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ФізкультУРА

Усе життя –
на стадіоні
Відданий спорту, Володимир Герасимів і онуків виховав спортсменами

Марта КВІТКА
ФОТО – автор, Андрій Максімов, «Вишгород»

У

Вишгороді відбувся футбольний турнір у пам’ять інструктора
з фізкультури і спорту Каскаду
Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС Володимира Григоровича ГЕРАСИМОВА.

Його не стало кілька днів тому, і ця
звістка настільки вразила його колишніх
колег та друзів, що кращими поминками
цієї неординарної людини стали футбольні змагання, організовані ними.
Свого часу Володимир Григорович
закінчив Московський інститут фізичної
культури і спорту.
— Його улюбленцем був футбол, —
розповідає про наставника Олександр
Волкотруб. — Хоча майстром спорту він
став з іншого виду спорту — городків. (Ця
надзвичайно цікава гра, на жаль, сьогодні

незаслужено забута. Ред.) Герасимов —
перший у Вишгороді майстер спорту.
Близько знав тренера-інструктора
голова профкому «ДніпроГідроЕнерго»
та Каскаду Середньодніпровських ГЕС і
ГАЕС Олександр Цимбалюк, адже саме на
цьому підприємстві останнім часом працював В. Г. Герасимов.
— На перший погляд, Володимир
здавався людиною повільною, навіть
хода його була некваплива. Але його силі
волі можна було позаздрити. Він починав
інструктором у будівельному управлінні
«Кременчукгесбуд» у Героя Соціалістичної Праці Григорія Івановича Строкова. Там не було жодного підрозділу без
спортивного осередку, а змагання проводились регулярно.
Ранком він обходив всі управління,
уточнював обстановку, домовлявся з керівниками про придбання необхідного
спортобладнання, відрядження спортсменів на районні, обласні, республіканські
змагання. На стадіоні, у спортивному залі
він був тренером-наставником. Дуже любив футбол і сам грав за команду управління, потім — тресту «Південатоменергобуд».
Володимир Григорович боляче сприйняв розпад Радянського Союзу, розвалення потужного колись тресту, який
збудував не одну гідростанцію на Дніпрі, а
також кілька атомних велетнів вітчизняної
енергетики. З двох десятків організацій
на нижньому промисловому майданчику
залишились одиниці. І їм вже не потрібний
був інструктор з фізкультури та спорту.
Володимир Григорович влаштувався на Каскад Середньодніпровських ГЕС
і ГАЕС. І хоча він давно там не працює,
саме в цій організації й досі живуть за-
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початковані ним спортивні традиції, а команда футболістів гідно виступає у різноманітних турнірах.
Ось і цього разу енергетики були
серед інших восьми команд, що взяли
участь у турнірі на честь першого тренера-наставника Київської ГЕС.
Організували змагання Олександр
Волкотруб, Олександр Цимбалюк, голова
районної Федерації футболу Микола Король та начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації
Микола Горовий. Фінансову підтримку забезпечив профком Каскаду Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС.
Серед вболівальників була й родина
Володимира Герасимова. Останнім часом
він мешкав у Яготинському районі на Київщині, займався бджолярством, відійшов
від спорту, про досягнення і невдачі в якому
дізнавався із газет, телепрограм. Єдине,
що тішило душу ветерана, – онуки Денис
та Олег, яких він змалечку брав із собою на
стадіон, у спортзал, де вони радували діда
своїми спортивними досягненнями. Денис – майстер спорту з плавання, а Олег –
кандидат у майстри з цього ж виду спорту.
Їхня мама, невістка Володимира Григоровича Тетяна — майстер у стрільбі з лука. А
два сини не пішли батьківською стежкою.
Кожний обрав свій шлях.
Від батька вони успадкували його рішучість та наполегливість у досягненні
мети, поміркованість і прагнення до здорового способу життя, інакше б не підтримували палке захоплення своїх дітей
спортом. І ще – сини дуже схожі на батька
зовнішньо. Та ж спокійна мудрість у світлих очах, неквапливість у рухах і висновках, точність характеристик.
Далі — на стор. 12

Із Днем
Соборності
та Свободи
України, дорогі
вишгородці!
Довго український народ боровся за свою державність, багато крові пролито, кістки українців
– у Сибіру, на Соловках і Біломорканалі. Але сьогодні ми маємо незалежну українську державу, буття якої благословив Бог.
Свого часу Україна була поділена
на дві частини. Нині є одна єдина,
соборна – українська держава. І
цим відзначенням соборності ми
хочемо підкреслити, що Україна
не розділена, що немає окремої
Східної і Західної України, а що у
нас єдина держава, і ми – єдиний
народ!
Свобода, Незалежність, Соборність – це ті неперехідні цінності, які завжди були, є і будуть
шановані в Україні.
Від щирого серця бажаю усім
добра, злагоди і непохитної віри,
бо ми – вільний і великий народ.
І ми повинні – кожен на своєму
місці – добре працювати, щоб
зміцнити українську державу.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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21 січня

День Соборності
та Свободи України

Схід і Захід
разом
уже 93 роки

93

роки тому збулася мрія жителів
східних та західних регіонів – об’єднання України
в єдину державу. 22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі відбулися
урочисті збори, на яких
проголосили Акт Злуки
українських земель, засвідчений Універсалом
про об’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української
Народної Республіки в
єдину Велику Україну.
Подолавши бар’єри ментальності, культури та політичних настроїв, українці
зробили великий крок у
майбутнє і спробували відродити ідейну спадщину
злуки та національної волі
єдиного народу.
В Універсалі Директорії
УНР ішлося: «Здійснилися
віковічні мрії, якими жили і
за які умирали кращі сини
України. Однині є єдина
незалежна Українська Народна Республіка». Тоді цій
благородній ідеї не судилося втілитися в життя, проте
ця подія показала бажання
всього українського народу
територіального та духовного єднання і відродження цілісності української
держави.
21 січня 1990 року у передчутті розпаду СРСР і в
знак підтвердження цілісності та соборності України
був створений «живий ланцюг» з людей між Києвом і
Львовом. Ця традиція відновилась 2000-го і діє по
сьогодні.
Довідка
Свято на офіційному рівні
почали відзначати 12 років тому — згідно з Указом
Президента України «Про
День Соборності України» від 21 січня 1999 року
№42/99.
30 грудня 2011 року Указом Президента України
Віктора Януковича встановлено 22 січня — День
Соборності та Свободи
України.

Соціум

2012 року

Вишгород

Попередження – у газетах
ДЖЕРЕЛО: «Известия» в Украине»

П

одорожчання опалення чи
води тепер не треба довго обговорювати, обґрунтовувати
і затверджувати. Незгодним з рішенням комунальників радять звертатися
до суду. Ті, хто не платитимуть, залишаться з холодними батареями навіть
у морози.
Президент підписав закон, який дозволяє комунальним підприємствам швидко
змінювати тарифи. За новими правилами,
рішення місцевої влади про нові ціни не
треба виносити на громадське обговорення і затверджувати з Національною комісі-

Реформа

єю з регулювання ринків комунальних послуг.
Крім того, строки повідомлення громадян про зміни тарифів скорочено вдвічі
– досить за 15 днів до отримання людьми
нових платіжок опублікувати у місцевій
пресі коротке повідомлення про зміну тарифів.
Плани профільного міністерства — у
найближчі 3-4 роки вивести комунальні тарифи на економічно обґрунтований рівень.
Аналітики Першого українського міжнародного банку передбачають, що уряду
скоріш за все доведеться підвищувати
тарифи для населення, якщо не вдасться
добитися зниження ціни на російський газ.

Щоправда, у бюджеті на цей рік закладено 12 млрд грн на компенсацію збитків
НАК «Нафтобаз» через різницю в ціні купівлі та продажу газу для потреб підприємств теплокомуненерго. Уряду необхідно для цього позичити кошти через випуск
держоблігацій.
До речі, 18 січня вишгородці ледве не
залишилися без опалення. За п’ять днів
до цього облгаз попередив, що неоплата
«Вишгородтепломережею» боргів потягне
за собою відключення міських котелень.
Тож іще раз нагадуємо вишгородцям:
платіть вчасно, бо відключатимуть весь
будинок — і постраждають сумлінні платники.

