний інструмент
як грає. І, може, наступного
навчального року прийдуть
до музшколи, аби відкрити
для себе чарівний світ Музики.
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Різдвяні страви

У січні

26 — відзначає свій день народження
депутат міської ради Людмила Франківна КОЛЄВА
Нехай здійсняться всі Ваші творчі задуми, і кожен день буде осяяний почуттям
любові і взаєморозуміння, а добре здоров’я та гарний настрій стануть запорукою
успішної праці!
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Державні програми

Доступне
житло
Будівництво житлового
будинку (м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 4-а; забудовник — ТОВ
«Ніка-Лтд») включено до Державної програми підтримки будівництва і придбання
доступного житла громадянами України.

Відповідно до умов Програми, громадянин, що перебуває на квартирному обліку, отримує з державного
бюджету підтримку в розмірі 30 % вартості житла, а решту 70 % сплачує за
рахунок власних або позичених коштів.
Охочим взяти участь у цій програмі
необхідно звернутися до виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, четвертий поверх адмінбудинку, кабінет №
96, квартвідділ. Тел: (04596) 54-171).

«Січ

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. Князь
антів у IV столітті. 3. Княгиня,
дружина Володимира Великого. 6. Живописне зображення святого. 7. Майданчик
у лікувальних закладах для
приймання повітряних ванн.
10. Нота. 11. Визначний майстер своєї справи. 12. Пістолет конструкції Токарева. 14.
Нота. 15. Час, що відповідає
певному етапові розвитку
Землі. 18. Підземні печери з
довгими заплутаними ходами. 21. Миша завжди хоче,
щоб на шиї кішки висів ... . 22.
Єврейський пасхальний пшеничний прісний тонкий корж.
26. Державно-територіальна
одиниця у деяких державах.
28. Знаменита внучка Діда
Мороза. 29. Популярний напій.
По вертикалі: 1. Персонаж новорічних забав українців. 4. Мудреці і зубні ... дивляться в корінь (Е. Кроткий).
5. На цій планеті є рівнина
«Снігуронька». 8. Особа, яка
цінує в мистецтві зовнішні
форми. 9. Мусульманство.
13. Поважна особа на кораблі. 16. Купив дюжину записних книжок і не зробив жодного запису: шкода було псувати гарний ... . 17. Пережили і ..., і голод. 19. Частина
тексту від відступу до відступу. 20. Індивідуум, який пристосувався у процесі еволюції до життя в певному середовищі. 23. Народ в Японії (о. Хоккайдо). 24. Жаргон,
сленг. 25. Сушені абрикоси. 26. Почуття поваги. 27. Декоративна споруда у вигляді
брами, що завершується склепінням.

»
ень

Кро
сво
рд

Вишгород

На дозвіллі

Відповіді на кросворд «Новорічний»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. Ніс. 5 Вуж. 6. Вік. 9. Душа. 11. Амур. 12. Жито. 14. Троп. 16.
Трави. 18. Агава. 20. Чекала. 24. Ангели. 28. Знайомі. 31. Користь. 33. Властиво 36.
Роялісти. 40. Єпитимії. 42. Годинник. 43. Яснотка. 44. Хто.
По вертикалі: 1. Ліс. 3. Вуха. 4. Фіга. 7. Музика. 8. Нудота. 13. Ожина. 14. Трава.
17. Рік. 19. Все. 21. Єва. 22. Афоризми. 25. Гірлянда. 26. Лис. 29. Ноа. 30. Іронія. 31.
Курага. 32. Тис. 34. Липа. 35. Сито. 37. Іони. 38. Триб. 41. Тост.
По колу (за годинниковою стрілкою): 10. Божество. 15. Зробив. 23. Ілюзії.
27. Січень. 39. Цінність.

Посміхніться
Якщо в ніч на Новий рік до тебе завітав дивний гість з білою бородою, гучним
сміхом і добрим поглядом, у червоній хутряній шапці, з подарунками у величезному мішку... Значить — більше пити не треба!
***
Ходить Дід Мороз, подарунки під ялинкою розкладає. До кімнати вбігає хлопчисько:
— Так ось ти який, Діду Морозе! А батьки торочать, що тебе не існує!
Дід скрушно хитає головою:
— Хлопчику, ти мене бачив. Доведеться тебе вбити.
***
Собака під новорічною ялинкою:
— Ну ось, нарешті в туалеті світло полагодили!

Зазвичай у ніч перед Різдвом
українці готують 12 страв:
проскуру з медом, кутю, часник, оселедець маринований, заливну рибу, кислу квасолю, вареники з капустою, борщ
з вушками, голубці, грибний соус, пампушки з маком, компот із сухофруктів.
Кисла квасоля
2 склянки крупної білої квасолі, 1 ст.
л. вершкового масла, 1 ст. л. борошна, 1
ст. л. оцту, сіль
Квасолю замочити на ніч у холодній
воді, ранком відварити до готовності.
Воду злити, але не виливати.
Розтопити на сковорідці масло, додати борошно і швидко спасерувати,
додавши відвар квасолі, оцет, посолити
за смаком і заправити квасолю цим соусом.
Головна страва — кутя
100 г родзинок, 2 склянки очищеної
пшениці, 2 літри холодної води, 1 склянка маку, 1 склянка подрібнених горіхів,
цукор
Пшеницю промити, залити холодною
водою і варити 3 години на повільному
вогні.
Мак запарити у макітрі, потім, не виливаючи воду, розтирати доти, доки
маса не стане білою. Додати мед, горіхи, родзинки, цукор за смаком. Змішати
все з відвареною пшеницею, розвести
кип’яченою водою або узваром із сухофруктів.
Пампушки з маком
Тісто: 250 г борошна, 50 г маргарину, 50 г цукру, 25 г дріжджів, 3 жовтки,
півсклянки молока, 1/5 ч. л. солі, ванілін,
цукор
Начиння: 200 г цукру, 50 г вершко-

вого масла, 50 г подрібнених горіхів, 1
склянка маку, 1 ст. л цукатів з апельсинових скоринок, 1 ч. л. кориці, третина
склянки води
Для начиння: мак обдати окропом,
відцідити, розтерти у макітрі. Із цукру і
води зварити густий сироп (за ложкою
має тягнутися «нитка» сиропу). До нього
додати мак, масло, горіхи, цукати і корицю.
Масу вимісити і охолодити. Трішки
залишити, щоб полити пампушки.
Для тіста: дріжджі розвести у теплому молоці, в якому попередньо розчинити ложку цукру. Коли почне бродити,
влити просіяне борошно, розтерти з цукром жовтки, ванільний цукор, сіль і замісити тісто.
У кінці вимішування додати розтоплений маргарин і місити, доки тісто не
відставатиме від рук. Коли воно підніметься, сформувати з нього невеличкі
булочки.
Для цього розкатати шар тіста завтовшки 1см і вирізати склянкою кружальця. На середину покласти макове
начиння. Викласти на дечко, аби підійшли, змастити яйцем і поставити в духовку.

Уточнення

До статті «У ПОШУКАХ Синього Птаха ЩАСТЯ»
Новорічна вистава 26 грудня 2011 року відбулася винятково силами вихованців міського центру творчості «Джерело», а для 172 дітей із малозабезпечених родин міста — із солодкими подарунками від мера.
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

P.S.

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