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Футбол без компромісів

Олександр ЧЕРКАЙ,
старший тренер ФК «Чайка»
Коли й грати у футбол, як не під
час зимових канікул! Свою майстерність майбутні Пеле відточували не
на зеленому полі стадіону, а у спортзалі, у динамічних, швидких іграх,
коли точиться безкомпромісна, часом жорстка боротьба за кожний
вдалий вихід до воріт суперника.
Втім, міні-футбол – завжди яскраве
видовище, що підтвердили і недавні ігри
на Першість Вишгородського району серед юнаків 1997-1998 років народження.
У них взяли участь вісім команд міста, району та області. Їх розподілили на
дві групи – чотири команди у кожній.
Грали по колу, а потім перші дві команди у півфіналі виборювали призові
місця, решта боролися за 5-8 місця.

Через різний рівень підготовки
спортсменів ігри у групах відбувались за
явної переваги фаворитів.
У групі А це – команди «Троєщина» та
«Діназ – ДЮСШ» (1997 р. н.); у групі Б –
«Чайка» (1998 р. н.) та «Діназ-2» (1997
р. н.).
У першій групі до півфіналу увийшли команди «Троєщина» та «Діназ ДЮСШ». У другій – команди «Чайка» та
«Діназ-2».
«Чайка» переграла «Діназ» 1999 р.
н. (8:1), а також столичний футбольний
клуб «Парма» (з рахунком 6:4) і виграла
у «Діназу-2» (4:2).
У півфіналі команда з Троєщини тільки в серії пенальті здобула право грати у
фіналі, зігравши внічию (0:0) в основний
час з командою «Діназ-2». А «Чайка»
1998 р. н. не витримала натиску на свої
ворота, хоча до цього часу інтрига збе-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

рігалась з результатом 4:3 на користь
наших суперників. Усе ж досвід та ентузіазм старших взяли гору, і ми поступилися з рахунком 7:3.
За трете місце ми знову грали з командою «Діназ -2» 1997 р. н. і перемогли
(3:2).
Фінал був напружений і жорсткий.
«Діназ – ДЮСШ» вирвав перемогу у троєщинців з рахунком 4:2.
Після матчів відбулось нагородження
переможців та кращих гравців.
У нашій команді кращим назвали капітана команди Вадима Шамрая.
У номінаціях (амплуа) кращим воротарем визнали голкіпера з ФК «Троєщина», кращим оборонцем та нападником – гравців команди «Діназ –ДЮСШ»
Олександра Йову та Миколу Оводенка.
Кращим гравцем турніру став Артур
Бородушко – ФК «Чайка».

I

а-Фішка
Турнір на Кубок
Володимира Герасимова
У неділю, 15 січня 2012 р., о
10:00 у Вишгородській районній
комплексній
дитячо-юнацькій
спортивній школі — турнір з міні-футболу, присвячений пам’яті
майстра спорту СРСР Володимира Герасимова, багаторічного
директора стадіону «Енергетик».
У боротьбі за Кубок братимуть
участь команди міськради, ДЮСШ,
ВАТ «Гідромеханізація», Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС, НВП «Технопроект», «Ватутінець».
Вболівальникам — вхід вільний.

«Різдвяні зустрічі»
Народний хор «Вишгород» запрошує шанувальників духовних народних традицій на Водохреща — 19
січня 2012 р. о 18:00 до Будинку
культури «Енергетик».

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Музичні канікули

«Різдво у Києві»
від Констанції Фортунато
Настя СТЕФАНІВСЬКА,
учениця 9-А класу
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
ФОТО — Оксана СТЕФАНІВСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

В

Соціум

2012 року

осьмого січня разом із своїми батьками я побувала у Національній філармонії України (м. Київ,
Володимирський узвіз, 2) на родинному концерті
«Різдво у Києві» (організатори — Благодійний фонд «Джерело надії» спільно з Music Camp International).
Мама й тато сиділи у залі, а ми — мої однокласниці Злата Корнійчук, Олена Булавінцева і я — співали на сцені. Це
був наш перший виступ на професійній сцені, і співали ми
першим голосом та ще й у супроводі професійного симфонічного оркестру «Академія».
Виконували різдвяні наспіви усього світу — півтора десятки
музичних творів аж чотирма мовами (латиною, українською, англійською й суахілі):
«Фанфари і глорія» Г. Ф. Генделя (обр. М. Брімера), «Глорія»
А. Вівальді, «Добрий вечір тобі» К. Стеценка, «Небо і земля», «Бо
немовля родилось нам», «Буде явлена слава Його», «Пітер Пен»
(аранж. Д. Лантц ІІІ), «Різдвяну Кумбаю» (аранж. Дж. Альтхаус),
«В цю святу, в цю тиху ніч» (аранж. Л. Фарнелл)… «Щедрик»
(аранж. К. Фортунато) виконав ансабль золотих дзвонів.
А диригувала усіма керівник міжнародного музичного табору. Констанція Фортунато (США) три з половиною десятиріччя
навчає дітей співу. Вже маючи подібний досвід у Румунії, у вересні 2011 року вона приїхала до України, щоб організувати міжнародний музичний табір, а простіше — навчання всіх співам.
Оголошення написали в середніх загальноосвітніх закладах
Києва, Бучі та Вишгорода. І всі охочі до співу хлопці й дівчата аж
цілих вісім днів репетирували: спочатку у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я».
В актовій залі нашої школи вісім десятків голосистих киян,
бучанців та вишгородців з 10 до 15 години щодня співали
а-капела та у супроводі фортепіано. Крім того, ми вчилися грати на інструментах — музична команда Констації Фортунато
привезла із собою скрипки, віолончелі, орфи (своєрідний ксилофон), золоті дзвони, гітари, хенд-чаймси (трубка з молоточками).
Молоді викладачі гри на музичних інструментах були нам
скоріше партнерами, а не наставниками, ніколи не ганили, а
спокійно пояснювали, коли щось не виходило. Вони і Кані (так
ми називали Констанцію) завжди були налаштовані позитивно.
І все виходило добре.
Нас поділили на дві команди: зелені — перший голос, червоні — другий. Доки одна команда співала, друга освоювала нові
інструменти. Насамкінець — «сводний» виступ.
Упродовж тижня ми втомилися страшенно: дозволялося ж
бо лише дві позиції — стояти і сидіти. Але й друзів знайшли чимало — і не тільки з Вишгорода.
І результат щоденних п’ятигодинних занять вразив усіх.
Першим його побачили наші батьки й спонсори у вестибюлі філармонії — ми грали різдвяний канон. Причому грали двічі, бо
гості все ішли й ішли.
А на сцені — то було щось неймовірне! Нас знімали телеканали: 5-й, Ай-сі-ті-ві, Ті-ві-ай. Після виступу брали в нас інтерв’ю.
Пишу ці рядки й хвилююся — емоціїї переповнюють. Пані
Констанція обіцяла повернутися до України восени вже цього
2012 року і за місяць підготувати й повезти до Європи з виступами. Скоріше б!

Вишгород
ФОТОмить

I

Дід Мороз від «Сильної України»

П

ід Новий рік на дверях під’їздів багатоповерхівок на вул. Набережній, 4, 4-а, 8 і 12
з’явилися яскраві плакати: «До ваших дітей (віком до 10 років) 29-30 грудня завітають
Дід Мороз і Снігуронька. Звертайтесь: (номер телефону…)».
І попри те, що такі запрошення були лише на чотирьох будинках, за вказаним в оголошенні номером телефону зверталися з усього Вишгорода. Тож у зазначені дні Дід Мороз і Снігуронька подарунками привітали із Новим роком понад півсотні дітей.
Емоції дітлахів, їхніх батьків, дідусів і бабусь не вимовити словами: тут і щирий подив, і бурхлива
радість, і непереборна цікавість – хтось віршика декламував, а хто й хотів сфотографуватися з Дідом
Морозом і Снігуронькою на пам’ять.
Організував це свято депутат Вишгородської міської ради Олексій Поліщук (фракція «Сильна Україна»). Такі відвідини – ідея нова, і, сподіваємося, це стане хорошою традицією. Бо малюки вже чекають
наступного Нового року – і нових подарунків.

Молодіжний квартал

Перевірка ваших знань

1

січня розпочалась і до 20 лютого (включно) триватиме реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО (зовнішнє
незалежне оцінювання) знань, отриманих під
час навчання у середній школі. ЗНО необхідне
для вступу до вищих навчальних закладів.
Надіслати необхідні реєстраційні документи
поштою на адресу відповідного регіонального
центру оцінювання якості освіти можна, скориставшись спеціальною програмою на інтернетсайтах www.testportal.gov.ua; www.kievtest.org.ua.
Телефонна інформаційна підтримка: (044) 36070-04.
Для тих, хто зареєструвався до 01.12.2011
р., дві сесії пробного тестування відбудуться
24 і 31 березня.
Докладніше — у наступному номері

Всім — спасибі,
освітянам — готувати ідеї
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січня у великій залі адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) відбулось розширене засідання Вишгородської районної молодіжної громадської ради при голові
райдержадміністрації на тему: «Реалізація державної
молодіжної політики у Вишгородському районі».
66 молодих вчителів із 29 середніх загальноосвітніх навчальних закладів Вишгородщини зібралися у найввічливіший день року – Міжнародний день
«СПАСИБІ» – для того, щоб під час неформальної
зустрічі визначити у своєму колі неформальних лідерів і самоорганізуватися для генерування й втілення у життя нових ідей і проектів. Перший крок до
цього вони зробили на тому ж розширеному засіданні – створили Раду молодих вчителів Вишгородщини й обрали її головою Тетяну Сидорчук.
Докладніше — у наступному номері

Дев’ята сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
16.02.2011 р. № 3/4 «Про встановлення єдиного податку»
Рішення від 29 грудня 2011 р. № 9/5
Відповідно до статті 143 Конституції України, статтей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1
розділу ХІV та підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 та
статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Державної
податкової інспекції у Вишгородському районі, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 16.02.2011 р. № 3/4 «Про встановлення
єдиного податку» та затвердити ставки єдиного податку на території Вишгородської міської ради на
2012 рік:
1.1. Для 1 групи платників єдиного податку (відповідно до ч. 1 ст. 293.2 Податкового кодексу України) по всіх видах господарської діяльності на території Вишгородської міської ради — в розмірі 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати.
1.2. Для 2 групи платників єдиного податку (відповідно до ч. 2 ст. 293.2 Податкового кодексу України) по всіх видах господарської діяльності на території Вишгородської міської ради — в розмірі 20 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати.
2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення
до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Вишгород
(Закінчення. Початок див.
у № 53’2011, № 1’2012)

Від першої особи
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Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода

Звітуючи перед громадою міста, я
маю оперувати конкретними цифрами.
Щоправда, говорити про соціальну сферу мовою статистичних викладок дуже
важко, адже за сухими цифрами стоять
людські долі. Пріоритетним завданням
для міської влади, як і в минулі роки, був є
і залишається соціальний захист, особливо найбідніших верств населення.
Минув рік, як міська рада затвердила
широкомасштабну програму соціального
захисту малозабезпечених верств населення міста. Особливу увагу було приділено наданню матеріальної допомоги

Соціальний захист
вишгородцям. У першу чергу кошти виділяли людям, які потребували невідкладних хірургічних втручань. Насамперед
допомогу отримували ветерани Великої
Вітчизняної війни, інваліди, вдови військовослужбовців, чорнобильці.
Окремо варто сказати про ветеранів
ВВВ. Для цієї категорії населення було
забезпечено не лише святкові концерти,
відвідування та вітання з Днем захисника Вітчизни, матеріальну підтримку продуктовими наборами до Дня Перемоги,
святкові обіди на 9 Травня, на День визволення Вишгорода, до Дня людей похилого віку. Виконавчий комітет подбав, щоб
ветерани мали можливість безкоштовно
отримувати міську газету «Вишгород».
Депутати Вишгородської міської ради
VI скликання систематично здійснюють
обстеження матеріально-побутових умов
людей похилого віку та ветеранів. За
зверненнями громадян надається одноразова виплата адресної матеріальної
допомоги.
У серпні цього року за сприяння голови Вишгородської райдержадміністрації
О. Приходька у Вишгороді відкрито медико-соціальний центр Товариства Черво-

ного Хреста України. Відвідувачі центру,
окрім медичної допомоги, можуть скористатися банком одягу, пунктом прокату
речей, необхідних важкохворим. Лежачим хворим надається послуга у пранні
білизни.
Вишгородська міська рада спільно з
громадськими організаціями соціальної
спрямованості систематично проводять
акції та заходи, зокрема для людей похилого віку та ветеранів. Це спільні доброчинні акції з громадськими благодійними
фондами: «Гіппократ», фондом св. княгині Ольги та іншими.
Упродовж року надано матеріальну
допомогу за заявами на лікування, поховання, інвалідам та для вирішення соціально-побутових питань понад 650
мешканцям міста, оплачено протезування зубів мешканцям міста, які мають
пільги, – на суму 60 тис. грн. Усього на
соціальний захист населення витрачено 600,7 тис. грн. Придбано операційне
офтальмологічне обладнання для поліклініки Вишгородської ЦРЛ на 30,0 тис. грн.
Місто оплатило путівки для оздоровлення
вихованців оркестру-студії «Водограй» у
Болгарії на суму 100,0 тис. грн.