Злочин і покарання На Водохреща

оновлюємо душу

П

резидент передав до Парламенту новий проект Кримінально-процесуального кодексу. Документ дав старт реформуванню всієї судової системи країни.
Новий закон забороняє суддям відправляти справи на дорозслідування, до року
скорочує термін утримання під арештом, дозволяє утримувати підозрюваних (і навіть заНаталя БЕНДИК
суджених) під домашнім арештом і, як на заході, випускати людей під заставу.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Один із спірних пунктів нового кодексу — введення суду присяжних.
Очікується, що документ буде прийнятий до кінця лютого. Якщо так — він вступить у силу
січня вишгородці традина початку осені 2012 року. Експерти впевнені, що після прийняття документа розпочнетьційно святкували Водося масштабна судова реформа. Про її необхідність неодноразово наголошували у Раді Євхреща на набережній Киропи. Документ пройшов три міжнародні експертизи.
ївського моря. Саме там відбувалося
богослужіння та освячення води.
відводів визначить трьох, які на час судового
процесу матимуть всі гарантії суддів, у тому
Сума, яку повинен внести підозрюваний числі і недоторканість. Така модель давно
або звинувачений в обмін на волю, залежить ефективно діє в Європі.
від тяжкості порушення: за невеличкий або
Спеціально для цього переобладнають
середнього ступеню тяжкості злочин — від 5 зали судових засідань, де знаходитимуться
365 до 21 460 грн, за тяжкий — від 21 460 до присяжні. Замість арматурних кліток вста85 840 грн, за особливо тяжкий — від 85 840 новлять бар’єри з особливо міцного скла, а
до 321 900 грн.
у залах засідань – відеообладнання для проВ окремих випадках суд може збільшити ведення онлайн конференцій, наприклад,
суму застави, якщо збитки від дій звинува- для допиту свідків, які живуть в іншому місті і
чуваного перевищують заставну суму. Після не можуть прибути на засідання.
завершення судового слідства кошти повністю повертають звинувачуваному, але
тільки у тих випадках, коли його дії не сприЩе одне нововведення — відміна поверчинили шкоди третім особам або державі.
нення справ на додаткове розслідування.
Проект Кримінального кодексу містить Суди часто страхували себе від виправдуще один, абсолютно новий захід — домаш- вальних вироків і відправляли справи на доній арешт. Слідкувати за тим, чи дотри- розслідування. Це — пережитки минулих ромується «арештант» покладених на нього ків, коли суди виконували репресивну роль.
Сотні вірян зібралися тут з банками,
зобов’язань, відслідковувати та фіксувати Це — ненормальна практика. Водночас, за
його місцезнаходження допоможуть елек- статистикою, в Україні виправдувальних ви- пляшками, відрами, аби принести додому
тронні засоби, закріплені на його тілі. Отже, років тільки 0, 2 %, а в інших країнах — близь- святу рідину, а найсміливіші, після освячензвинувачуваний завжди, як кажуть буде «під ко 50 %. Із введенням такої норми ситуація ня протоієреєм церкви св. Бориса та Гліба
Димитрієм Денисенком, пірнали у вкрите
рукою».
зміниться на краще, вважають експерти.
Скорочуються також строки утримання тонким льодом Київське море.
Богоявлення, або Хрещення Господнє
під вартою на етапі досудового слідства.
Абсолютно новим є введення суду присяж- Якщо людину звинувачують у невеличкому — це третє свято у православних і греко-каних. Це стосується справ, за якими звинува- або середньої тяжкості злочині, термін пе- толиків, яке завершує цикл різдвяних свят.
чуваному «світить» пожиттєве ув’язнення. ребування не може перевищувати шести У нього є дві складові — релігійна та народСуд присяжних складатимуть два профе- місяців, а при тяжких та особливо тяжких — на. Йордан, або Водохреща, за православними канонами, пов’язують із хрещенням
сійні судді і троє присяжних. Кандидатури до року.
Скорочення термінів перебування під вар- Ісуса Христа в річці Йордан. Саме тоді Бог
присяжних висуватимуть місцеві громади.
Автоматизована ком’ютерна система за- тою значно зменшить навантаження на бю- з’явився у трьох іпостасях: Отець, Син і Дух
Святий.
реєструє сім кандидатур і після процедури джет і розвантажить переповнені в’язниці.
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Свобода під заставу

Виправдати чи звинуватити

Процес під склом

Іспити до вузів починаються вже сьогодні
Власн. інф.

З

Комунальні тарифи

а інформацією фахівців
Вишгородського
районного відділу освіти, з 159
одинадцятикласників
минулорічного випуску 102 вступили до вишів – навчальних закладів 3-4 рівня
акредитації; 102 – до коледжів і технікумів (1-2 рівень акредитації); 7 –
до профтехучилищ; 12 – працевлаштовані. Високий процент тих, хто
навчається в університетах, свідчить про серйозність намірів абітурієнтів.
Для випускників цього року вступні
іспити розпочинаються вже сьогодні.
Саме із 1 січня і по 20 лютого поточного року триває реєстрація всіх охочих
пройти незалежне тестування.

Термін змінений у зв’язку з проведенням в Україні чемпіонату Європи
з футболу-2012. (Минулого року реєстрація тривала до кінця лютого.)
Кожний, хто хоче зареєструватися,
має скористатися спеціальною програмою, яка розміщена на сайтах www.
testportal.gov.ua; www.kievtest.org.
ua і надіслати реєстраційні документи
на адресу відповідного регіонального
центру.
Незалежне тестування проводиться
по таких предметах:
— хімія — 15 травня;
— російська мова — 17 травня;
— географія — 19 травня;
— математика — 21 і 22 травня;
— іноземні мови — 26 травня;
— українська мова і література — 28
і 29 травня;

— історія України — 31 травня і 1
червня;
— фізика — 5 червня;
— біологія — 7 червня.
Цього року додався новий предмет
— всесвітня історія, з якого незалежне
оцінювання проводитиметься 24 травня.
Крім цього, як і минулого року, враховуватиметься бал атестата про закінчення середньої освіти.
Але, на відміну від минулого року,
абітурієнт має обрати вже не 5, а не
більше 4-х предметів (і тільки одну іноземну мову).
Підтвердженням реєстрації є сертифікат ЗНО, що буде надісланий учаснику рекомендованим листом разом із
реєстраційною карткою абітурієнта та
інформаційним бюлетенем «Зовнішнє

Незалежне тестування
незалежне оцінювання, 2012 рік».
Зміни до реєстраційних даних абітурієнт зможе внести до 5 березня
2012 року.
У березні (24 і 31) поточного року
відбудеться пробне тестування, у якому можуть взяти участь всі, хто зареєструвався. Але воно – платне. Процедура перевірки аналогічна ЗНО знань
з тією лише різницею, що роботи не
перевіряються комісією. Майбутньому
абітурієнту видається «ключ» – відповіді на запитання, з допомогою якого він
може самостійно перевірити свої знання.
Тести ЗНО минулого року з усіх
предметів можна знайти в Інтернеті
в електронній системі «Вступ» Міністерства освіти України. Вони досить
складні.

Наше місто

Вишгород
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2012 року
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Дев’ята сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Про затвердження міських програм
розвитку на 2012 рік

Рішення від 29 грудня 2011 р. № 9/1
З огляду на необхідність планомірного соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження прогресивних
методів управління міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових потреб
територіальної громади міста, керуючись ст. 143 Конституції України, ст. ст.
11, 18 Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. ст. 88, 91 Бюджетного Кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку
житлово-комунального господарства
на 2012 рік (Додаток 1).
2. Затвердити програму розвитку
Вишгородського МКП «Водоканал» на
2012 рік (Додаток 2).
3. Затвердити програму підтримки
та розвитку закладів соціальної сфери
м. Вишгорода на 2012 рік (Додаток 3).
4. Затвердити програму соціального захисту малозабезпечених верств
населення м. Вишгорода у 2012 році
(Додаток 4).
5. Затвердити міську програму роз-

Дахові котельні

витку фізичної культури і спорту у м.
Вишгороді на 2012 рік (Додаток 5).
6. Затвердити міську програму розвитку Вишгородського міського центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на 2012 рік
(Додаток 6).
7. Затвердити програму культурномасових заходів, здійснення представницьких та інших заходів у м. Вишгороді
на 2012 рік (Додаток 7).
8. Затвердити програму здійснення
фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій населення на
2012 рік (Додаток 8).
9. Затвердити програму утримання
доріг загального користування м. Вишгорода на 2012 рік (Додаток 9).
10. Затвердити програму підтримки
засобів масової інформації Вишгородської міської ради на 2012 рік (Додаток
10).
11. Затвердити програму природоохоронних заходів місцевого значення
для використання екологічного збору у
м. Вишгороді на 2012 рік (Додаток 11).
12. Затвердити програму зовнішніх
соціально-культурних та економічних

азета «Вишгород» вже повідомляла
мешканцям міста, що Вишгородське
районне комунальне підприємство
(ВРКП) «Вишгородтепломережа» восени 2011
р. прийняло на баланс дахові котельні в житлових будинках за адресами: просп. Т. Шевченка, 2-д, вул. М. Грушевського, 9, вул. Н. Шолуденка, 6-6, 6-в, 5-г. (На жодній з них не було
комерційного обліку тепла.)

У листопаді минулого року проведено метрологічну повірку існуючих приладів обліку теплової енергії
на дахових котельнях за адресами:
вул. М. Грушевського, 9, вул. Н. Шолуденка, 6-в, 6-г. Вже з 1 грудня
2011 р. плата за послуги централізованого опалення в цих будинках
провадиться за показниками приладів обліку.
Так, вартість опалювальної площі
в грудні 2011 р., за показниками лічильників, склала:

Тетяна НЕГОДЕНКО,
заступник директора
ВЦХЕТУМ «Джерело»

ФОТО – Ольга РАЛКО,
спеціально для «Вишгорода»

П

Знай наших!

Додатки 1-23 до цього рішення
див. на офіційному сайті міськради:
www.вишгород.com.ua.

* вул. М. Грушевського, 9 —
4,92 грн/кв. м;
* вул. Н. Шолуденка, 6-в —
5,25 грн/кв. м;
* вул. Шолуденка, 6-г —
4,33 грн/кв. м.
Щодо буд. 6-б на вул. Н. Шолуденка — то там відсутні і лічильник
теплової енергії на даховій котельні, і
проектна документація до нього. Наразі наше підприємство за власні кошти замовляє проектно-кошторисну
документацію на лічильник і планує

ЛЯЛЬКОВИЙ ХОРОВОД
їде на конкурс
Підбиття підсумків міського конкурсу. Каріну Асатрян нагороджує
спеціаліст відділу з гуманітарних питань, депутат Вишгородської міськради Ольга Мельник

Вишгорода на 2012 рік (Додаток 18).
19. Затвердити програму енергозбереження та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Вишгороді на
2012 рік (Додаток 19).
20. Затвердити програму переоснащення системи опалення у дошкільних
навчальних закладах м. Вишгорода на
2012 рік (Додаток 20).
21. Затвердити програму підтримки
інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2012 рік (Додаток 21).
22. Затвердити програму економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого значення на
2012 рік (Додаток 22).
23. Затвердити програму підтримки
міської ради ветеранів війни і праці на
2012 рік (Додаток 23).
24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради.
25. Це рішення набуває чинності з
дня його прийняття.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

У трьох будинках тарифи поменшали,
у двох — лічильників іще немає

Віктор АЛЄКСЄЄВ,
головний інженер
ВРКП «Вишгородтепломережа»

Г

зв’язків на 2012 рік (Додаток 12).
13. Затвердити міську програму на
2012 рік «Майбутнє без СНІДу» щодо
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в
місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з
ВІЛ/Снідом (Додаток 13).
14. Затвердити програму з охорони,
раціонального використання земель та
покращення угідь на території Вишгородської міської ради на 2012 рік (Додаток 14).
15. Затвердити програму фінансування забезпечення правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів населення на 2012 рік (Додаток
15).
16. Затвердити програму підтримки
та розвитку Комунального підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на 2012 рік (Додаток
16).
17. Затвердити програму розвитку
Комунального закладу культури «Вишгородський танцювальний колектив
«КЛЕРИКО» на 2012 рік (Додаток 17).
18. Затвердити програму підтримки
талановитих та обдарованих дітей м.