Дошкільні навчальні заклади
Чотири дошкільні навчальні заклади (ДНЗ),
що перебувають у міській комунальній власності, розраховані на 646 місць. Це лише наполовину задовольняє нинішні потреби міста.
Фактично на 1 вересня 2011 року у дитсадках
виховується 1106 дітей. Упродовж поточного
року виділено 1 млн 200 тис. грн для проведення ремонтних робіт та 400 тис. грн для поновлення обладнання на ігрових та спортивних
майданчиках дитсадків.
У ДНЗ «Сонечко» відновлено 7 ігрових майданчиків, на спортивному майданчику обладнано велокомплекс. Виконано капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт туалетних
кімнат у двох групах, придбані нові шафи для
одягу.
У дитсадку «Золотий ключик» звільнено від
оренди частину приміщень, завдяки чому ми

змогли відкрити одну групу, незабаром планується відкриття ще однієї. Проведено поточний
ремонт, закуплено нові дитячі ліжечка, обладнано новими спорудами спортивний майданчик.
У ДНЗ «Ластівка» здійснено капітальний ремонт кухні, відновлено 6 ігрових майданчиків.
У дитячому садочку «Чебурашка» оновлено
споруди на спортивному та трьох ігрових майданчиках. Проведено ремонтні роботи в групах
та в медичному кабінеті.
Я хочу подякувати усім керівникам дошкільних навчальних закладів: Т. Яковенко, С. Омецинській, Л. Шишкіній та Г. Литвиненко. Це
прекрасні керівники, які люблять дітей, дбають
про ввірені їм заклади та щодня розв’язують
безліч проблем, щоб у маленьких вихованців
дитсадків було все необхідне для повноцінного
розвитку.

У звіті використані
ФОТО з архіву газети
«Вишгород». Автори:
Андрій МАКСІМОВ,
Вікторія ШМИГОРА,
Марта КВІТКА,
Катерина ЗУРМА,
Ольга ДУМАНСЬКА,
Юлія ТІХОНОВА,
Василь КАРПЕНКО
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Дозвілля
Пріоритетом міського голови було
і залишається виховання юних вишгородців справжніми патріотами рідного
міста, бо невдовзі їм належить уже самостійно дбати про подальший розвиток
прекрасного та славетного Вишгорода.
Юні таланти, що вражають дорослих яскравою самобутністю і глибокою
моральністю, плекає Вишгородський
міський центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело».
Саме тут утверджується національний
дух і відбувається процес ідентифікації
юних вишгородців як українців та достойних громадян свого міста.
Сьогодні «Джерело» відвідує понад
400 вихованців. Про їхню майстерність
свідчать регулярні виставки декоративно-вжиткового мистецтва студій «Золоті ручки» і «Народні ремесла», концерти
юних артистів, участь дітей і підлітків у
масових заходах та урочистостях.
У 2011 році відбувалися дитячі концерти у районному Будинку культури
«Енергетик», виступи перед ветеранами до Дня захисника Вітчизни. Вихованці «Джерела» брали учать у незабутньому святі «Вишгородська Масляна», у
великодніх гаївках, а також в урочистих
заходах до Дня Перемоги, Дня міста
тощо.
Важливо, що талановиті й чуйні вихованці «Джерела» не забувають про
своїх ровесників з фізичними вадами зі
спеціалізованої школи «Надія», терпляче навчають їх премудростям мистецтва
вишивання, в’язання, виготовлення ляльок та іншим народним ремеслам.
Хочу подякувати Наталі Кисіль, від-

даному й досвідченому керівникові, яка,
попри чисельні проблеми, зібрала колектив справжніх фахівців, що духовно
розвивають і збагачують нашу молодь,
прищеплюють їм любов до прекрасного, навертають до народних традицій і
звичаїв.
Із щирою теплотою хочу згадати
Олену Кольвах – натхненницю гуртка
«Золоті ручки», що відроджує найдавніші види українського мистецтва (вишивання, ляльки-мотанки); Тетяну Халаш
– заслужену артистку України, керівника вокального гуртка «Полузір’я».
«Джерело» гостинно розкриває двері не лише для обдарованої молоді, а й
для літніх вишгородців. Виставки робіт
вишгородських майстринь вражають
своєю самобутністю та досконалістю.
Упродовж року вишгородці мали
можливість відвідувати ювілейні виставки творчих робіт вишгородських
майстринь – Надії Богданівни Романів
(70 років), Валентини Петрівни Котенок
(65 років), Олени Олексіївни Кобзар (70
років). Захоплюють і вражають своєю
красою вишиті ікони вишгородської поетеси Ольги Дяченко, а творчий доробок пані Ольги — чарівні вірші —надихають і дітлахів, і дорослих.
У стінах «Джерела» проводить репетиції й славнозвісний хор ветеранів під
керівництвом Ганни Покровської.
Численні заходи, ініційовані та проведені вихованцями «Джерела», переконують нас, що Вишгородщина багата
на самобутні таланти та яскраві особистості і споконвічне творче джерело на
цій землі не вичерпається ніколи.

Невичерпне
ДЖЕРЕЛО
талантів...

СПОРТ

Спортивне життя вишгородців
На баскетбольному майданчику
з відомою телеведучою
О. Герасим’юк
«Родзинка» Вишгорода —
жіночій футбол

...вишгородської
землі

Розв’язуючи нагальні проблеми дня сьогоднішнього, ми
повинні думати й про майбутнє. Вивчаючи досвід країн, які
стрімко розвиваються, я дійшов висновку, що основні інвестиції, які має робити влада, – це інвестиції в молоде покоління. Здорові, розумні, талановиті діти – це наше майбутнє.
З метою всебічного сприяння розвитку фізичної культури, спорту та створення необхідних умов для зміцнення
здоров’я населення міста, з метою підготовки спортивного
резерву і підвищення спортивної майстерності учнів міської
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) у
Вишгороді створено комунальне підприємство «Управління
з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради».
У КДЮСШ займаються спортом понад 350 дітей нашого
міста, понад 450 мешканців Вишгорода постійно відвідують
18 груп здоров’я з різних видів спорту. У місті розвиваються
хокей, кікбоксинг, працюють школи великого та малого тенісу. Найбільш чисельне відділення КДЮСШ – футбол. Цього року вихованці тренера вищої категорії О. Черкая зуміли
пробитися до Вищої ліги Першості м. Києва. В останні роки
справжньою спортивною «родзинкою» Вишгорода став жіночий футбол.
Відділення вітрильного спорту було відкрито в жовтні
2008 року, створена матеріальна база. З дітьми працює тренер вищої категорії Іван Колобов – володар Кубку України та
срібний призер чемпіонату України в класі яхт 49-ER.
2011 року вперше в акваторії Київського водосховища
проведено вітрильні змагання «VI юнацькі спортивні ігри
України». Упродовж п’яти днів водні простори Київської акваторії підкорювали 110 яхт. У змаганнях узяли участь 137
спортсменів із 11 областей нашої держави.
На чемпіонаті Європи з кікбоксингу золоті та срібні медалі
вибороли Сергій Шпак, Денис Коровай та Євген Паланичко.
Минулого року вишгородчанку, олімпійську чемпіонку
Світу-2010 у веслуванні на байдарках Інну Осипенко-Радомську визнали в Україні найкращою спортсменкою року.
Розвивається у Вишгороді і велоспорт. Цьогоріч уперше в
ноашому місті відбулися змагання «ВелоВишгород».
Успіхи й досягнення юних спортсменів доводять, що ми
правильно розставили пріоритети. Проте сьогодні цього вже
замало. Невдовзі, за задумкою губернатора, на території
Вишгорода має з’явитися Центр підготовки олімпійського
резерву. Упевнений, прекрасні стартові можливості, славні
традиції та належна матеріальна база дозволять вишгородським спортменам виборювати перемоги в змаганнях і всеукраїнського, і світового рівня.
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Культура

2

Вишгород здавна славиться
своїми культурними традиціями та самобутніми талантами.
Творчі колективи Вишгорода
гідно представляють наше місто в Україні та за кордоном на
різноманітних конкурсах і фестивалях.
Ім’я зразкового аматорського міського дитячо-юнацького
духового оркестру-студії «Водограй» (НА ФОТО 1) відоме
далеко за межами України. Колектив побував у багатьох країнах Євросоюзу, у 2009 році на
фольклорно-етнографічному
фестивалі у французькому місті-побратимі Сансі посів перше
місце, а в німецькому Льорраху
став улюбленцем публіки.
Сьогодні
оркестр-студія
«Водограй» є навчальним музичним закладом, його випускники продовжують навчання
у Національній консерваторії,
Національній академії культури,
грають у складі Президентського оркестру. Ці видатні здобутки є результатом багаторічної
праці та творчих пошуків художнього керівника оркестру Ярослава Глєбовича – почесного
громадянина міст Вишгорода і
Ваха (Німеччина), заслуженого
працівника культури, кавалера

численних орденів і медалей,
генерал-лейтенанта козацтва
України.
Комунальний заклад культури — вишгородський танцювальний колектив «Клерико»
(НА ФОТО 2, 4) очолює Ольга
Пінчук. Нещодавно колектив
відсвяткував своє 10-річчя (до
речі, віднедавна вихованці колективу репетирують у затишному й теплому приміщенні,
зручному для занять). Колектив
«Клерико» неодноразово ставав учасником і переможцем
всеукраїнських та міжнародних
фестивалів-конкурсів
хореографічного мистецтва.
На теплі слова щирої подяки заслуговує й колектив хору
«Коралі». Завдяки натхненнику
і художньому керівнику – Лесі
Потіцькій – «Коралі» знані не
тільки в нашій країні, а й далеко
за її межами. У репертуарі хору
— понад 200 творів а сареllа
(три-п’ятиголосся), серед яких
духовна музика, твори українських композиторів, народні календарно-обрядові пісні.
Свій чималий різножанровий репертуар митці демонструють у багатьох країнах Європи. «Коралі» є лауреатами
багатьох національних та між-

3

народних фестивалів і конкурсів. Але найбільшим досягненням хору, безсумнівно, стала
перемога у Міжнародному конкурсі ім. Ф. Шуберта (2003 р., м.
Відень, Австрія).
У Вишгороді вже третій рік
поспіль з успіхом проходить
Фестиваль-конкурс
«Вишгородська Покрова» (НА ФОТО 3).
Його ініціатором стали Вишгородська міська рада, громада
собору Вишгородської Богородиці УГКЦ та хор «Коралі».
За призові місця цього року
змагалися юнацькі, молодіжні
та дорослі (світські й церковні)
хорові колективи з усієї країни:
Києва, Львова, Івано-Франківська, Харківщини, Чернігівщини, Київщини, Черкащини тощо.
Я пишаюся, що фестивальконкурс такого рівня відбувається саме в нашому місті і
сподіваюсь, що вже наступного
року він дістане статус Всеукраїнського.
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«Коралі» щойно привезли зі Львова дві перемоги

Культура

Маючи нагоду, хочу щиро подякувати пароху собору Вишгородської Богородиці о. Сергію та настоятелю церкви святого Володимира о. Богдану, які дбають про духовний розвиток громади
та беруть активну участь у житті міста.
Український народ упродовж ХХ сторіччя пережив чимало
трагедій: революцію, голодомор, війну з фашистськими загарбниками, повоєнне лихоліття, афганську війну, Чорнобильську катастрофу.
Вишгородці свято пам’ятають давню мудрість: «Без минулого
немає майбутнього» і вшановують історичну пам’ять про трагічні
події нашого міста й держави.
До 25-ої річниці аварії на ЧАЕС у Вишгороді відкрито пам’ятник
героям-чорнобильцям. Промовистою є не лише сама композиція, створена архітектором-художником Василем Климиком, а й
місце розташування пам’ятника – на перетині вул. Набережної та
Н. Шолуденка. Під час ліквідації аварії це був напружений робочий
вузол. Цією дорогою кілька місяців цілодобово бетоновози доправляли бетон на ЧАЕС, щоб звести саркофаг над IV реактором.
На День міста центральну площу прикрасив пам’ятник свв. Борису і Глібу, зведений за підтримки Президента України В. Януковича та губернатора Київської області А. Присяжнюка. Символічно, що кілька років тому закладали капсулу на місці будівництва
представники двох рівнів влади – районної та міської. Це знаковий і значимий момент в історії Вишгорода. Відтоді було покладено край суперечкам і протистоянню, що впродовж багатьох років
заважали плідній і консолідованій праці району та міста.
До речі, встановлення пам’ятника Борису (вбитого майже тисячу років тому вишгородськими боярами) та Глібу стало немов
спокутою громади міста за страшний гріх. Упродовж багатьох віків свв. Бориса й Гліба вважають небесними покровителями Вишгорода, захисниками та охоронцями. Тож зведення пам’ятника
святим мученикам-страстотерпцям відкрило нову сторінку в історії нашого славного міста.
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Вишгород

Телепрограма

09:00 «Золотий трюк»
12:30 Театральні сезони
13:20 Шеф-кухар країни
14:10 Право на захист
14:30 Армія
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:50 Х/ф «Незваний друг»
17:15 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:15 221. Екстрений
виклик
18:20 Новини
19:10 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
19:20 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:50 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Зірки в опері»
11:15 Х/ф «Мабуть, боги
з›їхали з глузду»
13:10 Х/ф «Мабуть, боги
з›їхали з глузду-2»
14:55 Х/ф «Психопатка»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 Х/ф «Діамантова
рука»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Гарячі новини»
23:15 ТСН
23:30 Х/ф «Олігарх»

07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Х/ф «Алан
Квотермейн: Копальні
царя Соломона»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Х/ф «Алан
Квотермейн: У пошуках
Золотого міста»
15:35 Х/ф «Брюс
Всемогутній»
18:45 Факты. Вечер
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морський
патруль»
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6:00, 7:00 СТН. Тижневик
6:30, 19:25 Столиця
7:30, 3:00 Муз. програма
Профілактика на каналі до
14:00
14:00 Як це?
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:30 СТН
15:10, 21:25, 1:00 В гостях
у Д. Гордона
16:10 В центрі уваги
17:10 Х/ф «Історія черниці»
19:20, 20:50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.50 Світ бізнесу
0.00 Громадська
приймальня
1:50, 5:00 Мультляндія

09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Валентина»
14:15 Купці на плотах
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Економічний пульс
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Агент у мініспідниці»

07:35 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:10 Х/ф «Сніжний ангел»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Детективи»
12:55 «Знак якості»
13:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
14:25 «Сімейний суд»
15:25 «Судові справи»
16:20 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Пандора»
22:35 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
23:50 «Позаочі»
00:50 Х/ф «Охоронець»

07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00 Х/ф «Лісове озеро»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 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 «Катіна любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
21:10 Т/с «Слід»
22:20 Х/ф «Швидкий і
мертвий»
00:20 Х/ф «Поцілунок
дракона»
02:10 Щиросерде зізнання
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09:00 Репортер
09:10 Т/с «Бальзаківський
вік або Усі мужики сво...»
10:10 Здрастуйте - я ваша
мама
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:50 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Аферисти
22:55 Т/с «Бальзаківський
вік, або Усі мужики сво...»

(068) 713-12-12

05:45 «Нез›ясовно, але
факт»
06:30 «Документальний
детектив»
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
10:10 Х/ф «Сніг на голову»
12:10 Х/ф «Звідки
беруться діти?»
14:00 «Зіркове життя.
Найкоротші шлюби»
15:00 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Татові доньки. Без
дитинства»
20:10 «Х-Фактор»
20:55 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор»

03:55 «НТВ зранку»
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»
22:45 Т/с «Детектив Раш»
23:40 Головна дорога
00:15 «Жінка кольору
танго»

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

06:05 «Легенди
бандитського Києва»
06:30 Х/ф «Ходіння по
муках»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Правда життя».
Тату: на вістрі голки
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Розвідники»
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»
00:00 «Свідок»

ТЕЛЕРЕМОНТ
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06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «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 «Енергонагляд»
22:20 «Хроніка дня»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Автопілот-тест»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:15 Т/с «Універ»
21:35 Т/с «Щоденники
Темного»
22:10 Т/с «Фізика чи Хімія»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Наша пісня
10:10 «Легко бути жінкою»
11:00 Темний силует
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:40 Х/ф «Чорний
трикутник»
15:00 Новини
15:50 Х/ф «Чорний
трикутник»
17:00 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:05 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
18:20 Новини
19:00 «Надзвичайна
зіркова зустріч»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:30 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені-2»
11:50 «Чесно»
12:45 Т/с «Клон-2»
13:40 Т/с «Клон-2»
14:30 «Зірка + Зірка-2»
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 «Потойбічна Україна.
Х-фауна»
23:25 ТСН

06:15 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Морський
патруль»
16:30 Т/с «Менти»
18:45 Факты. Вечер
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морський
патруль»
22:35 Т/с «Таксі»
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «Розбірки у
маленькому Токіо»

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

05:50 «Нез’ясовно, але
факт»
06:35 «Документальний
СТН
детектив»
6:30, 19:25 Столиця
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
7:25, 3:00 Муз. програма
про зірок»
8:55,16:55,23:50 Світ
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
бізнесу
10:40 «Куб»
11:45 Х/ф «Привіт, кіндер!»
10:15 Повнота радості
13:55 «Зіркове життя.
життя
Татові доньки. Без
11:15, 17:10, 1:50, 5:00
дитинства»
15:00 «Нез’ясовно, але
Мультляндія
факт»
13:20, 0:00 Громадська
16:00 «Битва екстрасенсів»
приймальня
18:00 «Вікна-Новини»
15:10, 21:25, 1:00 В гостях 18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
у Д. Гордона
19:05 «Зіркове життя.
16:10 В центрі уваги
Народжені у чужому тілі»
17:45, 22:25 Т/с «Інспектор 20:10 «Х-Фактор»
22:00 «Вікна-Новини»
Деррік»
22:25 «Х-Фактор»
19:20, 20:50 Міська варта 23:55 Т/с «Лікар Хаус»
20:00 Т/с «Руда»
00:55 Т/с «Адвокат»

07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Бальзаківський
вік або Усі мужики сво...»
10:15 Здрастуйте - я ваша
мама
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:50 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 «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:15 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Парад порад
22:55 Т/с «Бальзаківський
вік, або Усі мужики сво...»

06:00 Програма передач
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:20 «Життя цікаве»
17:25 «Своїми очима»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим

08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Полювання на
лисиць»
14:05 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваші пільги
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Економічний пульс
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Гувернантка»
00:50 «Соціальний пульс»
01:20 Майстер подорожей

06:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
07:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Пандора»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:55 «Знак якості»
13:20 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
14:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Пандора»
22:35 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
23:50 Х/ф «Ніч самотнього
пугача»
01:45 Д/ф «Залізний
Гармаш і його маленькі
слабкості»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:15 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Дикий-2»
11:00 Т/с «Хранитель»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Катина любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 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 Т/с «Слід»
22:20 Т/с «Подружжя»
23:20 Т/с «Камелот»
00:20 Х/ф «Швидкий і
мертвий»
02:20 Т/с «Хранитель»
03:00 Щиросерде зізнання

03:55 «НТВ зранку»
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 Кулінарний двобій
00:35 «У зоні особливого
ризику»

06:30 Х/ф «Ходіння по
муках»
08:30 «Легальний дохід»
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:35 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
18:30 «Речовий доказ».
Заручник у полоні
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»

09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс-битва
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:15 Одна за всіх
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:15 Т/с «Універ»
21:35 Т/с «Щоденники
Темного»
22:10 Т/с «Фізика чи Хімія»

17:00, 19:00, 21:00, 23:30

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 00:55 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:25 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:25 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:55 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Шалені гроші»
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09:00 Підсумки дня
09:35 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Кордон держави
12:40 Х/ф «Жили три
холостяки»
15:00 Новини
15:50 Х/ф «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
17:15 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
19:45 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:30 «Зимовий жарт».
М.Задорнов
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені-2»
11:50 «Потойбічна Україна.
Х-фауна»
12:45 Т/с «Клон-2»
13:35 Т/с «Клон-2»
14:25 «Зірка + Зірка-2»
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 «Пекельна кухня-2»
22:40 «Ілюзія безпеки.
Лівий автосервіс»

06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Морський
патруль»
16:35 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Даішники»
22:35 Т/с «Таксі»
23:00 Факти. Підсумок
23:15 Х/ф «Спартанець»
01:30 Спорт

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

05:30 «Нез›ясовно, але
факт»
06:15 Т/с «Адвокат»
СТН
08:00 Кінець ефіру
6:30, 19:25 Столиця
УВАГА! ДО 11:00 ПРОФІЛАКТИКА
7:25, 3:00 Муз. програма
11:00 «ВусоЛапоХвіст»
8:55, 16:55, 23:50 Світ
12:05 Х/ф «Птах щастя»
бізнесу
14:00 «Зіркове життя.
Народжені в чужому тілі»
10:15 Повнота радості
15:00 «Нез›ясовно, але
життя
факт»
11:15, 17:10, 1:50, 5:00
16:00 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
Мультляндія
18:10 «Неймовірна правда
13:20, 0:00 Громадська
про зірок»
приймальня
19:10 «Зіркове життя. Топ
15:10, 21:25, 1:00 В гостях скандалів 2011 року»
20:10 «Х-Фактор»
у Д.Гордона
22:00 «Вікна-Новини»
16:10 В центрі уваги
22:25 «Х-Фактор»
17:45, 22:25 Т/с «Інспектор 23:55 Т/с «Лікар Хаус»
00:55 Т/с «Адвокат»
Деррік»
02:30 «Вікна-Спорт»
19:20, 20:50 Міська варта 02:40 Х/ф «Дні Турбіних»
20:00 Т/с «Руда»
03:40 Нічний ефір

07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Бальзаківський
вік або Усі мужики сво...»
10:10 Здрастуйте - я ваша
мама
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
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»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с «Кадети»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Ревізор
22:55 Т/с «Бальзаківський
вік, або Усі мужики сво...»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-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 мандрів»
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»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Мігранти»
14:05 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваше здоров›я
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Економічний пульс
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Фараон»

07:10 «З новим ранком»
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Пандора»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Детективи»
12:55 «Знак якості»
13:20 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
14:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Пандора»
22:35 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
23:50 Х/ф «Санта на
продаж»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Хранитель»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Катіна любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 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 «Катіна любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
21:10 Т/с «Слід»
22:20 Т/с «Подружжя»
23:20 Т/с «Камелот»

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»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
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»
22:45 Т/с «Детектив Раш»
23:40 Квартирне питання
00:45 «У зоні особливого
ризику»
01:20 Т/с «Утікач»
03:10 Т/с «Два з
половиною чоловіки»

08:30 «Легальний дохід»
08:35 «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»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:40 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:35 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
18:30 «Правда життя».
Контроль над тілом
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 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:15 Одна за всіх
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:15 Т/с «Універ»
21:35 Т/с «Щоденники
Темного»
22:10 Т/с «Фізика чи Хімія»
23:00 Т/с «Секс і місто»

17:00, 19:00, 21:00, 23:30

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
14:25 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 Середовище
проживання. «Не м›ясом
єдиним»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:15 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:10 Крок до зірок.
Євробачення
13:50 Х/ф «Чоловік собаки
Баскервілей»
15:00 Новини
15:50 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
16:50 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:05 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
18:20 Новини
19:25 Концерт Вітаса
«Повернення додому»
20:55 Офіційна хроніка
21:50 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені-2»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Лівий автосервіс»
12:45 Т/с «Клон-2»
13:35 Т/с «Клон-2»
14:25 «Зірка + Зірка-2»
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 «Ясновидиця»
23:10 ТСН
23:25 Х/ф «Нічний
продавець»
01:00 «Мама у законі»

05:05 Погода
05:10 Факти
05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:00 Т/с «Даїшники»
16:25 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Даішники»
22:40 Т/с «Таксі»

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

05:50 «Нез’ясовно, але
факт»
06:35 «Документальний
СТН
детектив»
6:30, 19:25 Столиця
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна правда
7:25, 3:00 Муз. програма
про зірок»
8:55, 16:55, 23:50 Світ
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
бізнесу
11:50 Х/ф «Прилетить
раптом чарівник»
10:15 Повнота радості
13:50 «Зіркове життя. Топ
життя
скандалів 2011 року»
11:15, 17:10, 1:50, 5:00
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
Мультляндія
15:50 «Битва екстрасенсів.
13:20, 0:00 Громадська
Війна світів»
приймальня
18:00 «Вікна-Новини»
15:10, 21:25, 1:00 В гостях 18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
у Д. Гордона
19:10 «Зіркове життя.
16:10 В центрі уваги
Заручниці епізодів»
17:45,22:25 Т/с «Інспектор 20:10 «Х-Фактор»
22:00 «Вікна-Новини»
Деррік»
22:25 «Х-Фактор»
19:20, 20:50 Міська варта 23:50 Т/с «Лікар Хаус»
20:00 Т/с «Руда»
00:50 Т/с «Адвокат»

07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Бальзаківський
вік або Усі мужики сво...»
10:10 Батьки і діти
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:30 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 «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Світлі голови. Зимові
ігри
22:55 Т/с «Бальзаківський
вік, або Усі мужики сво...»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Життя цікаве»
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»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»

08:00 Соціальний статус:
ваше здоров’я
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Викуп»
14:05 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваше житло
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Економічний пульс
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «9/11: Час
кризи»

06:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
07:00 Новини
07:10 С новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 С новим ранком
09:10 Т/с «Пандора»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Детективи»
12:55 «Знак якості»
13:20 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
14:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «Пандора»
22:35 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
23:50 Х/ф «Караюча сила»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Хранитель»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Катіна любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 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 Т/с «Слід»
22:20 Т/с «Подружжя»
23:20 Т/с «Камелот»
00:20 Х/ф «Шакал»
02:30 Т/с «Хранитель»
03:15 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 «Медичні таємниці»
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.
МІФІ»
23:35 Дачна відповідь
00:40 «У зоні особливого
ризику»
01:15 Т/с «Утікач»
03:00 Т/с «Два з
половиною чоловіки»

06:45 Х/ф «Варіант «Зомбі»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «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»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:30 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
17:05 Х/ф «Кожний
десятий»
18:30 Д/ф «Сльози Божої
матері»
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 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
12:25 Косметичний ремонт
12:55 Секс-битва
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:15 Одна за всіх
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:15 Т/с «Універ»
21:35 Т/с «Щоденники
Темного»
22:10 Т/с «Фізика чи Хімія»

17:00, 19:00, 21:00, 23:30

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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
14:25 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15, 21:30 Т/с «Шлюб
за заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Людина і закон»

Телепрограма
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09:00 Підсумки дня
09:30 Д/ф «Темна матерія»
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я»
з Т. Щербатюк
15:00 Новини
15:50 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
17:10 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:05 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
18:15 221. Екстрений
виклик
18:20 Новини
19:00 Наша пісня
19:45 Новорічний жарт
з групою «ЕКС-ББ» і
С.Альтовим
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені-2»
12:00 «Чесно»
12:55 Т/с «Клон-2»
13:45 Т/с «Клон-2»
14:35 «Зірка + Зірка-2»
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
по-українському»
21:10 Х/ф «Міцний
горішок-2»
23:25 Х/ф «Області
темряви»
01:25 «Мама у законі»
02:20 «Мама у законі»

06:15 Ділові факти
06:20 Погода
06:25 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Даїшники»
16:35 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Даїшники»
22:40 Х/ф «Незбагненне»
00:35 Самозванці
01:25 Спорт
01:35 Погода