еред Новим роком у м. Біла Церква у виставковій залі Центру
творчості дітей та юнацтва «Соняшник» відкрито обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва
«Скарби рідного краю». Вихованці навчальних закладів Київщини представили
260 робіт у 13 номінаціях — і всі ці талановиті роботи передивилося компетентне
журі.
Визначено ті, що експонуватимуться
на Всеукраїнській виставці-конкурсі образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва «Знай і люби свій край». Серед
переможців — і вихованці гуртків Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
Перше місце у номінації «Плетення гачком» здобув «Ляльковий хоровод» Марини
Новицької, учениці гуртка «Золоті ручки»
(керівник Олена Кольвах). У номінації «Художня вишивка» учениця цього ж гуртка Валерія Кольвах («Ранок») посіла трете місце.
А зовсім ще юна Каріна Асатрян з гуртка «АРТ-студія» (керівник Ольга Ралко)
посіла почесне друге місце у номінації
«Декоративний розпис». Її робота «Сади
України» вразила журі своєю яскравістю та
неповторністю.

Міські комунальники

Прибирають сніг
і посипають доріжки
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Д

о міста завітала Матінка
Зима. Вітерець засипав снігом пухнасті віти міської
ялинки, намів кучугури на клумбах.
Морозець покрив крижаною кіркою
тротуари й дороги.
На небезпечні ділянки одразу ж вийшли міські комунальники — розчищати проїжджу частину й переходи,
посипати слизькі доріжки.

встановити прилад обліку теплової
енергії — у міжопалювальний період
2012 року.
У буд. 2-д на просп. Т. Шевченка лічильник теплової енергії
також відсутній, хоча за проектом
він має бути. Нині ВРКП «Вишгородтепломережа» веде переговори із
забудовником щодо встановлення
— згідно з проектною документацією — лічильника теплової енергії в
даховій котельні.
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Олімпійська книга

Молодіжний квартал

2012 року

Домашній театр

У «Любистку»

Про спорт
читаємо.
Спортом
займаємось
Інна ШУБКО, директор
гімназії «Інтелект»

К

нига завжди була,
є і буде джерелом
мудрості й знань, найкращим порадником і
надійним
помічником.
Тому ми з великим задоволенням
отримали
у подарунок від Національного олімпійського
комітету (НОК) України
літературу в рамках акції
«Олімпійська книга».

Вишгород

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Х

то як зустрічав Новий рік — а
вихованці новопетрівського
дитячого будинку «Любисток»

влаштували виставу. У кращих
традиціях
домашніх театрів.
Звісно, і гостей
запросили:
першого
заступника
голови
Київської
облдержадміністрації Ярослава
Москаленка, голову Вишгородської
райдержадміністрації Олександра
Приходька та його
заступників, голову райради Олександра
Носаля,
заступника Вишгородського міського голови Олексія Данчина, керівників районних соціальних служб і освітян.
Із сценарієм і постановкою допоміг
Благодійний фонд «Джерело надії», почес-

ний президент якого Ярослав Москаленко
ще минулого року подав ідею вихованцям
«Любистку»: «Сидячи на дивані, у житті нічого не досягнеш. Загадуйте бажання — і
добивайтеся, щоб вони здійснилися».
І от на сцені «Любистку» улюблені новорічні персонажі дітей і дорослих — Зайчик, Лисичка, Фея… Баба Яга, що вкрала
мішок з подарунками у Діда Мороза та
обіцяла повернути, якщо відгадають її загадки. Як у кожній казці, все закінчилося
добре.
Глядачі щиро аплодували артистам, а
після вистави — випускниці «Любистку»
Наталії Сергієнко, яка професійно займається вокалом та виконала пісню з репертуару Крістіни Орбакайте.
І розглядали подарунки, про які діти
мріяли напередодні Нового року (листи
писали Діду Морозу): мобільники, фотоапарати, перукарські інструменти та музичну апаратуру — кожному до вподоби і
з урахуванням майбутньої професії.

Золотий скрипічний ключ

Глядацька вітальня

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях
та відповідях» — своєрідний екскурс у витоки зародження олімпійського руху,
головні віхи його розвитку
та сьогодення, знайомство
із спеціальним проектом
«Зірки олімпійського спорту України 1994 — 2008», із
творчими злетами наших
видатних спортсменів.
«Олімпійський путівник»
— це неповторний світ
олімпізму, славетні сторінки олімпійського руху,
розповідь про європейську
олімпійську родину, інформація про юнацькі олімпійські фестивалі.
Поділяємо впевненість
президента НОК Сергія
Бубки у тому, що за допомогою олімпійської літератури гімназисти зроблять
свій вибір на користь здорового способу життя, а
згодом приєднаються до
команди олімпійської родини. І дуже вдячні за підтримку навчального закладу, за пропаганду спорту як
головного чинника у формуванні успішної й здорової особистості.

Очима дітей

З

олотим ключиком відкривали герої відомої казки двері
до щасливої країни. Золотий
скрипічний ключ вже другий рік поспіль
відкриває двері до країни мистецтва
юним жителям міста й району.
Золотий скрипічний ключ — це і назва,
і нагорода започаткованого відділом культури і туризму Вишгородської РДА районного фестивалю естрадного мистецтва.
Цього року районний Будинок культури запросив до глядацької вітальні на зустріч з
танцюристами й вокалістами цікаві колективи та виконавців.
У залі, стіни якого прикрашали плакати
із запрошеннями до гуртків Будинку культури, під молодіжний конферанс ведучих
щедрували й колядували вокальна студія
«Астерія» (керівник Юлія Каталагіна) і сопілкарі «Рум’янку» (ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт», директор Олена Андріяш).
Запальними рухами Іспанії ритмували
танцювальні колективи «Болеро» (керівник
Тетяна Саханда) і «Мозаїка» (керівник-балетмейстер БК «Енергетик» Тетяна Катеринич). Вальсували пари клубу бального
танцю «Артіс» (керівники Микола Лашко та
Альона Буткевич, якій маленька прихильниця танцю подарувала букета таки ж тут
— на сцені).
Вітання глядачів та вишукану золоту
нагороду отримували лауреати всеукраїнських вокальних конкурсів Аліна Власенко,
Ірина Беза та Ірина Кривоносенко (з шоубалетом «Вікс»).
Студія східного танцю «Селяфет» (ке-

рівник Оксана Макаренко) перенесла присутніх у прохолоду пальм серед спопеленої
сонцем пустелі. Відчути себе парижанами
допомогла глядачам Марія Доля. Її драйвовий виступ продовжила Леді Досконалість (Мері Попінс) — солістка Київського
муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва Наталія
Завалій. Про зміни заспівали голосисті дівчата з театру пісні «Петрівочки».
І зал оплесками підтримав щирі вітання
і побажання юним талантам й надалі рости у творчості від заступника голови Вишгородської райждержадміністрації Тамари
Овчіннікової. Приєднуємося!

Для чого платити податки?
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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січня 2012 року у
районній Державній
податковій інспекції
зібралися місцеві ЗМІ. Зібралися
навколо… дітлахів. І це були не
просто учні, а номінанти конкурсу «Мої враження після перегляду
мультфільму «Місто мрії».
Після того, як у школах міста продемонстрували повнометражну версію мультиплікаційного фільму про
важливість сплати податків «Місто
мрії», вишгородські школярі свої
враження намалювали і направили
до Податкової.
Визначати переможців було
важко: юне покоління настільки пе-

рейнялося проблемами наповнення бюджету, що один малюнок був
кращий за інший. І ось результати: перше місце в конкурсі здобув
Максим Гриненко (4-В клас гімназії
«Інтелект»), друге між собою розділили Олександра Цибуля (4-А клас
спеціалізованої школи «Сузір’я») та
Регіна Блонська (3-В клас гімназії
«Інтелект»), третє посіла Ярослава
Терехова (3-В клас спеціалізованої
школи «Сузір’я»).
Малюнок Марії Літох (гімназія «Інтелект») був виділений з-поміж інших
в окрему номінацію – «За оригінальність та найкращі художні здібності».
У номінації «За старанність та дитячу
безпосередність» відзначені: Анжеліка Гордієнко (4-Б клас спеціалізованої школи «Сузір’я») та Іван Апарен-

ков (3-В клас гімназії «Інтелект»).
Переможці й номінанти конкурсу
отримали почесні грамоти та цікаві
призи, а батьки і вчителі — подяки
від організаторів конкурсу. Номінантам це так сподобалось, що вони
дали інтерв’ю вишгородській ТРК
«Више Град», у якому дуже переконливо пояснили: «Податки платити
треба» і розповіли про місто й Україну своїх мрій.
Сподіваємося, дорослі дяді і тьоті
прислухаються до слів майбутнього
країни. А податківці нагадують: із 1
січня 2012 року розпочався Всеукраїнський конкурс малюнка «Податки очима дітей-2012» у віковій
категорії серед дітей 9-15 років і
запрошують школярів взяти у ньому
участь.