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:25 Х/ф «Бережіть
чоловіків»
07:55 Х/ф «Небезпечно
СТН
для життя!»
6.30, 19.25 Столиця
09:50 Х/ф «Балада про
відважного лицаря
7.25, 3.00 Муз. програма
Айвенго»
8.55, 16.55, 23.50 Світ
11:50 Х/ф «Невловимі
бізнесу
месники»
13:15 Х/ф «Нові пригоди
10.15 Повнота радості
невловимих»
життя
15:05 Х/ф «Корона
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Російської імперії, або
Знову невловимі»
Мультляндія
18:00 «Вікна-Новини»
13.20, 0.00 Громадська
18:10 Х/ф «Спортлото-82»
приймальня
20:05 «Х-Фактор»
15.10, 21.25, 1.00 В гостях 22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор»
у Д. Гордона
23:20 Х/ф «Прилетить
16.10 В центрі уваги
раптом чарівник»
17.45, 22.25 Т/с «Інспектор 01:25 «Вікна-Спорт»
01:35 Х/ф «Балада про
Деррік»
відважного лицаря
19.20, 20.50 Міська варта Айвенго»
20.00 Т/с «Руда»
03:00 Нічний ефір

07:00 Барбоскіни
07:30 Репортер
07:40 Очевидець
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Бальзаківський
вік або Усі мужики сво...»
10:10 Батьки і діти
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Аладдін»
14:30 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»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Україна чудес
22:45 Т/с «Бальзаківський
вік, або Усі мужики сво...»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-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»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Без свідків»
14:05 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:00 «Соціальний пульс»
21:35 Наша Наташа.
Наталія Гундарєва
22:40 Х/ф «Я, ти і всі, кого
ми знаємо»

06:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Пандора»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:10 «Вечірній квартал.
Новий рік 1частина»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 «Вечірній квартал.
Новий рік 2частина»
22:30 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Хранитель»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Катіна любов»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 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 «Катіна любов»
20:10 Т/с «Дикий-2»
21:10 «Тільки один»
22:10 Т/с «Подружжя»
02:00 Х/ф «Гербарій Маші
Колосової»

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 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 «Жіночий погляд».
Людмила Нільська
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Гончі-4»
21:20 Х/ф «Дубля не буде»
23:15 Х/ф «Нічний слухач»
00:50 Т/с «Утікач»
02:45 Т/с «Два з
половиною чоловіки»

05:45 «Легенди
бандитського Києва»
06:35 Х/ф «Жорстокість»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «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»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
13:40 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:30 Х/ф «Три відсотки
ризику»
17:00 Х/ф «Республіка
ШКІД»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Патруль»
21:30 «Свідок»
22:00 Х/ф «Чорне місто»

09:55 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:35 Конвеєр кохання
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:15 Одна за всіх
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:15 Одна за всіх
19:45 Дайош молодьож!
20:15 Т/с «Універ»
21:35 Т/с «Щоденники
Темного»
22:10 Теорія зради

17.00, 19.00, 21.00, 23.30

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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
14:25 «Хочу знати»
15:30 «Слід»
16:15 Т/с «Шлюб за
заповітом. Повернення
Сандри»
17:10 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Хвилина слави»
23:30 Х/ф «Мелодія для
шарманки»
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08:00 Шустер-Lіve
12:35 Глибинне буріння
13:05 Православна
енциклопедія
13:30 Зелений коридор
13:45 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (жінки)
15:05 В гостях
у Д. Гордона
16:45 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (чоловіки)
17:25 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
17:35 Золотий гусак
18:00 Світ атома
18:25 Новорічний вогник
на Першому. Святкують
Дракони та Кролики
21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв’язок
21:45 Творчий вечір
А. Демиденка
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 М/ф «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі-2»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Месники»
10:25 «Тімон і Пумба»
10:50 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:45 «Пекельна кухня-2»
13:10 «Голос країни. Нова
історія»
15:15 Х/ф «Лікар Дуліттл»
16:50 «Велика різниця
по-українському»
17:45 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Три напівграції»
23:25 Х/ф «Міцний
горішок-2»
01:30 Х/ф «Області
темряви»
03:15 Х/ф «Останній
король Шотландії»

05:25 Погода
05:30 Факти
06:00 Погода
06:05 Козирне життя
06:30 Х/ф «Випадковий
шпигун»
08:00 Бережись
автомобіля
09:00 Люди, коні,
кролики..і домашні ролики
10:00 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Утриматись у кріслі
12:55 Спорт
13:00 Наша Russіa
13:45 Стоп-10
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в Україні
16:45 Х/ф «Машина часу»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с «Бомбило»
21:00 Наша Russіa
22:10 Самозванці
23:10 Х/ф «З чистого
аркуша»

09:10 Степи великого хана
10:15 Наша Наташа.
Наталія Гундарєва
11:20 Х/ф “Було у батька
три сини”
12:50 Мультфільми
13:30 За сім морів
14:50 Цивілізація Incognіta
15:00 Мультфільми
15:30 Щоденник для
батьків
15:55 Невідома планета
17:00 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 Нонна Мордюкова.
Про кохання
21:35 Нові пісні про
головне
23:00 Х/ф “Зруйноване
місто”

06:15 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:45 «Найрозумніший»
12:40 Т/с «Відкрийте, це я»
16:30 «Пороблено в
Україні»
17:25 «Вечірній квартал.
Новий рік»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Новорічна Більша
різниця»
22:30 Концерт «Своя колія.
До дня народження
В. Висоцького»
00:40 Х/ф «Блаженство»
02:30 «Подробиці»
03:00 Х/ф «Здавайся або
розплатися»
04:30 «Знак якості»
05:05 Х/ф «Блаженство»

06:00 Срібний апельсин

6:00, 7:00 СТН
6:30 Столиця
7:25, 16:40 В гостях
у Д. Гордона
9:10 Хто в домі господар?
9:35 Актуальна тема
9:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11:00, 1:30 Як це?
11:30, 13:25, 14:50, 16:20,
0:05, 5:00 Мультляндія
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
19:20 Х/ф «Батько і син»
21:00, 23:35 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Усі вони
сміялися»
2:00 Муз. програма

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:20 “Золотий ключ”
07:15 Х/ф “Казаам”
06:45 “Академія краси
07:20 “Готовимо”
09:00 Х/ф “Руда”
08:20 Головна дорога
11:00 Т/с “Хранитель”
08:55 Кулінарний двобій
13:00 Х/ф “Любов на сіні” 10:00 Квартирне питання
11:20 Своя гра
15:00 Т/с “Останній
12:10, 01:20 Т/с “Москва.
кордон. Продовження”
Центральний округ-3”
14:20 “Таємнича Росія:
17:00 Т/с “Останній
Байкал. Живе озеро?”
кордон. Продовження”
15:20 Очна ставка
19:00 Події
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія
19:20 Т/с “Останній
17:25 Професія - репортер
кордон. Продовження”
17:55 “Програма
21:20 Т/с “Ісаєв. Молодість максимум. Розслідування,
які стосуються кожного”
Штірліца”
19:00 “Російські сенсації”
01:15 Т/с “Хранитель”
19:55 Ти не повіриш!
20:55 Х/ф “Брати по крові”
03:30 Події
22:50 Х/ф “Парк Юрського
03:50 Х/ф “Казаам”
періоду-2: Загублений
світ”
05:15 Срібний апельсин
07:00 Події

05:05 “Наші улюблені
мультфільми: Бобик
в гостях у Барбоса,
Путешествие муравья,
Тайна третьей планеты”
06:30 Х/ф “Золоті роги”
07:50 “Караоке на
Майдані”
08:50 “Сніданок з Юлією
Висоцькою”
09:00 “Їмо вдома”
10:05 “ВусоЛапоХвіст”
12:00 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
13:00 Х/ф “Весілля у
Малинівці”
15:00 Х/ф “Нерозумна
зірка”
17:00 Х/ф “Приватний
детектив, або Операція
“Кооперація”
19:00 Х/ф “Спортлото-82”
20:55 Х/ф “Мандрівка у
закоханість”
23:10 Х/ф “Нерозумна
зірка”

06:05 Т/с «Журнал мод»
07:05 Х/ф «Маппети з
космосу»
08:45 Казки братів Гримм
«Король-жабеня»
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:15 ТОП-100
13:20 Новий погляд
14:20 Кухня на двох
15:25 Україна чудес
16:25 Х/ф «Вид зверху
краще»
18:15 Х/ф «Секс у
великому місті»
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг»
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф «Співак на
весіллі»
02:05 Неймовірні історії
Ріплі

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
10:10 “Смак”
10:50 “Ірина Аллегрова.
Жінка з минулим”
12:15 Х/ф “Помилка
резидента”
14:40 Х/ф “Одруження
Бальзамінова”
16:10 “Тамара
Гвердцителі. “Я тричі
починала жити з нуля”
17:00 “Я несу в долонях
світло”. Концерт Тамари
Гвердцителі
18:15 Новий “Єралаш”
18:30 “У чорній-чорній
кімнаті...”
19:40 “Перший клас”
21:00 “Час”
21:20 “Кубок
професіоналів”
23:15 Х/ф “Неймовірні
пригоди Аделі Блан-Сек”
01:25 Х/ф “Парасолька для
молодят”

05:45 “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»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв’ю»
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»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
бандитської Одеси”
07:05 Т/с “Інспектор
Деррік”
09:25 Х/ф “Патруль”
11:30 “Речовий доказ”.
Заручник у полоні
12:00 “Головний свідок”
13:00 Т/с “Розвідники”
19:00 Т/с “Об’єкт 11”
23:00 Х/ф “Афганець”
00:50 Х/ф “Мулан”
02:45 “Речовий доказ”
03:10 “Агенти впливу”
04:10 “Правда життя”
05:35 “Уроки тітоньки
Сови”

06:00 Дізнайся як
06:15, ТЕТ 02:00 Дайджест
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 “Досягни успіху”
15:00 Одна за всіх
15:30 Дайош молодьож!
15:55 Т/с “Універ”
17:50 Х/ф “Східна
наречена”
19:45 Дайош молодьож!
20:40 Т/с “Універ”
23:00 Х/ф “Діти кукурудзи
666. Ісаак повернувся”
00:25 До світанку
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09:30 Ближче до народу
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Кумири і кумирчики
12:15 Караоке для
дорослих
12:55 Атака магії
13:25 Біатлон. Кубок світу.
мас-старт (жінки)
14:10 Маю честь
запросити
14:55 Хокей. Матч зірок
16:30 В ПЕРЕРВІ: Перші
юнацькі зимові Олімпійські
ігри. Щоденник
17:25 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (чоловіки)
18:35 Cвятковий концерт
«Україна-Я-Україна» до
Дня Соборності
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 М/ф «Самотній воїн»
08:30 Мультфільм
09:05 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «Месники»
10:25 «Тімон і Пумба»
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:10 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
12:45 «Я так живу»
13:10 «Шість кадрів»
13:40 «Міняю жінку-4»
14:50 «Зірки в опері»
16:10 Х/ф «Три напівграції»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Голос країни. Нова
історія»
22:25 Т/с «Інтерни»
22:50 «Світське життя»

06:00 Х/ф «Сміливі люди»
07:30 Світські хроніки
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Мультфільми
09:00 Королівський
барабан
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:40 Нонна Мордюкова.
Про кохання
11:50 Х/ф «Було у батька
три сини»
13:40 За сім морів
14:30 Цивілізація Incognіta
15:20 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 «Останній
лицар»
23:50 Світські хроніки

06:40 «Найрозумніший»
08:15 «Формула любові»
09:20 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
11:00 Т/с «Відкурличуть
журавлі»
15:30 «Новорічна Велика
різниця»
17:30 Д/ф «Друге
пришестя Ванги»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Т/с «Усе, що нам
потрібно»
01:25 Д/ф «Золото
Единбурга. Підводна
епопея»
02:20 «Подробиці тижня»
03:05 Х/ф «Азартна гра»
04:45 «Формула любові»

07:40 Т/с «Рюрики»
08:30 ЄвроФуд-2012
09:15 Т/с «Бомбило»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Х/ф «Містер Крутий”
14:10 Х/ф «Випадковий
шпигун»
16:00 Х/ф «За 80 днів
навколо світу»
18:35 Наша Russіa
18:45 Факти. Вечір
19:05 Наша Russіa
19:55 Х/ф «Громобій»
22:05 Х/ф «Останній
самурай»
01:10 Х/ф «З чистого
аркуша»
02:50 Інтерактив.
Тижневик

Високошвидкісний Інтернет МТМ
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Некролог

Світла пам’ять
Після тяжкої тривалої хвороби,
на 80-му році пішла з життя наша
тітонька, дорога Любов Іванівна БЕЙГУЛ.
Доля розпорядилась так, що власних дітей у неї не було, але такою любов’ю і турботою вона зігрівала нас — рідних!
Корінна полтавчанка, Любов Іванівна у
1954 році закінчила Полтавський педагогічний інститут і відтоді працювала у школах, дитячих садочках. Останнім часом – у
парткомі Київської ГЕС тресту «Південатоменергобуд», навчальному комбінаті тресту, звідки і пішла на пенсію.
Нам не вистачатиме її оптимізму,
життєлюбності, наснаги.
Сумуємо. Світла
їй пам’ять.
Рідні
***
Майже 50 років ми
працювали і жили
поряд із Любов’ю
Іванівною БЕЙГУЛ і
завжди шанували її
за порядність, чесність, комунікабельність, різносторонню
натуру. А коли відійшли від справ, постійно підтримували добрі стосунки, дружили.
Якщо не могли відвідати, телефонували, а
вона читала нам власні вірші.
Раптова смерть Любові Іванівни приголомшила нас. Ми втратили людину, якої
нам бракуватиме, без якої життя здаватиметься не таким яскравим.
Сумуємо. Висловлюємо щире співчуття
рідним і близьким покійної. Хай м’яким і теплим буде її останній притулок.
Родини Юрія та Людмили ПОПОВИХ,
Валентина СОБКО,
Олександра ДОРОФЕЄВА,
Віктор ЗЕЛЕНСЬКИЙ

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Пані покоївка»
09:10 Х/ф «Любов на сіні»
11:10 Т/с «Хранитель»
13:10 Х/ф «На все життя»
15:00 «Жити будете!»
16:00 «Тільки один»
17:00 Т/с «Останній
кордон. Продовження»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Останній
кордон. Продовження»
21:30 Т/с «Останній
кордон. Продовження»
23:30 Х/ф «Репортаж долі»

Продам ділянку ОСГ,
16 соток, газ, світло
по вулиці, акт. Ціна:
1800 у. о. за сотку.
Тел: (063) 630-93-02

Вишгород

6:00, 7:00, 23:15 СТН
Тижневик
6:30 Хто в домі господар?
7:30 В гостях у Д. Гордона
9:10, 2:05, 5:00
Мультляндія
9:30 Корисна розмова
9:40 Вчися з нами
9:50, 18:50, 0:45 Х/ф
«Батько і син»
11:20, 3:00 Муз. програма
12:55 Блага звістка
13:30 Актуально – насущно
15:55 Х/ф «Усі вони
сміялися»
18:00 Золота 10-ка
М. Поплавського
20:25 Гаряча лінія «102»
21:00 СТН. Спорт.
Тижневик
21:25 Х/ф «Інакше ми
розсердимося!»
23:45 Громадська
приймальня

06:55 Х/ф «Вогонь, вода
й... мідні труби»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
11:55 Х/ф «Мандрівка у
закоханість»
14:10 Х/ф «Шерлок Холмс і
Лікар Ватсон»
17:10 «Зіркове життя. Топ
скандалів 2011 року»
18:05 «Паралельний світ»
19:05 «Битва екстрасенсів»
21:05 Т/с «Почати
спочатку. Марта»
01:00 «Неймовірні історії
кохання»
01:55 Х/ф «Приватний
детектив, або Операція
«Кооперація»
03:25 Нічний ефір

05:25 Т/с «Ранетки»
06:15 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Казки братів Гримм
«Розумна дочка селянина»
09:45 М/ф «Том і Джеррі:
Політ на Марс»
11:10 Х/ф «Вид зверху
кращий»
13:00 Шоуманія
13:50 Світлі голови
15:00 Парад порад
16:15 Файна Юкрайна
16:55 Х/ф «Скубі-Ду»
18:45 Х/ф «Троя»
22:00 Х/ф «Щира правда»
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф «Ходять слухи»
02:05 Неймовірні історії
Ріплі
03:35 Т/с «Журнал мод»

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

05:25 «Живуть же люди!»
06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні
06:15 «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, 01:05 Т/с «Москва.
Центральний округ-3»
14:20 Слідство вели....
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма»
18:00 Щиросерде зізнання
18:50 «Юля Абдулова. Моя
сповідь»
19:55 Х/ф «Очкарик»
21:50 Х/ф «Поза полем
зору»
00:10 «Кремлівська кухня»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «В останню
чергу»
08:00 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:20 «Фазенда»
12:15 Т/с «МУР»
16:10 Х/ф «Кур’єр»
17:45 Вечір музики Арно
Бабаджаняна
19:15 Х/ф «Вагітний»
21:00 «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:05 «Спеціальне
завдання». Фінал
00:25 Х/ф «Сліпота»
02:30 Х/ф «Жінка, яка
співає»
03:45 «Модний вирок»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:25 Т/с «Шатун»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Останній бій
Івана Пахана
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Д/с «Православні
святі»
14:00 «Бушидо». Найкращі
бої В.Зангієва
15:00 Т/с «Об’єкт 11»
19:00 Х/ф «Мулан»
21:10 Х/ф «Мічений»
23:15 Х/ф «Далеко від ЛохНесса»
01:15 Х/ф «Афганець»
02:40 «Речовий доказ»
03:05 «Агенти впливу»
04:05 «Правда життя»
05:30 «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
10:05 Одна за всіх
10:30 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:25 Х/ф «Східна
наречена»
14:20 Одна за всіх
14:50 Дайош молодьож!
15:45 Х/ф «Універ»
18:00 Х/ф «На морі»
19:45 Дайош молодьож!
20:40 Т/с «Універ»
22:30 Х/ф «Мамо, не
сумуй-2»
00:20 Дурнєв + 1
00:50 6 кадрів
01:00 ПРОФІЛАКТИКА

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Погріб. Кооператив «Осінь», 3 м2,
Ліжка та тумбочки
під телевізор. Тел: 57-284 ціна договірна. Тел: (099) 326-91-40
ІНШЕ

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Відкоси, шпатлівка,
Юридичні послуги, Підказка карт ТАРО,
фарбування, шпалери,
будь-які правові
навчаю значенням,
гіпсокартон, плінтус.
питання. Адвокат.
розкладам.
Тел: (066) 483-55-45 Тел: (067) 184-18-55 Тел: (093) 862-13-74
Гіпсокартон, шпатлівка, плитка, шпалери,
фарбування, багет. Тел: (098) 924-38-48

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Оздоровча гімнастика: пілатес, калланетика, фітнес-йога
Тел: (096) 944-72-57, (04596) 56-358
Ремонт, встановлення, перетяжка Сантехнічні, зварювальні роботи,
дверей, безпіщанка, відкоси.
електрика, ліноліум, вагонка,
Тел: (093) 451-63-04
шпалери. Тел: (067) 945-06-40
Свідоцтво на право власності на будівлі та споруди,
видане 05.04.2001 р. Лебедівською сільською радою,
посвідчує: 8 будівель та споруд (за адресою: с. Лебедівка, вул. Сваромська, № 1) належать ПрАТ «Вторполімермаш».
Попередне свідоцтво, видане на підставі рішення виконкому Лебедівської сільської ради від 26 березня 2001
р., вважати недійсним.

Виробничій компанії ТОВ «Гротто Груп»
на постійну роботу потрібні
робочі у цех (чоловіки).
Робота у Вишгороді: вул. Київська, 10.
Оплата відрядна, 2 000 - 3 250 грн/міс.
після випробувального терміну.
Тел: (044) 592-80-52,
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
ВІТАЮ з Новим роком та Різдвом Христовим
чуйну людину, майстра своєї справи, лікаря
терапевтичного відділення Вишгородської ЦРЛ
Миколу Семеновича ВІТЧЕНКА!
Я дуже вдячна Вам за врятоване моє життя.
Ваша лагідна усмішка, доброзичливість, впевненість у
своїй справі надихали мене на видужання.
Бажаю Вам здоров’я, успіхів у нелегкій, але такій
необхідній роботі. Щастя Вам.
Н. Ю. БОРИСЕНКО, м. Вишгород

16 січня відзначає день народження — 50 років —
Юрій Миколайович ДОБРАШ!
Твій ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі.
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові.
Батьки, дружина, донька Марина
Загублені свідоцтво про сплату єдиного податку, серія «И» №
012599, видане 17.12.2010 р. на ім’я Леоніда Івановича ЛУКАШУКА, та довідки про трудові відносини фізичної особи з
платником єдиного податку, серія «Н» № 046870, № 046871 і
№ 046872, вважати недійсними.
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Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода
В останні роки Вишгород значно
розширив міжнародні зв’язки з європейськими країнами у сфері освіти, культури, спорту і туризму. Рік у
рік міцнішають дружні й партнерські
зв’язки з містами-побратимами –
Льоррахом (Німеччина), Сансом
(Франція), Раквере (Естонія), Делчево (Македонія), Вишкувом (Польща), Суздалем і Бєлгородом (Росія).
Зокрема, у 2011 році якісно
нового рівня сягнули партнерські
зв’язки з адміністрацією м. Бєлгорода Російської Федерації. На
початку літа на запрошення глави
адміністрації Бєлгорода вишгородська делегація відвідала місто-побратим. Під час візиту вишгородські
фахівці мали можливість вивчити
та запозичити досвід своїх колег,
підготували проект Договору про
широкомасштабну програму співробітництва між Вишгородом і Бєлгородом.
Своєрідний саміт міст-побратимів відбувся 29-30 липня 2011 року
під час святкування 1065-ої річниці
міста Вишгорода. В урочистих заходах взяли участь делегації з Санса, Льорраха, Раквере, Делчево,
Бєлгорода.
Зокрема французькі гості відвідали Вишгородську центральну
районну лікарню, де обговорювали
подальше стажування вишгородських медиків у кращих клініках Бургундії.
У вересні цього року Вишгород
відвідала делегація медиків з естонського міста Раквере, наступним кроком у зміцнені відносин між
містами-побратимами став візит
до Естонії лікарів із Вишгородської
ЦРЛ. Ми уклали угоду про подальше
співробітництво та обмін досвідом,
домовились про стажування молодих медиків.

Приємно відзначити, що розвиткові міжнародних зв’язків сприяє
наша талановита молодь, наші діти.
Так, навесні поточного року хор
«Коралі» взяв участь у фольклорноетнографічному фестивалі «Зустрічі
над Бугом» у м. Соколув Подляскі у
Польщі.
Тисячолітня історія Вишгорода
була багатою на злети й падіння, періоди розквіту й занепаду. Це наша
історія, наша пам’ять. Сьогодні ж
влада й громада міста пишуть нові
сторінки в історії Вишгорода.
Я переконаний, що люди – це
серце, душа міста, його внутрішня
енергетика. Дивлячись на громадян
Вишгорода – самобутніх, талановитих, яскравих, працьовитих, духовно багатих, гостинних і щедрих,
я впевнений, що вони зможуть повернути нашому славному місту колишню велич. Я впевнений, що вже Японська делегація у Вишгороді
невдовзі Вишгород стане містом
ХХІ сторіччя – діловим, туристичним, спортивним та рекреаційним
центром.

Міжнародні зв’язки

Вишгородська делегація відвідала
естонське місто-побратим Раквере

Імпровізований саміт міст-побратимів

утримання районної лікарні та шкіл передано до районного бюджету майже 7 млн грн. Якби Вишгород був
на 30 млн грн більше, ніж місто отримує нині. Порівню- МОЗн, то ці кошти залишалися б у бюджеті міста. За таючи варіанти розподілу бюджетних коштів, ми маємо ких умов картина розподілу надходжень стає ще красномовнішою. Як бачимо, місто фактично виступає донотаку картину:
ром для району.
Для міста районного значення
Для міста районного значення

Вишгород – місто обласного значення
Зміни, що відбулися за останні місяці, не лише розкрили потужний потенціал нашого міста. Нарешті ми
маємо всі підстави говорити про надання Вишгороду
статусу міста обласного значення. До цього ми йшли
впродовж кількох років, проте лише сьогодні, напередодні проведення адміністративно-територіальної
реформи, у Вишгорода з’явилися реальні можливості
стати містом обласного значення (МОЗн).
Свою першу каденцію я розпочинав під гаслом
«Вишгороду потрібні зміни». Спільними зусиллями
нам вдалося змінити наше місто на краще: дороги,
освітлення, парки, сквери, благоустрій… Однак це
лише верхівка айсберга.
На жаль, на серйозні докорінні зміни, реконструкцію житлово-комунальної сфери, сучасні комунікації
та будівництво у міста бракує коштів. І все ж варто
говорити про масштабні перетворення. Вишгород вимагає стрімкого динамічного розвитку, а це неможливо без достатнього фінансування та інвестицій.
Одна з найголовніших проблем міста – це значні
відрахування до бюджетів різних рівнів. Вишгород заробляє достатньо, але витрачає на свої потреби лише
частину із заробленого.
Сьогодні основною статтею наповнення бюджету є
Податок на доходи фізичних осіб. У так званому «кошику доходів», що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, саме цей податок становить
левову частку усіх надходжень. Вишгород як потужне
місто з розвиненою інфраструктурою та промисловістю отримує з цього джерела понад 60 млн грн, проте
до бюджету міста зараховується лише 15 млн гривень,
тобто 25 % від отриманих надходжень. Решта ж зараховується до бюджетів інших рівнів.
Натомість до бюджетів МОЗн, відповідно до чинного Бюджетного кодексу, зараховується 75% від загального обсягу надходжень з Податку на доходи фізичних осіб. Якби Вишгород був МОЗн, то сума доходів
до міського бюджету складала б понад 45 млн грн, що

До бюдж ету міста
Відрахув ання до бюдж етів різних рів нів

Витрати на спільну соціальну сферу

До бюдж ету міста

Відрахув ання до бюдж етів різних рів нів

Для міста обласного значення

Для міста обласного значення

Відрахув ання до бюдж етів різних рів нів

До бюдж ету міста

До бюдж ету міста

Відрахув ання до бюдж етів інших рів нів

Окремо слід сказати й про витрати на об’єкти
спільної з районом соціальної сфери. Сьогодні на
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Вишгород – місто обласного значення
З-поміж інших джерел доходу, що наповнюють бюджет міста, слід назвати й Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації. Міста обласного значення
отримують з цього податку 100 % зарахування, а міста
районного значення – ані копійки.
Отже, Вишгород тільки виграє від отримання статусу міста обласного значення. В абсолютних цифрах
бюджет отримає додаткові 38 млн грн до сьогоднішніх
фактичних доходів загального фонду.
Зрозуміло, що зміна статусу міста вплине не тільки
на доходи, а й на видатки міського бюджету. Місту обласного значення доведеться фінансувати не лише дошкільні, а й медичні та загальноосвітні заклади, а також
заклади культури.
Зокрема, на забезпечення закладів загальної освіти
міста у 2011 році необхідно виділити понад 12 млн грн,
а для фінансування лікарні та поліклініки – понад
20 млн грн.
Це чималі суми, проте порівняльний аналіз бюджетів 2007-2011 років дає нам можливість стверджувати,
що Вишгород зможе самостійно профінансувати ці видатки. (Див. діаграму.)