Молодіжний квартал

Вишгород

21 січня
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Всім — спасибі, освітянам — готувати ідеї
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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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 таки розширеному засіданні —
створили Раду молодих вчителів Вишгородщини й обрали її головою Тетяну
Сидорчук, керівника ініціативної групи
зі створення цієї ради молодих освітян.
Присутність на засіданні голови
Вишгородської РДА Олександра Приходька, його заступників Тамари Овчіннікової, Валентини Духоти, керівників
відділів РДА Раїси Клименко і Миколи
Горового, керівника апарату ВРДА Наталії Клебан не навіяли зайвого офіціозу — атмосфера у залі була молодою
й невимушеною. Можливо, тому що у
кожного був кольоровий бейджик (паперовий значок) з дуже гарним словом
«Спасибі!» і смайликом (усміхненим обличчям).
Доброзичливо і з інтересом вислухали педагоги не доповідь, а, скоріше,
розповідь Олександра Приходька про
досягнення і подальші напрямки розвитку району. Олександр Олексійович
відповів на численні запитання, закликав молодь приходити до нього з ініціативами стосовно усіх сфер життєдіяльності кож-но-го населеного пункта
Вишгородщини та запропонував орга-

нізовувати подібні зустрічі принаймні
раз у квартал — і не тільки у Вишгороді.
До нього приєднався взірець керівника, який підтримує молодь, бізнес,
нові ідеї — голова Вишгородської райради Олександр Носаль. «Ви навчаєте
дітей думати, аналізувати, бути відповідальними, тож чимало залежить саме
від вашої життєвої позиції, небайдужості до того, що відбувається у державі», — сказав Олександр Юрійович,
поцікавився, чи знають молоді вчителі
своїх районних депутатів, чи в курсі роботи районної ради, і наголосив: «Мій
кожен день — прийомний».
На його заклик одразу ж відгукнувся
Валерій Тимченко — заступник голови
ради Всеукраїнської громадської організації «Федерація настільних ігор України», голова молодіжної громадської
організації «Спілка жукинської молоді»
та член виконкому жукинської сільради.
Валерій Володимирович вважає
вчителів найбільш ініціативною молоддю у районі. Адже вони мають практику соціально-економічних тренінгів і
буквально фонтанують корисними для
довкілля ідеями, якими, за словами ведучого засідання Руслана Духоти, слід

заповнити Фонд підтримки молодіжних
ідей Молодіжної ради при голові ВРДА.
Валерія Тимченка насамперед цікавило, чи є районна програма із залучення бізнес-коштів до соціальних
проектів.
Далі були запитання. Різноманітні
й численні, щодо земельних ділянок і
списання хім. реактивів, пільгових молодіжних кредитів і мультимедійних
проекторів з доками, роботи Будинків
культури й асфальтування доріжок…
Тож, коли ведучий засідання Руслан Духота запропонував увійти до
Ради молодих вчителів тим, хто сам
хоче зробити щось конкретне у житті району, відгукнулися найактивніші
учасники зустрічі. Врешті, склад Ради
дійшов 11 осіб, готових: співпрацювати
з учнівським і студентським самоврядуванням, брати участь у конкурсах й
опрацюванні на всіх рівнях документів
стосовно прав молодих вчителів, пропонувати керівництву свої ідеї та разом
їх реалізовувати.
Резервом кадрів влади назвала
громади шкіл Валентина Духота, бо
педагог — це ж психолог, організатор,
керівник. А Раїса Клименко пообіцяла

частіше організовувати для молодих
освітян такі потрібні їм психологічні
тренінги і семінари.
Далі із звітом про минулорічну діяльність виступила заступник голови
районного учнівського самоврядування
Анастасія Мартиненко. І в мене виникла
купа запитань.
Молоді вчителі ще років 4-5 тому
сиділи за партами. І, напевне, іще не
забули, чого хотіли тоді, якою бачили школу, вчителів, шкільне життя. Не
сумніваюсь у тому, що вони були найактивнішими учасниками шкільного самоврядування.
Цікаво, які їхні ідеї стали реальністю? Чи є нові? Чи готові вони ламати
стереотипи у найбільш реформованій
останнім часом і водночас найбільш
консервативній системі нашого суспільства — освітній?
Якщо вони пішли у вчителі за покликанням серця, а не тому, що більше нема
куди, то заради чого їм із неформальних
лідерів ставати підконтрольними?
І чому значна частина їхніх запитань
стосувалася лише побуту? У той час,
коли найпрогресивніша молода інтелігенція засновує екологічні поселення, де родинами мешкає без звичних
зручностей, на-со-ло-джу-ю-чись так
званими труднощами і простими речами: водою із колодязя, земляними доріжками, що розмокають в дощ і стають
непрохідними у сніг…
А от нинішнім сільським вчителям
подавай тренажерні зали, пільгові кредити на будівництво приватного житла,
звісно, земельні ділянки.
Районне керівництво обіцяло чимало, та чесно сказало: «Всього й одразу
— не чекайте. І, врешті, стиль дозвілля молоді залежить не лише від стану
Будинків культури чи стадіонів. Для
вранішньої пробіжки не потрібно спортивних комплексів. У нас планів чимало
— і почнемо з першочергових завдань:
капремонтів, енергозберігаючих вікон,
шкільних автобусів. Радитимемося з
депутатами».

ФізкультУРА
Валерій СИДОРЧУК,
тренер ФК «Чайка»

К

оманда 2000 р. нар. вийшла до Вищої
ліги першості м. Києва та заслужила на
цікавий відпочинок, організований друзями-спонсорами (СК «Дніпро»).
Із 22 по 29 грудня 2011 р. вишгородська «делегація» із 20 юних футболістів і шести батьків разом
із тренером тиждень провели у трьох найкрасивіших
столицях Європи.
По дорозі до Праги цілий день провели у Будапешті: після оглядової автобусної екскурсії побували у

найбільшому в Угорщині аквапарку на термальних
джерелах.
І от злата Прага. Прогулянки Карловим мостом
над зимовою Влтавою… Казковий Празький град, де
кожна вуличка — жива історія.
25 грудня з’їздили до Дрездена — на німецьке
Різдво, де народні гуляння з традиційними сосисками та гарячим напоєм — пиво з вишневим соком
(тільки для дорослих!) — посеред святково прикрашених кварталів середньовічних будинків.
А на зворотньому шляху півдня провели у Відні
(Австрія). Сквери, пам’ятники, славнозвісна віденська кава з молоком — вражень безліч.

Гарно відпочивши, наші «чайчата» на дружньому турнірі з міні-футболу у Фастові (Київщина) виграли перше
місце. Обіграли одноліток і з київського «Динамо» (4:1),
білоцерківського «Арсеналу» (5:4) та господарів турніру
— фастівський «Олімп» (6:3).

Перемога — Європа — знову перемога

6

21 січня

Соціум

2012 року

Власн. інф.

17

січня із 13 до 14 години у
районному відділі освіти на
запитання відповідав начальник управління освіти Київської облдержадміністрації Віктор Бутник із своїм
першим заступником Ларисою Лахтадир.
Особливо активними були мешканці та
освітяни сіл Гаврилівка, Синяк, районної гімназії «Інтелект», Димерської гімназії тощо.
Останні, наприклад, цікавились, коли буде
обладнано внутрішній туалет (у районі шість
шкіл, де немає таких туалетів).
Синяківці пропонували підвищити ступінь
навчального закладу з другого до першого,
аби старшокласники вчилися у Синяку, а не
змушені були діставатися Гаврилівки. З гімназії «Інтелект» дякували керівництву району
за комп’ютерний навчальний комплекс, який
серед 42 навчальних закладів Київщини пощастило отримати саме районній гімназії і
водночас порушували проблему технічного
обслуговування подібних комплексів.
Нижчедубечанські молоді вчителі звернули

увагу на недотримання законодавства щодо
виділення житла та земельних ділянок молодим освітянам.
До речі, Віктор Бутник зауважив, що Вишгородський район – один з гірших на Київщині
щодо соціального захисту молодих фахівців. У
Білій Церкві одночасно отримали квартири 20
освітян, у Бучі ключі від житла виділили 30 педагогам, у Броварах – чотирьом, у Вишгородському районі — жодному.
За інформацією начальника відділу освіти
Вишгородської РДА Раїси Клименко, останні
2-3 роки житло таки не надавалося. Водночас
це питання вирішується шляхом виділення земельних ділянок під будівництво для працівників закладів освіти (за заявою й чергою: так,
минулого року земельні акти по всьому району
отримували зокрема й освітяни).
Підсумовували «гаряче» спілкування керівники обласного управління освіти разом із керівниками району та директорами навчальних
закладів. Порушені у ході розмови питання
враховуватимуться у ході реалізації програми
покращення роботи навчальних закладів району.

Обережно на дорогах
Сергій ДЕРЕВ’ЯНКІН,
начальник Управління ДАІ
Київщини

Керування автомобілем взимку
вимагає від водія особливих навичок
водіння, залізних нервів і уваги.
Перевірте гальмівну систему автомобіля, справність освітлювальних приладів і склоочисників.
Державтоінспекція Київської області попереджає: на дорогах можливе утворення снігового накату, налипання мокрого снігу, різке погіршення
видимості. Особливо небезпечна і підступна дорога при частій зміні температури, коли обмерзають певні ділянки
дороги – повороти, підйоми, спуски. Водій ризикує не впоратися з управлінням,
тож саме час перевзути свої автомобілі,
поміняти гуму на зимову.
За минулий рік на автошляхах Київщини сталося 2023 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), у яких 421 людина загинула та 2375 отримали тілесні

Про все потроху

В Україні
* 10 січня Президентом підписано закон про нові
ставки акцизного податку з імпортерів та виробників
тютюнових, лікеро-горілчаних виробів, нафтопродуктів, скрапленого газу, а також власників окремих видів автотранспорту.
* 13 січня Верховна Рада прийняла закон про державну програму приватизації та управління держмайном, яка, за прогнозами Парламенту, збільшить
надходження до бюджету країни до 70 млрд грн уже в
перші два роки. У першому півріччі ц. р. будуть приватизовані стратегічні і монопольні об’єкти, далі — малі
й середні.
* 17 січня набуває чинності закон щодо декріміналізації економічних правопорушень. Замість позбавлення волі за економічні правопорушення вводяться
штрафи. У справах про господарські правопорушення використовуватимуться застави (від 5 до 289 тис.
грн).
* Стартував і до 23 березня 2012 року триватиме
національний пілотний проект «Відкритий світ», який
передбачає тестування мультимедійних уроків. У
ньому задіяні 704 школи з 23 регіонів України – 5892
вчителі та 14 000 учнів.