Варто звернути увагу, що з 2009 року місто, не отримуючи жодних дотацій, росте й розвивається. Навіть в
умовах економічної кризи доходи місцевого бюджету
зростали. Щороку збільшувалися витрати на розвиток і
соціальну сферу. Вдвічі зросли видатки на освіту, утричі – на культуру.
Говорячи про видатки, я змушений порушити ще
одну вкрай гостру тему, варту уваги громадськості. Це
об’єкти спільної власності. З прикрістю маю констату-

вати, що Вишгород – місто, в якому живе майже 30000
мешканців, не має ані власної лікарні та поліклініки, ані
власних шкіл, ані стадіону, ані закладів культури…
Мені як меру надзвичайно важко пояснювати мешканцям Вишгорода, чому місто не може відремонтувати покрівлі в школах чи належним чином впорядкувати
заклади культури. Жителів міста абсолютно не обходить, хто є «законним хазяїном» шкіл, лікарень, стадіонів…
Вишгородцям потрібен господар. Господар, який
зможе навести порядок і забезпечити належне фінансування закладів медицини, освіти, культури тощо.
Міська влада прагне знайти спільну мову з представниками районної влади щодо переведення на баланс
міста закладів спільної власності, але, на жаль, поки що
конструктивного діалогу не відбулося. Ми намагаємося
розв’язати цю проблему, не залучаючи представників
облради та облдержадміністрації, адже в Законі про
місцеве самоврядування чітко зазначено: «За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні
ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад
окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території
і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних
громад».
За статистичними
даними, і Вишгородську музичну школу, і
Центр художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» відвідують саме мешканці
міста (99-100%). Тому
міська влада виступила
з ініціативою передати
заклади культури до
комунальної власності
міста.
Для утримання закладів культури у Вишгорода є можливості. За підсумками 6 місяців 2011
року, бюджет перевиконано по загальному фонду на 1
млн 277 тис. грн, по спеціальному фонду на 569,7 тис.
грн. Крім того, збільшено заплановані доходи від продажу земель на 6,7 млн грн.
У разі передачі закладів культури до комунальної
власності міста ми матимемо змогу профінансувати
видатки на їх утримання за рахунок доходів І-го кошику
(доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів). А також зможемо фінансува-

ти об’єкти комунальної власності міста за рахунок коштів
бюджету розвитку (коштів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів).
Місто може й повинно опікуватися проблемами освіти, медицини, культури, спорту, задовольняючи потреби
своїх мешканців. Це нормальна світова практика. Проте,
за нормами законів, закладеними чинним адміністративно-територіальним устроєм, міста районного значення
фактично усунуті від забезпечення життєдіяльності закладів соціальної сфери.
Надання Вишгороду статусу МОЗн дозволить
розв’язати проблему спільної власності і сприятиме
стрімкому розвиткові міста.
Таким чином, статус МОЗн надасть Вишгороду та
його громадянам низку суттєвих переваг:
* Зменшення відрахувань до бюджетів різних рівнів.
Це означатиме, що більша частина податків залишатиметься в бюджеті міста і піде на розвиток Вишгорода. Ми
зможемо підняти на вищий рівень роботу житлово-комунального господарства, не підвищуючи для населення
тарифи з оплати комунальних послуг.
* Підвищення інвестиційної привабливості міста.
* Переведення на міський баланс підприємств, що
забезпечують життєдіяльність міста (з подальшою реконструкцією та модернізацією).
* Переведення на баланс міста медичних, освітніх і
культурних закладів.
* Збільшення фінансування соціальних програм.
Прикро визнавати, що в порівнянні з іншими містами,
що вже мають статус МОЗн, – Борисполем, Обуховом,
Ірпенем, Бучею, Броварами, Ржищевом тощо – Вишгород і досі залишається містом районного значення. Вишгород, який має славну й звитяжну історію, інвестиційну
привабливість, унікальні можливості для розвитку культури і спорту, індустрії розваг і відпочинку, беззаперечно
має отримати статус міста обласного значення.
Сподіваюсь, що питання про надання Вишгороду статусу МОЗн буде вирішено вже найближчим часом. Адже
місто, на яке покладає надії Президент України Віктор
Янукович, місто, про яке дбає та долею якого опікується
губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, безсумнівно, заслуговує на статус міста обласного значення.
Між іншим, перші кроки на шляху до прийняття доленосного для вишгородців рішення вже зроблені. І зроблені саме завдяки губернатору області. Минулого року
Анатолій Присяжнюк виступив з ініціативою надати найближчим часом Вишгороду статус міста обласного значення.
Сьогодні ми всі – і представники міської виконавчої
влади, і депутатський корпус, і пересічні громадяни –
підтримуємо ініціативу надання Вишгороду статусу міста
обласного значення.
І це зрозуміло, адже для Вишгорода статус МОЗн
означає крок у майбутнє, крок на шляху до ефективного
управління, стрімкого економічного, соціального та культурного розвитку міста та вирішення життєво важливих
питань громади.

Вишгород – місто майбутнього
Минув іще один рік. Рік напружений, сповнений пошуків, надскладних завдань і значних перемог. За цей
час Вишгород оновився й розквітнув, став справжнім
європейським містом: впорядковані вулиці та дитячі
майданчики, пішохідні зони та автомагістралі, яскрава
ілюмінація, зелені насадження й квіти в парках і скверах милують око мешканців і гостей Вишгорода.
Скориставшись досвідом наших колег з міста-побратима Бєлгорода, ми розробляємо інноваційно-інвестиційну стратегію, що передбачає кілька пріоритетних напрямків розвитку міста.
Насамперед — це створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій.
По-друге, розвиток комунальної інфраструктури.
По-третє, втілення в життя освітніх програм, спрямованих на виховання молоді зі свідомою громадянською позицією, достойних громадян нашого міста.
Іще один перспективний напрямок – це розвиток
рекреацій, індустрії відпочинку і розваг.

Освіта та виховання
Дбаючи про молоде покоління, ми повинні дати дітям належну освіту, створити умови для занять спортом і активного відпочинку, подбати про здоровий
спосіб життя, але найголовніше – виховати їх свідомими громадянами, патріотами рідного міста, країни.
Багаторічний досвід переконує, що не можна заощаджувати на освіті та медицині. Якщо своєчасно не

вкладати гроші в освіту та виховання підростаючого покоління, то з часом ми матимемо
проблеми з підлітковою злочинністю, наркоманією, дитячим алкоголізмом.
Профілактика в медицині і в освіті коштує значно дешевше, ніж лікування чи
розв’язання вже назрілої проблеми. Тому
пріоритетним завданням для міської влади
є створення виховних і освітніх закладів. У
Вишгороді мають з’явитися нові дитячі садочки, де впроваджуватимуться найсучасніші ігрові методики виховання та навчання.
У школах ми плануємо запровадити
професійну підготовку для старшокласників, аби випускники, окрім середньої освіВишгороду потрібен новий стадіон
ти, після закінчення школи отримували ще
й спеціальність, якої потребує суспільство
виховання юних вишгородців. Спільними зусиллями
(водія, електрика, продавця, муляра, швачки тощо). району та міста ми впродовж останніх років намагаОбов’язковими мають стати уроки духовності та па- ємося підтримувати в належному стані єдиний у батріотичного виховання.
гатотисячному місті стадіон «Енергетик». Проте сьоУ Вишгороді має з’явитися вищий навчальний за- годні стоїть питання про його реконструкцію. Це має
клад – університет, у якому навчатиметься талановита бути сучасний спортивно-оздоровчий комплекс з крита здібна молодь з усієї країни. Це потенціал для на- тими спорудами для тренувань, занять фізкультурою і
шого міста, висококваліфіковані фахівці, що працюва- спортом, з велосипедними доріжками, велорампами,
тимуть на майбутнє Вишгорода. До речі, у Вишгороді з футбольним полем, волейбольними та баскетбольє навіть потрібне приміщення на вул. Межигірського ними залами, басейнами, тенісними кортами тощо.
Спаса, 6 (так званий «Інститут МГСПІ»).
Слід подбати й про належне спортивне та фізичне
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2011 рік, яким він увійде в історію Вишгорода
Звіт міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА перед територіальною громадою міста Вишгорода

Індустрія відпочинку та розваг
Вишгород – чарівний і неповторний – має унікальні
стартові можливості для повноцінного й стрімкого розвитку. Зірки щедро обдарували наше місто: ландшафти
та захопливі пейзажі дніпровських круч, акваторія Київського моря, близькість до столиці, сприятливі кліматичні умови. Вишгород славиться звитяжною минувшиною, багатою історією, традиціями та культурою.
За тисячолітню історію Вишгород набув неповторної аури духовності і благодаті. І це не дивно. Тут, на
придніпровських пагорбах, покоїться прах святих князів Бориса і Гліба, тут, на Ольжиній горі, стоїть і Борисоглібський храм, що має важливе історико-культурне
значення не лише для України, а й для всього православного світу.
Саме через Вишгород проходив водний торговий
шлях «з варяг у греки» — зі Скандинавії до Візантії.
Сьогодні Вишгород — місто з розвиненою інфраструктурою, відмінними умовами для дозвілля і занять
спортом. Взимку це гірськолижна траса, влітку до послуг гостей акваторія Київського водосховища – ідеальне місце для яхтингу, вітрильних регат, веслування,
віндсерфінгу, водно-моторного спорту.
Тому за підтримки голови Київської облдержадміністрації А. Присяжнюка та його першого заступника

рівня.
На південних схилах круч насадимо виноградники,
і вже за кілька років вироблятимемо власне вино (до
речі, кількасот років тому на дніпровських схилах ченці
Межигірського монастиря плекали виноградну лозу й
виготовляли монастирське вино).
Уздовж набережної моря виростимо бузковий парк
(цю задумку губернатора вже почали втілювати у жит-

Я. Москаленка, спільно з головою Вишгородської РДА
О. Приходьком розроблено унікальний проект розвитку
Вишгорода як центру відпочинку та розваг. Вишгород
має стати Меккою туризму і спорту в Україні, центром
зеленого туризму та паломництва до духовних святинь.
Обслуговування цієї величезної території (понад 27
га), упорядкування, догляд за парками й скверами, зонами розваг і відпочинку буде покладено на новостворене комунальне підприємство «ВишеГір».
Поблизу Київського моря з’явиться найсучасніший
Льодовий палац. Нарешті ми зможемо належним чином розвивати хокей, фігурне катання та проводити
змагання із зимових видів спорту. На феєричні льодові
шоу та казкові новорічні вистави до Льодового палацу
приїздитимуть артисти й гості з усього світу.
Відновить свою діяльність і санна траса (варто нагадати, що в радянські часи це був один з найкращих
центрів підготовки спортсменів-олімпійців), і гірськолижний комплекс із сучасними підйомниками, трасами
різних рівнів складності, спусками для сноуборду та
сноутюбингу.
Враховуючи, що чемпіонат світу з водно-моторного спорту «Формула-1 на воді» буде проводитись в
акваторії Київського моря наступні п’ять років, то Співоче поле перенесемо трохи далі, за Бегемотики, на
воді збудуємо сучасну криту сцену з амфітеатром. За
задумкою губернатора, ми зможемо проводити там
конкурси не лише всеукраїнського, а й міжнародного

тя), облаштуємо алею музичних фонтанів. Обладнаємо
пішохідні зони, велосипедні доріжки. Ця територія має
бути закритою для руху автомобілів, тому плануємо
пустити електромобілі (для
перевезення відвідувачів та
проведення екскурсій).
На дніпровських кручах
поблизу Церкви свв. Бориса і Гліба плануємо встановити
монументальний
пам’ятник княгині Ользі,
адже історія Вишгорода
тісно пов’язана з ім’ям цієї
надзвичайної жінки, що
першою з правителів Київської Русі прийняла хрещення, а через 500 років
була канонізована церквою.
Під
п’єдесталом
пам’ятника буде відкрито
музей слов’янської культури та княжої доби. Поруч
обладнаємо оглядовий майданчик, аби краєвиди зачаровували відвідувачів і надихали наших художників та
поетів на створення неперевершених витворів мистецтва.

Вишгород має унікальні можливості для розвитку
водних видів спорту: вітрильного, водно-моторного,
віндсерфінгу тощо. Тому вже найближчим часом відкриємо Центр підготовки олімпійського резерву. Особливу увагу приділятимемо вітрильному спорту, що має
давні й славні традиції у місті. Срібний призер Олімпійських ігор 2004 р. Родіон Лука приніс Вишгороду світову славу. Нині Родіон Лука є: чемпіоном світу 2005 р. в
олімпійському класі яхт «49er»; багаторазовим призером чемпіонатів світу і Європи; учасником навколосвітньої вітрильної регати Volvo Ocean Race 2008-2009 рр.
Плануємо розвивати також і яхтовий туризм. На
лівому березі Київського моря буде збудовано спеціально обладнану стоянку яхт – марину. Крім причалу,
марина надаватиме різні послуги та матиме сервісні
служби (елінги, підйомники, ремонтні майстерні).
Відповідно до Генплану розвитку міста, розпочнемо
й освоєння 620 га землі, що одержало місто після відновлення історичних меж Вишгорода. За кілька років
там має з’явитися новий район Вишгорода – стотисячне місто.
Маючи можливість проектувати й будувати з нуля,
ми створимо місто майбутнього, місто з розвиненою
інфраструктурою: дитячими садочками і школами, медичними закладами, стадіонами, басейнами, Центрами творчості, виставковими та концертними залами.
Ми подбаємо про дорожні розв’язки та громадський

транспорт, сучасні телекомунікації. Вже сьогодні можу
сказати, що це буде унікальний проект: «розумні будинки», новітні технології, будівельні нанотехнології та
наноінженерія.

Набережна Дніпра
Це найперспективніший проект для розвитку
міста, один з найграндіозніших проектів не лише
в Київській області, а й у цілому по Україні.
На набережній Дніпра ми плануємо відкрити
зону відпочинку та розваг. Щоправда, для втілення цього проекту необхідно розв’язати проблему перенесення промислової зони з дніпровської набережної за околиці міста. Промислові
об’єкти, зведені на цій території ще за радянської
доби, вже давно припинили своє існування. Там
залишилися поодинокі підприємства, що не дають місту ані достатньої кількості робочих місць,
ані вагомих надходжень до бюджету.
Тож сьогодні занедбана промзона з напівзруйнованими об’єктами як рудимент епохи
індустріалізації не лише псує зовнішній вигляд

найпривабливішої зони міста, а й заважає його
повноцінному розвитку.
Ми запропонували інвесторам домовитися з
власниками підприємств про перенесення промислових об’єктів за межі міста (ідеться і про
матеріальну компенсацію, і про допомогу під час
облаштування на новому місці). Хочу подякувати
підприємцям, що з розумінням поставилися до
цього питання.
Ми всі повинні усвідомлювати, що дасть
Вишгороду побудова на березі Дніпра сучасного
комплексу для розваг і відпочинку. Насамперед,
це чималі інвестиції в розвиток міста. Це потік туристів не лише з України, а й з усіх куточків світу.
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Елітне житло, кафе та ресторани, акваленди, тенісні корти, поля для гольфу,
парки та сквери, розважальні комплекси, екскурсійні маршрути, відновлення
водного маршруту між Вишгородом і
Київським річковим вокзалом, прогу-

лянки по Дніпру… Це неповний перелік
того, що отримає місто від перенесення
промислової зони з набережної Дніпра.
Крім того, це надходження до бюджету
міста, робочі місця, поліпшення життя
та добробуту громади.
Наступне питання – острів Великий (який упродовж тривалого часу був
яблуком розбрату між Києвом і Вишгородом). Сподіваюсь, і ця проблема скоро залишиться в минулому.
Острів Великий – ідеальне місце
для розваг та відпочинку – перлина на
туристичній карті України. Український
«Лас-Вегас», що стане одним з найбільших центрів розваг та ігрового бізнесу в

країні. Численні казино, готелі, щоденні
концерти і шоу приваблюватимуть туристів зі всього світу.
Розумію, що питання азартних ігор
досить неоднозначне. Дехто підтримує
їхній розвиток, дехто обстоює категоричну заборону.
«Якщо не можеш знешкодити –
очоль». Цей вислів прекрасно передає
суть проблеми. Азартні ігри існували, існують та існуватимуть. Гірше, коли вони
переходять у підпілля. Замість надходжень до бюджету підпільні казино годують тіньовий ринок.
Останнім часом все частіше говорять про відновлення ігрового бізнесу.

Що дасть Вишгороду відкриття на о. Великому казино? Це величезні інвестиції
та прибутки для міста. Знову ж таки, це
робочі місця, це ріст зарплат (а відтак – і
пенсій), це достойне життя для вишгородців.
Доречним буде відкриття на острові й парку Європейських культур. Ми
плануємо втілити культурно-освітній
та розвивальний проект, цікавий і для
українців, і для іноземців. Експозиції,
що розповідатимуть про життя, історію,
культуру, традиції європейських народів, дадуть можливість відвідувачам
отримати нові знання та незабутні враження.

Інвестиційна привабливість Вишгорода

Місто, долею якого опікується Президент і перші особи держави,
має велике майбутнє

Невдовзі Вишгород має стати діловим
та науковим центром, містом для життя,
роботи й відпочинку, екополісом з гармонійною забудовою, розвиненою інфраструктурою та конкурентоздатною промисловістю.
Говорячи про розвиток підприємництва, ми маємо віддавати перевагу екологічно чистим та безпечним видам виробництвам, дбати про розвиток сучасних
технологій.
Для великих компаній зі світовим іменем, що сьогодні приходять в Україну,
Вишгород видається набагато привабливішим за Київ: тут дешевша нерухомість,
нижча орендна плата. Є ще одна безсумнівна перевага – вигідне транспортне
сполучення: автомагістраль, залізниця,
водний шлях.
Про такі умови в Києві інвестори можуть лише мріяти, а у Вишгороді вони

Мрії здійснюються
Іще зовсім недавно ми мріяли про чисті освітлені вулиці, відремонтовані дороги, про зелені насадження,
ошатні парки і сквери, про затишок і комфорт в рідному місті. За шість років ми змогли втілити мрії в життя. Тепер перед нами стоять інші завдання – складніші, перспективніші. Ми прагнемо створити місто майбутнього.
Яким буде Вишгород за кілька років, залежить від кожного з нас. Це наш спільний проект, наше спільне
майбутнє. Тому сьогодні, як ніколи, нам потрібна підтримка громади. Ми чекаємо на ваші ідеї, побажання,
проекті, нас цікавить ваше бачення, ваші поради. Разом ми подолаємо усі перешкоди і збудуємо місто майбутнього. Місто мрій, місто для життя.

вже створені. Тому саме у Вишгороді, а
не в Києві провідним компаніям вигідно
відкривати свої центральні офіси. А це
означає і робочі місця для вишгородців, і
наповнення міського бюджету, і потужний
розвиток міста, і підвищення стандартів
якості життя населення, і зростання інвестиційної та туристичної привабливості.
Синергетичний ефект від реалізації
проектів розвитку в усіх напрямках – будівництві, комунальній сфері, туризмі,
культурі – вплине насамперед на соціальну сферу, покращить життя вишгородців,
зробить доступними освітні й медичні послуги, забезпечить соціальну захищеність
населення.
Стрімкий, динамічний розвиток Вишгорода, достойне життя громади — це
наша основна мета, і досягати її реалізації
ми маємо спільними зусиллями, консолідованою працею.

Я хочу подякувати громаді Вишгорода за допомогу й активну участь у житті міста.
Хочу висловити слова щирої подяки депутатському корпусу міської ради за розуміння та співпрацю.
Цього року нам вдалося об’єднати зусилля представницької та виконавчої міської влади заради спільної
мети – покращення життя й добробуту вишгородської
громади.
Я вдячний депутатам, що змогли створити консолідовану більшість, вдячний за прагматичність і професіоналізм, фаховий підхід і свідому громадянську
позицію.
Я вдячний за підтримку голові Вишгородської райдержадміністрації О. Приходьку. Цьогоріч місто і район, об’єднавши зусилля, змогли розв’язати низку
проблем та покращити життя громади Вишгорода й
Вишгородщини.
З особливою теплотою хочу подякувати голові Київської обласної державної адміністрації А. Присяжнюку та його першому заступникові Я. Москаленку за
розважливе керівництво, підтримку та допомогу.
Благословення небесних покровителів міста свв.
Бориса і Гліба дарують Вишгороду унікальну можливість рости, розвиватися та відновлювати колишню
славу.
За підтримки Президента України В. Януковича та
перших осіб держави, у тісній співпраці з обласною та
районною владою ми зможемо повернути велич і славу княжому місту Вишгороду та зробити вагомий внесок у покращення міжнародного іміджу України.

Вишгород
У басейні

14 січня

Водяний Дракон проти гіподинамії

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Дмитро ЖДАНОВ,
спеціально для «Вишгорода»

У

ФізкультУРА

вишгородському
басейні
з’явився Водяний Дракон. Ні,
не китайський, а місцевий, і не
чорний, а різнокольоровий. Уперше у
Вишгороді були організовані показові
виступи фізкультурно-оздоровчих груп
дітей різного віку.
Шостого січня 2012 року в басейні Вишгородської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (КДСЮШ)
впродовж двох годин юні фізкультурники
Вишгорода й Києва, а також переможниця
Першості м. Києва на 50, 100, 200 і 400 м
вольним стилем Надія Фісенко демонстрували техніку плавання кролем (зокрема на
спині).
ПОКАЗОВІ ВИСТУПИ
Відкрив цей водний захід директор районної КДЮСШ Валерій Золотухін. Парад
учасників, представлення суддів… і блакитні доріжки аж закипіли від вправних рухів юних плавців.
Вдячними емоційними глядачами були
батьки вихованців тренера-інструктора з
оздоровчої роботи Геннадія Жданова та
високі гості: начальник відділу освіти ВРДА
Раїса Клименко, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Вишгородської
РДА Микола Горовий, начальник відділу з
гуманітарних питань виконавчого комітету
Вишгородської міської ради Володимир
Ткач.
Схвальними оплесками зустріли діти й
дорослі суддів: тренерів-викладачів Анну
Бортнік та Олену Карпухіну, а також вихованців Геннадія Жданова — майстра
спорту Радянського Союзу, переможницю
Першості України з плавання 1971 р., чемпіонку Збройних сил СРСР, переможницю
чемпіонату Міносвіти СРСР, переможницю
численних першостей м. Києва з плавання Катерину Каленську та майстра спорту
СРСР, призера чемпіонату Радянського
Союзу, неодноразового переможця чемпіонатів ЗС СССР, чемпіона України з плавання, а нині тренера з плавання ДЮСШ-9
м. Києва Леоніда Фесенка.
Розминка… на старт… і пішли перегони на подолання різних дистанцій вільним
стилем. По закінченні всі учасники без винятку були нагороджені почесними грамотами і медалями. Адже переможців і переможених у фізкультурі бути не може.
ТРЕНЕР
Геннадій Жданов працює тренером у
басейні з 21 листопада 2011 року.
1965, 1967 — чемпіон м. Києва з плавання.
Почав свою тренерську діяльність у
Спортивному Клубі Армії (СКА) у м. Києві
1980-го року.
1981 — тренер олімпійського центру
юнацької підготовки «Либідь» (м. Київ)
(Серед його учнів: переможці ігор м.
Києва, юнацьких чемпіонатів України. Наприклад, Андрій Песецький — переможець
Першості СРСР, а також чемпіон Збройних
сил УРСР, член збірної команди України з
плавання.)
1984-1987 — тренер-бригадир (штатний тренер збірної України з плавання).
Водночас, до 1990 року — тренер-викладач Республіканської школи олімпійського резерву.
Вже років зо три Геннадій Альбертович мешкає у нашому районі. Влітку бігає
(5-7 км) і плаває (3 км — тричі на тиждень).
Взимку пробігає на лижах 10 км щодня, а
раз на тиждень — до 25 км.
Та снігу останні роки у нас... Тож прийшов якось поплавати до басейну. Стиль
плавання досвідченого тренера звернув на
себе увагу — і його запросили на роботу.
І недарма. Ідей і проектів у Геннадія
Жданова — безліч.
НЕПЕРСПЕКТИВНІ?
Окрім оздоровлення, школярі й до-

шкільнята віком від п’яти до 15 років здобувають у басейні корисні навички: правильно дихати і рухатися у воді.
Звісно, вони не можуть розраховувати на визначні спортивні результати (для
цього необхідно займатися плаванням
якомога раніше, аби років до 12-13 стати
вже майстрами спорту). Але називати їх
неперспективними?..
Хто знає, у кого більші перспективи:
професійних спортсменів чи кваліфікованих фахівців, всебічно розвинених особистостей, міцних і загартованих фізично
та здатних працювати довго й продуктивно, без втрат для організму…
Геннадій Жданов запропонував проводити зимові й весняні змагання, таке
собі фізкультурне багатоборство: лижний
спорт, ЗФП (загальна фізпідготовка: скажімо, віджимання в упорі лежачи від підлоги), плавання 50 м вільним стилем.

Організатори змагань
(тренерський і суддівський склад)
А влітку — медицинбол (кидання великого м’яча з-за голови уперед якомога
далі), віджимання від підлоги в упорі лежачи (дівчата) і підтягування на перекладині
(хлопці), 100 м вільним стилем (кролем).
Будь-якої пори року можна проводити
зустрічі-матчі. Найголовніший результат
таких змагань — багатостороннє навантаження на дитину, а відтак — її фізичний
розвиток, без якого організм не в силі витримати багаточасових шкільних занять.
НАЦІЯ ПИВА ЧИ КРАСИ?
Забагато дітей не потрапляють у перспективне спортивне плавання. Батьки
вчасно про це не подумали… А самі школярі до спортивної групи звернулися запізно. Та їм, як ніколи раніше, потрібне
плавання.
Діти — наше майбутнє. Тож від нас залежить якими будуть українці 21 сторіччя:
нацією пива чи краси? Духовному багатству, моральній чистоті ніколи не була на
заваді фізична досконалість, спрямованість на здоровий спосіб життя: і родини
не розпадатимуться, і діти будуть загартованими.
Плавання — універсальний вид спорту, який потрібен абсолютно усім і єдиний
має два такі важливі фактори як загартування й нетравматичність.
У воді тіло максимально наближене
до невагомості. Працюють серце, легені,
кістки, м’язи, а навантаження не відчувається, бо виштовхуючи, сила знімає три
чверті ваги. Закон всесвітнього тяжіння у
воді не спрацьовує.
Артроз, артрит, міжхребцеві грижі, викривлення постави, хребта?.. До басейну!
Різниця температурних режимів — починаючи з роздягальні. Занурення у воду
вмикають механізм терморегуляції, який
покращує опір організму до застудно-інфекційних захворювань.
ВІД 30 ДО 130
Відомо, що організм на клітковому
рівні пам’ятає те, що засвоїв. Якщо ви навчилися їздити велосипедом — то зможете вправно кермувати двома колесами і
через 30 років перерви. Та все ж бажано
формувати фізичні навички якомога рані-