На Київщині
* 18 січня у Київській обласній держадміністрації
відбулося засідання колегії ОДА, під час якого розглядали: забезпечення роботи дозвільних центрів з
видачі документів дозвільного характеру за принципом «Єдиного вікна»; створення на Київщині мережі
трудових архівів; реалізацію прав дітей; підготовку
до святкування 80-річчя з дня утворення Київської
області.
* 20 січня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України провело
День відкритих дверей. Представники ЗМІ ознайомилися з підсумками роботи за минулий рік у ході
прес-конференції голови відділення Олександра Савицького, який запросив журналістів ще й на екскурсію.

* 16 січня на засіданні координаційної ради з питань соціального захисту пільгових категорій населення при Вишгородській райдержадміністрації йшлося
про відшкодування коштів та умови обслуговування
перевізниками (автобусне і залізничне сполучення)
пільгових категорій населення. Докладніше — у наступному номері.
* 17 січня у залі засідань Вишгородської РДА відбулася підсумкова нарада щодо роботи управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі
у 2011 році. Ведуча — начальник управління Оксана
Тарасенко. Запрошені: заступник голови Вишгородської РДА Валентина Духота, представники районної та міської рад, виконавчої служби, прокуратури,
управління праці та соціального захисту населення
РДА, громадських організацій і ЗМІ. Цікавилися новим
у пенсійному законодавстві у заступника начальника
Головного управління ПФУ в Київській області Галини
Наконечної. Докладніше —
у наступному номері.
* 20 січня у Вишгороді
керівництво і громадськість
міста й району зібралися
на урочистий мітинг, присвячений Дню Соборності і
Свободи України. Докладніше — у наступному номері.
* Того ж дня у Пірново
було відкрито пункт невідкладної допомоги при медамбулаторії, працівники
якого отримали автомашину «швидкої допомоги».

* Прибирають сніг і посипають піском міські дороги. Спеціальна техніка КПЖ
і КГ працює вдень і вночі (цілодобово). На фото: вул. Ю.
Кургузова у Вишгороді.

Освітянська
«гаряча» лінія

ушкодження різного ступеню тяжкості.
Несприятливі дорожні умови — супутня
причина зимових ДТП у 70 %.
Коли шини потрапляють на ожеледицю, їх зчеплення з дорогою відразу знижується в 4-5 разів, що, у свою чергу, в
декілька разів збільшує гальмівний шлях
транспортних засобів.
Водіям автівок необхідно дотримуватися дистанції, бути уважними, проявляти повагу до інших учасників руху та не
забувати про паски безпеки.
На превеликий жаль, до Управління
ДАІ щоденно надходять повідомлення
про загибель чи травмування пішоходів.
Переважна більшість ДТП за участю пішоходів трапляється в темну пору доби,
на ділянках, де відсутнє штучне освітлення, пішохідні переходи та тротуари.
Так, за 12 місяців минулого року з
участю пішоходів сталося 663 ДТП, в
яких 156 осіб загинуло та 568 травмовано.
Водії! Будьте готові: будь-якої хви-

У районі

У місті

Вишгород

лини необачний пішохід може з’явитися
на проїжджій частині. Необхідно поступатися дорогою пішоходам, що переходять проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. На
регульованих пішохідних переходах при
включенні дозволяючого сигналу світлофора надавайте можливість пішоходам
закінчити перехід проїжджої частини.
Пішоходи! При русі в темний час
доби і в умовах недостатньої видимості
рекомендуємо мати при собі предмети
зі світоповертаючими елементами і забезпечувати видимість цих предметів
водіям. У ваших дітей це можуть бути
смуги, що відбивають світло, на одязі чи
портфелях, «блимаючі» підошви на взутті.
Наостанок хочу побажати всім пішоходам, пасажирам і водіям неухильно дотримуватись Правил дорожнього
руху. Ввічливість і повага один до одного
на дорогах є запорукою і гарантією безпеки руху.

* 13 січня ц. р. філія обласного газового господарства попередила Вишгородське районне комунальне
підприємство «Вишгородтепломережа» про обмеження постачання газу через значну заборгованість
за грудень минулого року. (Так, станом на 1 січня по
району населення заборгувало за централізоване опалення 2 млн 399 тис. грн.)
На 19 січня за тепло у своїх домівках розрахувалися
лише 40 % мешканців міста й району. Тож адміністрація ВРКП «Вишгородтепломережа» просить терміново
— до 01 лютого ц. р. — сплатити минулорічні борги та
поточні квитанції, аби не залишитися без опалення.
* 19 січня у Вишгородській районній гімназії «Інтелект» відбулося п’яте заняття, присвячене питанню
формування творчої особистості в умовах «Школи
сприяння здоров’ю», на яке завітали педагогічні працівники Київщини.
Завершилося заняття традиційним конкурсом українських страв. Було цікаво,
смачно і корисно. Докладніше читайте у наступному
номері.

Вишгород

Телепрограма

21 січня

2012 року
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2+2
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
11:10 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:55 Концертна програма
до Дня міліції
13:30 Х/ф «Пан
Володієвський»
15:00 Новини
15:50 Х/ф «Пан
Володієвський»
17:15 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:00 Перші юнацькі
зимові Олімпійські ігри.
Щоденник
19:10 Нові пісні про
головне
21:00 Підсумки дня
21:50 Прем’єра. Наше
Євро
22:30 «Зимовий жарт»
з В.Моїсеєнком та
В.Данильцем

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,
23:40 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Краса
по-українськи»
12:15 Х/ф «Мисливець на
драконів»
13:55 Х/ф «Лікар Дуліттл»
15:20 Х/ф «Знайди мене»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Усмішка бога,
або Суто одеська історія»
23:55 Х/ф «Зозуля»

05:00 Служба розшуку
дітей
05:10, 08:45, 12:45 Факти
05:25 Світанок
06:15, 07:35 Ділові факти
06:25, 09:25, 12:55, 19:20,
00:55 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Море по коліно
10:55 Х/ф «Містер Крутий»
13:00 Під прицілом
13:55 Х/ф «За 80 днів
навколо світу»
16:30 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Даїшники»
22:40 Факти. Підсумок
22:55 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

08:00, 21:00 «Час пік»
08:10, 16:20 «Цілком
таємно»
09:00 «Ударна сила.
Чорний привид»
09:25 Х/ф «Володар морів.
На краю Землі»
11:40 Х/ф «Втеча з
Шоушенку»
13:50 Т/с «Пригоди
Мерліна-3»
14:35 Т/с «Солдати-3»
17:15 «Ударна сила. Зброя
перемоги»
18:00 «Ударна сила.
Громовержець»
18:35 «ДАІ. Дорожні війни»
19:00 «Легенди
злочинного світу. Чорна
кішка соціалізму»
19:50, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи-3»
21:30 Х/ф «Гідра»
23:10 Т/с «Пригадати
майбутнє»
00:40 «Стрингер»

05:50, 14:50 «Нез’ясовно,
але факт»
06:35 «Документальний
детектив»
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00, 18:10 «Неймовірна
правда про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
10:55 Т/с «Почати
спочатку. Марта»
15:50 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10, 22:25 «Х-Фактор»
20:55 «Куб»
01:40 Т/с «Лікар Хаус»
02:25 Т/с «Адвокат»

06:20 Ранкова зарядка
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 ПРОФІЛАКТИКА
15:00 «Кумири»
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер подорожей
18:30, 21:00, 00:05
«Соціальний пульс»
18:55, 21:30 Економічний
пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Коханка із
Москви»
00:35 Соціальний статус:
ваші права

05:20 Т/с «Таке звичайне
життя»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
подробицях»
09:10 Д/ф «Друге
пришестя Ванги»
11:15, 12:40 Д/с
«Детективи»
13:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
14:25 «Сімейний суд»
15:25 «Судові справи»
16:20 «Чекай на мене»
18:10 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Зрада»
22:30 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00 Т/с «Подружжя»
12:00 «Нехай говорять.
«Блискуче» розлучення»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
20:10 Т/с «СОБР»
22:20 Х/ф «Оселя зла-3:
Вимирання»
00:10 Т/с «Тюдори»

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 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
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 «ППС»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Анастасія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:50 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05 «Поле чудес»
17:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Жуков»
22:40 «Зірка» на годину»

7

07:30, 09:00, 19:00, 00:50
Репортер
07:40 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Усі чоловіки сво...»
10:05 Батьки і діти
11:45, 19:35 Т/с «Татусеві
дочки»
12:45 М/с «Фінес і Ферб»
13:25 М/с «Бетмен»
13:45 М/с «Аладдін»
14:20 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:40 Т/с «Дрейк і Джош»
15:45 Х/ф «Троя»
19:15 Спортрепортер
20:40 Т/с «Вороніни»
21:50 Аферисти
23:50 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15, 22:00
«Енергонагляд»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:20 «Хроніка дня»
23:30 «Автопілот-тест»
23:55 «Огляд преси»

06:05 Х/ф «НормандіяНеман»
08:25 «Легальний дохід»
08:30 «Правда життя».
Контроль над тілом
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:35 Т/с «Розвідники»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 23:30 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-9»
20:30 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:25 Х/ф «Мічений»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
12:20 Косметичний ремонт
12:50 Секс-битва
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:50, 19:20 Одна за всіх
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 18:55 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
21:15 Т/с «Універ»
22:30 Т/с «Фізика чи Хімія»

ТЕЛЕ- Високошвидкісний Інтернет МТМ
РЕМОНТ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
(067) 713-12-12

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ВІВТОРОК 24 СІЧНЯ 2011 РОКУ

2+2
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:35 Наша пісня
10:15 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Концертна програма
до Дня міліції
13:30 Х/ф «Злодії в законі»
15:00, 18:20 Новини
15:50 Х/ф «Дорога на
Рюбецаль»
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:15 Екстрений виклик
19:05 Екстрений виклик.
Тиждень
19:55 Зірки гумору
20:55 Офіційна хроніка
21:20 Плюс-мінус
21:30 «Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55, 07:10, 07:40,
08:05,09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30.
23:25 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55, 17:45 «Сімейні
мелодрами»
10:50 Х/ф «Усмішка бога,
або Суто одеська історія»
13:05 Т/с «Клон-2»
13:55 Т/с «Клон-2»
14:45 «Зірка + Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
18:35 «Не бреши мені-2»
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку»
22:25 «Потойбічна Україна.
Паранормальні явища»
23:45 Х/ф «Перегон»

06:25 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
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 «Даїшники»
16:30 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Даїшники»
22:40 Т/с «Таксі»
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «Недосяжний»
01:20 Спорт
01:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

08:00, 21:00 «Час пік»
08:10 «Легенди
злочинного світу. Чорна
кішка соціалізму»
09:00 «Ударна сила.
Громовержець»
09:25 Т/с «Горець»
11:15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:55 Т/с «Дюна»
14:35 Т/с «Солдати-3»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила. Черні
берети»
18:00 «Ударна сила.
Захмарний грім»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 «Легенди
злочинного світу. В
головній ролі «Мосгаз»
19:50. 21:10 «Ульотне
відео по-російськи-3»
21:30 Х/ф «Захисник»
23:10 Х/ф «2035: Містопривид»
00:40 Х/ф «Гідра»

05:50, 14:40 «Нез’ясовно,

06:15 М/с «Назад у
майбутнє»
але факт»
06:40 М/с «Джуманджи»
06:35 «Документальний
07:00 М/с «Барбоскіни»
детектив. Остання справа 07:30, 09:00, 19:00, 00:50
Репортер
Холмса»
07:40 Очевидець
07:00 Т/с «Адвокат»
09:10, 22:55 Т/с
09:00, 18:10 «Неймовірна «Бальзаківський вік, або
Усі чоловіки сво...»
правда про зірок»
10:05 Батьки і діти
11:50, 19:35 Т/с «Татусеві
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
дочки»
10:30 «Куб»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
11:35 Х/ф «Весілля у
13:30 М/с «Бетмен»
13:55 М/с «Аладдін»
Малинівці»
14:30 М/с «Пригоди Джекі
13:40, 19:05 Т/с «Черговий
Чана»
янгол»
14:45, 15:50 Teen Tіme
15:40 «Битва екстрасенсів. 14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
Війна світів»
17:50, 20:40 Т/с
«Вороніни»
18:00. 22:00 «Вікна21:50 Парад порад
Новини»
23:50 Т/с «Щоденники
20:05, 22:25 «Х-Фактор»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30 «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»
18:55 «Час спорту»
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

06:00, 15:00, 18:30, 21:00
«Соціальний пульс»
06:30 Ранкова зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
14:05, 21:35 Атлас світу
тварин
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:50 Майстер подорожей
20:00 Соціальний статус:
ваші пільги
22:30 Х/ф «Жаку-бідняк»

06:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
07:00, 08:0, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 7:35, 08:10, 08:35 «З
новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
подробицях»
09:10 Т/с «Зрада»
11:15 Д/с «Детективи»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:25, 22:30 Т/с
«Псевдонім Албанець-3»
14:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Зрада»
23:30 Х/ф «Місто страху»
01:25 Д/ф «Іронія долі
Барбари Брильської.
Продовження»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
12:00 «Нехай говорять.
«Блискуче» розлучення»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
20:10 Т/с «СОБР»
23:20 Т/с «Тюдори»
01:20 Х/ф «МаріяАнтуанетта»

03:55 «НТВ-ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Судовий детектив»
22:45 Т/с «Детектив Раш»
23:40 Кулінарний двобій

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:50 «Жити здорово!»
10:55, 01:00 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с «Жуков»
17:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Валерій
Ободзинський. Украдене
життя»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
12:20 Косметичний ремонт
12:50 Секс-битва
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:50, 19:20 Одна за всіх
14:15 Дом-2
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 18:55, 21:15 Т/с
«Універ»
20:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
23:15 Т/с «Бути людиною»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
06:40 Х/ф «Мати Марія»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»
10:00, 22:30 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:40, 19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-9»
13:50 Т/с «Марш
Турецького-2»
15:40 Х/ф «Сищик»
17:10 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Речовий
доказ». Генерал Його
Імператорської Величності
00:25 Х/ф «Далеко від ЛохНесса»
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2+2
09:00 Підсумки дня
09:35 «Легко бути жінкою»
10:45 Золотий гусак
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10, 19:25, 21:25
Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:40 Х/ф «Чекаю і
сподіваюсь»
15:00 Новини
16:00 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Пари,
коротка програма
19:00 Новини
19:45 Екстрений виклик
19:55 Досвід
20:55 Офіційна хроніка
21:35 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Танці,
короткий
ТРК «ЕРА»
23:35 Підсумки
23:55 Експерт на зв’язку
00:15 Скарбничка

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,
23:45 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 Х/ф «Усмішка бога,
або Суто одеська історія»
13:05, 13:55 Т/с «Клон-2»
14:45 «Зірка + Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:12 «Пекельна кухня-2»
22:40 «Ілюзія безпеки.
Обережно, ремонт!»
00:00 Х/ф «Бумер»

05:00 Служба розшуку
дітей
05:10, 08:45 Факти
05:25 Світанок
06:15, 07:35 Ділові факти
06:25, 09:25, 12:55, 19:20
Спорт
06:30, 22:40 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
09:30, 19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05, 20:25 Т/с
«Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «Ударна сила»

08:10 «Легенди
злочинного світу. В
головній ролі «Мосгаз»
09:00 «Ударна сила.
Захмарний грім»
11:15, 12:05 Т/с «Мисливці
за старовиною»
12:55 Т/с «Дюна»
14:35, 15:25 Т/с
«Солдати-4»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила. Царракета»
18:00 «Ударна сила. Зброя
21 століття»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 «Легенди
злочинного світу.
Ростовські фантомаси»
19:50, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи-3»
21:30 Х/ф «Приречений на
смерть»
23:10 Х/ф «Війна світів»
00:50 Х/ф «Скляний
мурашник»

05:50, 14:40 «Нез’ясовно,

06:40 М/с «Джуманджи»
07:00 М/с «Барбоскіни»
07:30, 09:00, 19:00, 00:50
06:35 «Документальний
Репортер
детектив»
07:40 Очевидець
07:00, 01:25 Т/с «Адвокат» 09:10, 22:55 Т/с
09:00, 18:10 «Неймовірна «Бальзаківський вік, або
Усі чоловіки сво...»
правда про зірок»
10:05 Батьки і діти
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
11:55, 19:35 Т/с «Татусеві
11:45 Х/ф «Торкнутися
дочки»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
неба»
13:30 М/с «Бетмен»
13:40 Х/ф «Черговий
13:50 М/с «Аладдін»
янгол»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
15:40 «Битва екстрасенсів. Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
Війна світів»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
18:00, 22:00 «Вікна15:55 Т/с «Кадети»
Новини»
17:50, 20:40 Т/с
19:05 Т/с «Черговий
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
янгол»
21:50 Ревізор
20:05, 22:25 «Х-Фактор»
23:50 Т/с «Щоденники
00:25 Т/с «Лікар Хаус»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий погляд»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

06:00, 15:00, 18:30, 21:00
«Соціальний пульс»
06:30 Ранкова зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
14:05, 21:35 Атлас світу
тварин
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:50 Майстер подорожей
20:00 Соціальний статус:
ваше здоров’я
22:30 Х/ф «Уроки водіння»

05:25 Т/с «Таке звичайне
життя»
06:15, 14:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
07:30, 20:25 Спорт у
подробицях
09:10, 20:30 Т/с «Зрада»
11:10, 12:40 Д/с
«Детективи»
12:15 «Знак якості»
13:25, 22:30 Т/с
«Псевдонім Албанець-3»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці»
23:30 Х/ф «Ордер на
смерть»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
12:00 «Нехай говорять.
«Блискуче» розлучення»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
20:10 Т/с «СОБР»
23:20 Т/с «Тюдори»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Судовий детектив»
22:45 Т/с «Детектив Раш»
23:40 Квартирне питання
00:40 «У зоні особливого
ризику»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:50 «Жити здорово!»
10:55, 01:15 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с «Жуков»
17:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:15 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Ціна краси»

07:05. 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
12:20 Косметичний ремонт
12:50 Секс-битва
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:50, 19:20 Одна за всіх
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 18:55, 21:15 Т/с
«Універ»
20:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Т/с «Фізика чи Хімія»

але факт»

07:00 Х/ф «Державний
кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»
10:00, 22:30 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35, 19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:40 Х/ф «Сищик»
17:10 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Правда життя».
Сильні духом
00:00 Т/с «Детективи»
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2+2
09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Завтра була
війна»
15:00 Новини
15:50 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи.
Чоловіки, коротка
програма
19:15 Новини
20:00 Екстрений виклик
20:10 Зимовий жарт
з О.Воробей та
Ю.Гальцевим
20:55 Офіційна хроніка
21:35 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Пари,
довільна програма
23:35 Підсумки

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30,
23:10 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 Х/ф «Усмішка бога,
або Суто одеська історія»
13:05, 13:55 Т/с «Клон-2»
14:45 «Зірка + Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-2»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 Т/с «Костоправ»
23:25 Х/ф «Бумер-2»
01:25 Х/ф «Бумер»

06:15, 07:35 Ділові факти

06:00, 15:00, 18:30, 21:00,
00:20 «Соціальний пульс»
06:30 Ранкова зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Заборонена
зона»
14:05, 21:35 Атлас світу
тварин
15:15 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:50 Майстер подорожей
20:00 Соціальний статус:
ваше житло
22:30 Х/ф «Я хотіла
побачити янголів»
00:50 Майстер подорожей

05:25 Т/с «Таке звичайне
життя»
06:15, 14:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
подробицях»
09:10 Т/с «Зрада»
11:15, 12:40 Д/с
«Детективи»
12:15 «Знак якості»
13:20, 22:30 Т/с
«Псевдонім Албанець-3»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Зрада».
Заключна серія
23:30 Х/ф «Око за око»