ше й у кваліфікованого тренера.
У плаванні є успішні методики затримки дихання, правильних рухів. «Організуймо товариство прихильників плавання,
скажімо, під назвою «Дельфін», — пропонує Геннадій Жданов.
Вишгород — зелена зона біля води, і
тут обов’язково мають бути спеціальні доступні для всіх місця, де можна навчитися
плавати, з медпрацівником, рятівниками…
Наприклад, поки батьки засмагають,
діти вчаться плавати: для цього у тиждень
достатньо три заняття тривалістю 45 хвилин. Кваліфікований педагог допоможе
навчитися правильно дихати й рухатися.
Біля води мають бути і дорослі групи
здоров’я для тих, хто хоче навчитися правильно, без шкоди для організму, рухатися у воді — не переохолоджуватися й не
перевантажуватися, а розраховувати свої
сили.
Геннадій Жданов готовий влітку
проводити
організовані заняття з
плавання на «Водному кордоні» чи на
Бегемотиках, або
на пляжних смугах
у дачних товариствах. Післявоєнне
покоління вчилося
ж плавати у річках
і озерах. А пляж,
обладнаний басейном на воді (бони,
бочки, дві роздягальні), – це недорого.
Взимку — басейн, відкритий для охочих плавати будьякого віку. Нині тут двічі-тричі на тиждень
долають блакитні доріжки і 65- і 70-річні
фізкультурники.
Вдень у басейні займаються дитячі
спортивні групи. А вхід для прихильників
культури свого тіла відкритий вранці —
із 7:00 до 10:00 та ввечері — із 18:15 до
21:30 (запливи по 45 хвилин, останній — о
20:30). Вода у великому басейні 28 – 28,5
градусів, у малому — на один градус тепліша. Довідки за тел: (04596) 56-312
(цілодобово).
Дорослій людини достатньо приходити до басейну двічі на тиждень.
Місячний абонемент коштуватиме 300
грн (за 8 відвідувань), одноразовий заплив — 41 грн 50 коп.
Дітям до 16 років бажано плавати три
рази на тиждень. Дитячий абонемент на
місяць (8 разів) коштує 70 грн. (Для порівняння — ДЮСШ-9 на столичному Печерську: для починаючих дітей одне заняття
коштує 25 грн, для дорослих — 45 грн)
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВАС
Звісно, озонування чи сріблення води
— це дорого. Звісно, будь-яке підприємство має дбати про самоокупність. І нам
доводиться купувати своє здоров’я. Батькам доводиться платити, щоб діти поїхали
на спортивні змагання, або шукати спонсорів (раніше про це дбала держава).
Звичайно, окремо людям чи місцевому
самоврядуванню не витягнути на собі достатню кількість спортивних споруд. Має
бути державна підтримка — тобто Державна програма з оздоровлення нації.
Та ніхто не заважає вам почати з фізичних вправ перед відкритим вікном. Із
пробіжки (підтюпцем чи на лижах, якщо є
сніг) — вранці чи ввечері. Або довгих прогулянок (кілька кілометрів) у вихідні.
Чи вдатися до циклічних і ациклічних,
ігрових і технічних видів спорту. Легка атлетика, академічне веслування формують
аеробні можливості організму. А простіше
кажучи: не забувайте, що людина вийшла
із води. Й абонемент до басейну коштує
дешевше, аніж пігулки від різних недуг, до
яких призводить наша гіподинамія.
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Футбольний турнір

На кубок міського
ФК «Вишгород»
Валерій ЗОЛОТУХІН,
президент дитячо-юнацької
футбольної ліги Київської
області (ДЮФЛКО)

П

еред Новим роком у
спортзалі
Вишгородської районної КДЮСШ змагалися футболісти 2003-2004
років народження. Кубок
міського футбольного клубу
«Вишгород» здобували сім
юних команд.
Учасники вже другого такого
турніру були поділені на дві групи:
група «А» — МФК «Вишгород»; ФК «Максима» (м. Українка); ФК «Конотоп» (спорт школа № 12 м. Конотопа Сумської
обл.), ФК «Межигір’я» (с. Нові
Петрівці);
група «Б» — ФК «Каскад» (м.
Бровари); ФК «Діназ - ДЮСШ»
(Вишгородський район); ДЮСШ
(м. Обухів).
У перший ігровий день (26
грудня) команди виявили переможців і призерів у кожній із груп.
Так, у групі «А» першою стала команда з м. Українки, друге
місце посіли господарі турніру
— МФК «Вишгород», третє —
гості з Конотопа, четверте — ФК
«Межигір’я» (с. Нові Петрівці).
У групі «Б» найвлучнішими виявились футболісти з ДЮСШ
Обухова, другими стали вихованці ФК «Діназ – ДЮСШ» Вишгородського району, третіми –
ФК «Каскад» із Броварів.
А 27 грудня, у заключний день
змагань, відбулися запеклі стикові ігри, які визначали розподіл
місць у турнірі в цілому.
У двобої за 5 загальне місце у
турнірі футболісти «Каскаду» (м.
Бровари) з рахунком 4:0 перемогли «Конотоп». За трете місце
вперто боролися МФК «Вишгород» та ФК «Діназ – ДЮСШ»
(рахунок зустрічі 3:0 на користь
«Діназ — ДЮСШ»).
У безкомпромісному фінальному матчі турніру зустрічались
переможці своїх груп: ДЮСШ з
Обухова та «Максима» з Українки. Знову дербі (дві команди
представляли Обухівський район Київської області) — і знову найцікавіший матч, у якому
перемогу святкували вихованці
спортивної школи м. Обухова.
Церемонію
нагородження
проводили голова ДЮФЛКО
Валерій Золотухін та член Спілки підприємців Вишгородщини
Віктор Добровольський — спонсор зазначеного заходу (разом
із СПВ).
Призи отримали: кращий воротар – Роман Прозоров (ФК
«Діназ – ДЮСШ»), кращий захисник — Микола Фесун (МФК
«Вишгород»), кращий нападник — Максим Комаренко (ФК
«Каскад»), кращий гравець —
Євген Бондар (ФК «Максима»).
Традиційний приз від голови
ДЮФЛКО (який вручається на
турнірах, що проходять під егідою ДЮФЛКО), отримав і кращий гравець команди з Конотопу — Назар Шевченко, а також
наймолодший гравець турніру
— Владислав Левін із ФК «Максима».
У своєму заключному слові
голова ДЮФЛКО сказав: «Турнір
має добре коріння, висаджене
на благодатну в плані розвитку
дитячого футболу Вишгородську
землю, тож запрошую футболістів і наступного року прийняти
участь у вже традиційному турнірі на призи МФК «Вишгород».
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На дозвіллі

2012 року

Мозаїка

Кросворд «Повір’я»

Вишгород

Оголошено конкурс

З відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що підлягають продажу
Загальна площа – 0,0050 га, ТОВ «Україна», м. Вишгород, пр. І. Мазепи, 11-а.
Конкурс відбудеться 25 січня 2012 року о 10:00 год. за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості робіт відповідно до калькуляції витрат,
пов’язаних із їх виконанням (а також термін оцінки земельної ділянки) надаються
у запечатаному конверті (разом із нотаріально посвідченими копіями ліцензії та
сертифікату на право здійснення оціночної діяльності) — до 10:00 год. 25.01.2012
р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63.

Календар

Цей день в історії

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. За астрологією: людям, народженим під знаком Терезів
властиві ясний, врівноважений розум, легкість ... і елегантність. 8. Обряд глибокої
давнини — ... небіжчиків на санях. 9. За народним повір’ям: якщо пес вкусить дівку,
«та незабаром вийде ... » . 12. Річка на Чернігівщині. 13. За хіромантією: головна лінія
серця на долоні, яка бере свій початок із пагорка Юпітера, свідчить про ... критичності і сприйняття об’єкта кохання в особистості. 16. За давніми прогнозами: коли
сонце на заході яскраве, «то це на ... і світлий день». 17. За народним повір’ям: хто на
Кузьму-Дем’яна принесе власну курку, «у того в господарстві водитиметься ...» . 18.
Народним повір’ям: у старих дуплястих та висохлих стовбурах верби «люблять оселятися ...» . 21. За фізіогномікою: якщо у людини вуха щільно прилягають до голови,
то це свідчить про її тонкий .... 22. Насміявся, як ... з босого. 23. Народне повір’я: «Не
їж у шапці, бо твоя ... буде мати дурного чоловіка». 24. Ти ще до штанів не ... . 29. За
народною міфологією: покуть — місце, «яке очищає і величає родовідну ..., оберігає
людину від всілякої погані». 30. Насмоктався, як ... крові. 31. За народним повір’ям:
коли на Стрітення капає зі ... , «не надійся з літа потіхи». 35. За фізіогномікою: великі
і м’ясисті вуха свідчать про ... характеру людини. 37. За фізіогномікою: якщо у людини лобні зморшки строго паралельні і розміщені близько між собою, починаючи
зразу над бровами, то це передбачає її глибокий творчий ... і розвинуту інтуїцію. 38.
Те саме, що немає. 39. Прилетіла ... голубою ласкою до моєї хати. (Пісня). 40. ... в
п’ятницю, а снідання у неділю ніколи не минеться.
По вертикалі: 1. Визначна риса, особливість. 2. За народним повір’ям: коли
сова «сміється», то «хтось ... вийде». 3. Дурний, як .... 4.Стихія, до якої відносяться
такі знаки Зодіаку як Овен, Лев, Стрілець. 5. За християнською міфологією: в Чистий
четвер накопчують на сволоку свічкою ..., «який має оберігати від грому». 6. За ономастикою: чоловікам з ім’ям Сергій властиві стриманість, поступливість, неабиякий
... і високий рівень інтуїції. 10. За народним повір’ям: якщо зведено житло на перехресті трьох шляхів («куди збігаються чорти»), то «родинне ... приречене на незгоди». 11. По парі пізнати, чим ... кипить. 14. За повір’ям: зграя хижих птахів «уособлює
... і смерть». 15. За ономастикою: чоловікам з ім’ям Фелікс властиві ..., подвійність
натури, хизування і переоцінка своїх сил. 19. На Юрка сховається в житі ... . 20. Дурний як ... . 25. Пристрій для автоматичної видачі (отримання) готівки. 26. За астрологією: людям, народженим під сузір’ям Близнюків, властиві живий ..., життєрадісність і кипуча енергія. 27. За народним повір’ям: дівчата спеціально готували відвар
із тирличу, яким обмивали обличчя, «щоб швидше вийти ...». 28. Бешкетники (розм.,
знев.). 32. За народним повір’ям: протяжні й лякливі ... сича сприймаються як «лиха
вістка». 33. За народним повір’ям: коли взяти пташеня ластівки в руки — «на голові
виступлять ...». 34. За народним повір’ям: як прийдеш з порожніми руками, «то дитя
буде ... і ненаїдливе». 36. Гладкий, як ... .

Відповіді на кросворд «Січень»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. Бож. 3. Олава. 6. Ікона. 7. Аерарій. 10. Сі. 11. Ас. 12. ТТ. 14. Ля.
15. Епоха. 18. Катакомби. 21. Дзвіночок. 22. Маца. 26. Штат. 28. Снігуронька. 29.
Чай.
По вертикалі: 1. Коза. 4. Лікарі. 5. Венера. 8. Естет. 9. Іслам. 13. Кок. 16. Папір. 17.
Холод. 19. Абзац. 20. Біонт. 23. Айни. 24. Арго. 25. Курага. 26. Шана. 27. Арка.
ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від дуже вдячної їй
жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її
доброта.
У моєї знайомої зник невідомо куди
20-річний син. Два роки шукали безрезультатно. Мати дуже страждає. У мене
тоді не було ні його фото, ні точних даних
про нього. Проте із моєї розповіді Анастасія зуміла уявити його, відразу запитала про нього
у Вищих Сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя цього
хлопця і запевнила, що він живий.
Розповіла про його долю: через півроку прийде
додому, довго блукатиме навколо будинку. Врешті
зайде, але через пиятику батька за півроку він знову
зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.

Якось до Анастасії прийшла дівчина, що три місяці
тому вийшла заміж, а після весілля стала плаксивою, дратівливою. Лікарі поставили діагноз – захворювання судин.
Анастасія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. Побачила її за весільним столом, а поряд – злу жінку. Під час вінчання на молоду
наслали прокляття. Від цього вона танула. Анастасія
її очистила свічкою і молитвами. Молодичка стала
іншою людиною – спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анастасії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини неприємностей, хвороб. Працюю з Божою допомогою.
Для цього потрібно, щоб людина була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму, лікую екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
Тел.: (098)-372-20-88;
(093)917 -54-44; (044) 360-04-07.

14 січня – День трубопровідних
військ
Іменини: Олександр, Василь, Григорій, Михайло
15 січня – Міжнародний день головних уборів
1880 – лондонська телефонна компанія випустила першу телефонну
книгу, в якій було 255 абонентів
Іменини: Марк, Петро, Серафим,
Сергій
16 січня – Всесвітній день The
Beatles
1984 – Майкл Джексон отримав ві-

Метеопрогноз

сім премій Grammy
Іменини: Павло, Іван, Георгій, Степан
17 січня
Іменини: Родіон, Трофим, Яків, Артем
18 січня – Всесвітній день сніговика
Іменини: Йосип, Матвій, Роман,
Сергій
19 січня – Водохреща
Іменини: Іван, Феофан, Микола
20 січня – День Автономної республіки Крим
1892 – перший баскетбольний матч
Іменини: Панас, Василь, Ярослав

Несприятливі для здоров’я

14 січня — з 9 до 11 год.
16 січня — з 3 до 7 год.
21 січня — з 14 до 16 год.
23 січня — з 7 до 10 год.

25 січня — з 10 до 12 год.
26 січня — з 15 до 17 год.
30 січня — з 13 до 16 год.
31 січня — з 6 до 8 год.

Погода

Джерело : sinoptik.ua
15 січня:
вночі - 3, вдень - 3, хмарно, сніг
16 січня:
вночі - 4, вдень - 1, хмарно, місцями сніг
17 січня:
вночі - 6, вдень - 5, хмарно, сніг

18 січня:
вночі - 8, вдень - 7, хмарно, сніг
19 січня:
вночі -13, вдень -9, хмарно, без опадів
20 січня:
вночі -14 , вдень -4, хмарно, місцями сніг

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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