06:00 Срібний апельсин

06:30, 09:25, 12:55, 19:20
Спорт
06:35, 22:40 Т/с «Таксі»
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05, 20:25 Т/с
«Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «Ударна сила»

08:00, 21:00 «Час пік»
08:10 «Легенди
злочинного світу.
Ростовські фантомаси»
09:00 «Ударна сила. Зброя
21 століття»
09:25, 10:20 Т/с «Горець»
11:15, 12:05 Т/с «Мисливці
за старовиною»
12:55 Т/с «Дюна»
14:35, 15:25 Т/с
«Солдати-4»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила. Острів
ракетних таємниць»
18:00 «Ударна сила.
Артилерійський спецназ»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 «Легенди
злочинного світу.
Креативний авторитет»
19:50, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи-3»
21:30 Х/ф «Патруль часу»
23:15 Х/ф «Мисливець
проти чужого: Поєдинок»

03:55 «НТВ-ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:15, 18:00 Т/с
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
«Єфросинія.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Продовження»
Сьогодні
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
08:20 «Медичні таємниці»
«Слід»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
09:00 Т/с «Дикий-2»
11:25 Т/с «Подружжя»
10:00, 22:20 Т/с
14:25 «Прокурорська
«Подружжя»
перевірка»
15:40 «Говоримо і
12:00 «Нехай говорять.
показуємо»
«Блискуче» розлучення»
17:30 Т/с «ППС»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні. Підсумки
любов»
15:35 Щиросерде зізнання 21:35 «Судовий детектив»
22:45 «Завжди попереду.
16:00 Федеральний суддя Санкт-Петербургский
17:15 Критична точка
Державний політехнічний
університет»
20:10 Т/с «СОБР»
23:40 Дачна відповідь
23:20 Т/с «Тюдори»
00:40 «У зоні особливого
01:20 Т/с «Хранитель»
ризику»
07:00, 17:00, 19:00 Події

05:50, 14:40 «Нез’ясовно,

07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:35 Погода
06:35 «Документальний
07:40 Очевидець
детектив»
09:05 Погода
09:10, 22:55 Т/с
07:00 Т/с «Адвокат»
«Бальзаківський вік, або
09:00, 18:10 «Неймовірна
Усі чоловіки сво...»
правда про зірок»
10:05 Знову разом
11:55, 19:35 Т/с «Татусеві
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
дочки»
11:35 Х/ф «Ідеальна
13:00 М/с «Фінес і Ферб»
дружина»
13:35 М/с «Бетмен»
13:55 М/с «Аладдін»
13:40 Х/ф «Черговий
14:30 М/с «Пригоди Джекі
янгол»
Чана»
15:40 «Битва екстрасенсів. 14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
Війна світів»
15:55 Т/с «Кадети»
18:00, 22:00 «Вікна17:55, 20:40 Т/с
Новини»
«Вороніни»
19:05 Т/с «Черговий
19:15 Спортрепортер
21:50 Світлі голови. Зимові
янгол»
ігри
20:05, 22:25 «Х-Фактор»
23:55 Т/с «Щоденники
01:55 Т/с «Лікар Хаус»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:30, 00:35
«Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Життя цікаве»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:45 «Технопарк»
00:25 «Автопілот-новини»
01:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:50 «Жити здорово!»
10:55, 01:05 «Право на
захист»
12:20, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с «Жуков»
17:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Нічні новини
00:05 «Контекст»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс-битва
12:25, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:20, 19:20 Одна за всіх
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 18:55, 21:15 Т/с
«Універ»
20:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
23:15 Т/с «Бути людиною»

але факт»

07:00 Х/ф «Державний
кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»
10:00, 22:30 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:35, 19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:35 Х/ф «Без особливого
ризику»
17:10 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Убивця для
Бандери
00:25 Х/ф «Воїни»
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09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:30 Д/ф «Контингент.
Ангола»
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:10, 19:40 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Іжорський
батальон»
15:00 Новини
15:50 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Жінки,
коротка програма
19:15 Новини
20:00 221. Екстрений
виклик
20:10 Наша пісня
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55, 17:45 «Сімейні
мелодрами»
10:50 Х/ф «Усмішка бога,
або Суто одеська історія»
13:05. 13:55 Т/с «Клон-2»
14:45 «Зірка + Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
18:35 «Не бреши мені-2»
20:15 «Велика різниця поукраїнському»
21:10 Х/ф «Міцній
горішок-3: Відплата»
23:35 Х/ф «Монстри»
01:15 Х/ф «Бумер-2»

05:00 Служба розшуку
дітей
05:10 Факти
05:25 Світанок
06:15, 07:35 Ділові факти
06:30, 09:25, 12:55, 19:20
Спорт
06:35, 22:40 Т/с «Таксі»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
20:25 Т/с «Даїшники»
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «Ударна сила»

07:15, 07:40 М/с «Бен-10:
Іншопланетна сила»
08:00, 21:00 «Час пік»
08:10 «Легенди
злочинного світу.
Креативний авторитет»
09:00 «Ударна сила.
Артилерійський спецназ»
09:25, 10:20 Т/с «Горець»
11:15, 12:05 Т/с «Мисливці
за старовиною»
12:55 Х/ф «Ера драконів»
14:35, 15:25 Т/с
«Солдати-4»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила.
Качине полювання»
18:00 «Ударна сила.
Авіабомби»
18:35 «ДАЇ. Дорожні війни»
19:00 «Легенди
злочинного світу. На
прізвисько «Біс»
19:50, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи-3»
23:00 «На коня»

06:00 «Документальний

06:40 М/с «Джуманджи»
07:00 М/с «Барбоскіни»
07:30, 09:00, 19:00, 00:45
06:25 Х/ф «Чорна стріла»
Репортер
08:05 Х/ф «Пригоди
07:40 Очевидець
09:10, 22:50 Т/с
Квентіна Дорварда —
«Бальзаківський вік, або
стрільця королівської
Усі чоловіки сво...»
гвардії»
10:05 Знову разом
10:05 Х/ф «Собака на сіні» 11:55 Т/с «Татусеві дочки»
12:55 Х/ф «Д’Артаньян та 12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:35 М/с «Бетмен»
три мушкетери»
13:55 М/с «Аладдін»
18:00, 22:00 «Вікна14:30 М/с «Пригоди Джекі
Новини»
Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
18:10 Х/ф «Екіпаж»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
20:55, 22:25 «Х-Фактор.
15:55 Т/с «Кадети»
Невідома версія»
17:55 Т/с «Вороніни»
23:50 Х/ф «Торкнутися
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Ластівчине
неба»
гніздо»
01:35 «Вікна-Спорт»
21:50 Україна чудес
01:45 Х/ф «Відпустка за
23:50 Т/с «Щоденники
власний рахунок»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15, 22:00 «Хроніка
тижня»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:25 «Фактор безпеки»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

06:00, 15:00, 18:30, 21:00,
00:50 «Соціальний пульс»
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваше житло
08:55 Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Незваний друг»
14:05 Атлас світу тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер подорожей
18:55, 21:30 Економічний
пульс
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:35 Любов і сльози Віри
Алентової
22:40 Х/ф «Зйомки у
Палермо»

06:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
подробицях»
09:10 Т/с «Зрада»
11:15 Д/с «Детективи»
12:15 Т/с «Псевдонім
Албанець-3»
13:15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Вечірній квартал»
22:30 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Дикий-2»
10:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
12:00 «Нехай говорять.
«Блискуче» розлучення»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
20:10 Т/с «СОБР»
01:45 Х/ф «Лісовик-4»

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».
В’ячеслав Шалевич
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Гончі-4» Х/ф
«Обережно, діти!»
21:25 «Концертний зал
НТВ» представляє: Лоліта.
Пані президент»
23:10 Х/ф «Я ніколи не
буду твоєю»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:50 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:20 «Модний вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05 Т/с «Жуков»
17:05 «Чекай мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Надбання
Республіки: Роберт
Рождественський»
23:55 Х/ф «Самка»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Конвеєр кохання
11:55 Секс-битва
12:25, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:20, 19:20 Одна за всіх
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 18:55 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
21:15 Т/с «Універ»
22:30 Т/с «Фізика чи Хімія»
23:15 Т/с «Бути людиною»

детектив»

06:10 «Легенди
бандитського Києва»
07:05 Х/ф «Державний
кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«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-3»
15:35 Х/ф «Фанат»
17:15 Х/ф «Фанат-2»
19:30 Х/ф «Чартер»
21:20 Х/ф «Тріо»
00:00 Х/ф «Вавилон»
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08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:05 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
13:55 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи.
Чоловіки, довільна
програма
18:10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
18:50 Зелений коридор
19:00 Золотий гусак
19:30, 21:30 Фігурне
катання. Чемпіонат
Європи. Жінки, довільна
програма
21:00 Підсумки дня
21:20 Зворотній зв’язок
ТРК «ЕРА»
23:30 Ера здоров’я
23:55 Оперативний
об’єктив
00:15 Скарбничка
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Мегалот

06:30 М/ф «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі-2»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 М/с «Месники»
10:25 М/с «Тімон і Пумба»
10:50 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:45 «Пекельна кухня-2»
13:10 «Голос країни. Нова
історія»
15:05 Х/ф «Лікар
Дуліттл-2»
16:40 «Велика різниця поукраїнському»
17:30 Х/ф «Любов і голуби»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Ворожка»
23:25 «Зірки в опері»
00:50 Х/ф «Міцній
горішок-3: Відплата»

06:25 Х/ф «Пригоди Бріско
Каунті-молодшого»
08:05 Бережись
автомобіля
09:05 Люди, коні,
кролики… і домашні
ролики
10:00 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Утриматись у кріслі
12:55, 18:55 Спорт
13:00, 21:00 Наша Russіa
13:05 Стоп-10
14:05 Провокатор
15:05 Максимум в Україні
16:05 Х/ф «У пастці часу»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с
«Далекобійники-3»
22:10 Самозванці
23:50 Козирне Party-2011

08:00 «Соціальний пульс»
08:25 Сильні світу сього
09:10, 00:50 Сльози
Африки
10:20 Любов і сльози Віри
Алентової
11:25 Х/ф «Людина з
акордеоном»
13:30 За сім морів
14:50 Цивілізація Incognіta
15:10 Щоденник для
батьків
15:40 Невідома планета
16:45, 21:35 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Софіко Чіаурелі.
Життя прекрасне
22:45 Х/ф «Той, що йде у
темряву»

06:10 «Велика політика з

06:00 Срібний апельсин

08:00 «Угон»
08:25 «БОЛФУТ»
09:00 М/ф «У якомусь
царстві»
09:30 М/ф «Ніч перед
Різдвом»
10:15, 10:35, 10:55 М/с
«Бен-10: Іншопланетна
сила»
11:15, 12:10, 13:05 Т/с
«Мисливці за старовиною»
14:00 Х/ф «Безстрашна
гієна»
15:50 «Смішне домашнє
відео-2»
16:15, 17:10, 18:00, 18:50
Т/с «Амазонки»
19:40 Х/ф «Ерагон»
21:30 «Ульотне відео поросійськи-3»
23:20 Т/с «Спартак. Кров
і пісок»
00:20 Х/ф «Патруль часу»

06:20 «Золотий ключ»
07:20 «Готуємо»
07:00, 19:00 Події
08:20 Головна дорога
08:20 «Городок»
08:55 Кулінарний двобій
07:15 Х/ф «Дитсадківський
10:00 Квартирне питання
09:00 «Орел і Решка»
11:20 Своя гра
поліцейський»
10:00 «Україно, вставай!»
12:10, 00:30 Т/с «Москва.
Центральний округ-3»
09:30 Журнал УЄФА
10:50 «Найрозумніший»
14:20 «Таємнича Росія:
12:45 Х/ф «Я подарую собі ЄВРО-2012
Прибайкалля. Передчуття
кінця світу?»
чудо»
10:00 Т/с «Хранитель»
15:20 Очна ставка
14:55 Х/ф «Гріхи наші»
16:20 Огляд. Надзвичайна
13:00 Х/ф «Егоїст»
подія
16:55 «Пороблено в
17:25 Професія —
15:00 Х/ф «Я тебе
Україні»
репортер
обожнюю»
17:55 «Програма
18:00 «Вечірній квартал»
максимум. Розслідування,
20:00 «Подробиці»
17:00, 19:20 Т/с «Російська які стосуються кожного»
19:00 «Російські сенсації».
20:30 «Юрмала 2011»
спадкоємиця»
Інформаційний детектив
22:30 Х/ф «Зайцев,
19:55 Ти не повіриш!
21:15 Х/ф «Нічний гість»
20:55 Х/ф «Помилка
запалюй!»
слідства»
23:15 Т/с «Ісаєв.
00:35 Х/ф «Ідеальний
22:50 Х/ф «Парк Юрського
Молодість Штірліца»
шторм»
періоду-3»
Євгенієм Кисельовим»

05:00 «Наші улюблені
мультфільми»
06:05 Х/ф «Ідеальна
дружина»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
12:05 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
13:05 Х/ф «Максим
Перепелиця»
15:05 Х/ф «Там, де живе
кохання»
17:05 Х/ф «Дівчина без
адреси»
19:00 Х/ф «Екіпаж»
21:45 Х/ф «Не підганяй
кохання»
00:00 Х/ф «Там, де живе
кохання»
01:55 Х/ф «Д’Артаньян та
три мушкетери»

05:15 Т/с «Ранетки»
06:05 Неймовірні історії
Ріплі
06:50 Х/ф «Щоденники
няньки»
08:45 «Кіт у чоботах»
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 «Оcмозис
Джонс»
18:25 Х/ф «Жінка-кішка»
20:50 Х/ф «Брати Гримм»
23:10 Х/ф «Помутніння»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:35 Х/ф «Четвертий»
07:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:55 «Валерій
Ободзинський. Украдене
життя»
12:15 Середовище
проживання. «Золота
лихоманка»
13:10 «Зірка» на годину»
14:10 Т/с «Вербна неділя»
18:10 «У чорній-чорній
кімнаті...»
19:15 «Кубок
професіоналів»
21:00 «Час»
21:25 «Перший клас»
22:35 «Велика різниця»
23:45 Х/ф «1000 доларів в
один бік»

05:40 «Легенди
бандитської Одеси»
07:15 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:40 Х/ф «Чартер»
11:30 «Речовий
доказ». Генерал Його
Імператорської Величності
12:00 «Головний свідок»
12:55 Х/ф «Тріо»
15:00 Т/с «Захист
Красіна-3»
19:00 Т/с «Об’єкт 11»
23:00 Х/ф «Беовульф»
01:00 Х/ф «Кривавий
політ»
02:40 «Речовий доказ»
03:30 «Агенти впливу»
04:20 «Правда життя»
05:20 «Уроки тітоньки
Сови»

08:20, 19:15, 20:50 «Тема
тижня»
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»
14:15 «Історія успіху»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
22:25 «Майстер-клас із
Наталкою Фіцич»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Дізнайся — як
06:15 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 Єралаш
10:05, 15:10 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 «Маленька міс
Щастя»
15:40, 20:35 Дайош
молодьож!
16:10, 22:35 Т/с «Універ»
18:05 Х/ф «Правдива
брехня»
21:35 Т/с «Універ. Нова
общага»
23:00 Х/ф «Діти
кукурудзи-7. Апокаліпсис»
00:25 До світанку
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05:40 Квартирне питання
06:30 Анекдоти поукраїнськи
06:50 Т/с «Рюрики»
07:20 ЄвроФуд-2012
08:10 Т/с
«Далекобійники-3»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20, 19:40 Спорт
12:25 Х/ф «У пастці часу»
14:55 Х/ф «Повернення
Супермена»
18:00, 19:45 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:55 Х/ф «Відставник»
21:55 Х/ф «Відставник-2:
Своїх не кидаємо»
23:50 Х/ф «Зупинка-2: Не
озирайся»

09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу.
Ауріка Ротару
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Шеф-кухар країни
11:55 Кумири і кумирчики
12:55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
13:40 Караоке для
дорослих
14:25 В гостях у
Д. Гордона
15:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
16:10 Маю честь
запросити
16:55 Золотий гусак
18:05 Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Галавистава чемпіонів та
призерів
20:40 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc

06:35 Х/ф «Острів
загублених душ»
08:30 Мультфільм
09:05 Лотерея «ЛотоЗабава»
10:00 М/с «Месники»
10:25 М/с «Тімон і Пумба»
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:10 «Я так живу»
12:35 Х/ф «Містер Бонс-2»
14:25 Х/ф «Байкер»
16:00 Х/ф «Ворожка»
19:30, 23:45 «ТСНтиждень»
20:12 «Голос країни-2:
Нова історія»
22:20 Т/с «Інтерни»
22:45 «Світське життя»
00:35 Х/ф «Французькі
цілувальники»

07:30 Мультфільми
07:40, 23:15 Світські
хроніки
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
09:00, 23:55 Сльози
Африки
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Софіко Чіаурелі.
Життя прекрасне
11:50 Х/ф «Мелодії білої
ночі»
14:00 За сім морів
14:50, 18:50 Цивілізація
Incognіta
15:40 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Невідома планета
21:05 Х/ф «Любов на
стороні»
23:15 Кумири

06:35 «Найрозумніший»

06:15 Срібний апельсин

08:10 «Формула любові»

06:50 Події

09:30 «Школа лікаря

07:10 Х/ф «Бетховен»

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

Комаровського»

09:00 Х/ф «Егоїст»

10:05 НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
10:55 Спецпроект

11:00 Т/с «Хранитель»
13:00 Х/ф «Нічний гість»

«Пороблено в Україні»

15:00 «Жити будете!»

11:55 Т/с «Відкурличуть

16:00 «Тільки один»

журавлі»

17:00 Т/с «Російська

16:05 Х/ф «Залізничний

спадкоємиця»

романс»
18:05 Т/с «Ластівчине
гніздо»
20:00 «Подробиці тижня»

19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Російська
спадкоємиця»

21:00 Т/с «Ластівчине

21:30 Х/ф «Людина

гніздо»

нізвідки»

23:00 Х/ф «Сили природи» 23:30 Х/ф «Точка
01:00 ПРОФІЛАКТИКА

Доброчинність

Заради посмішки дитини
Олексій ЩЕНДРИГІН,
заступник голови Громадської ради

Н

оворічні свята та Різдво Христове —
наші улюблені свята. У ці казкові зимові дні всі очікують на подарунки, пригощають
смачними стравами, колядують, щедрують.
Але серце нас є ті, хто із самого народження
борються з хворобами за кожну мить життя, хто
опинився у складних життєвих умовах.
Саме для таких дітей з Вишгорода, Воропаєва, Прінова та Жукина й провели акцію «Допоможи ближньому» — 16 дітлахів отримали очікувані
різдвяні подарунки. Ніщо так не прикрашає світ,
як усмішка дитини. Організатори (Громадська
рада при Вишгородській РДА спільно з соціальною службою та представниками громадських
організацій, за фінансової підтримки голови
Громадської ради Анатолія Гальчука та під патронатом голови РДА Олександра Приходька) дякують тим, хто до неї долучився, і запрошують усіх:
«Приєднуйтесь до цієї доброї справи!»
Будівельна фірма запрошує фахівців на посади
головного бухгалтера з досвідом роботи від 3-х
років та економіста-кошторисника. Посадові
оклади від 4 000 грн. Офіс розташований в м.
Вишгороді. Тел: (063) 580-81-07

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
•
труни від 100 грн
•
хрести від 150 грн
•
вінки від 35 грн
с. Нові Петрівці,
вул. Леніна, 110
Тел: (044)465-78-20, моб. (097) 640-56-34
Торговий патент № 680231, серія ТПБ,
виданий ЗАТ «Харчпопродторг» 16.03.2011
р., вважати недійсним.

Запрошуємо Вас!!!
Магазин домашнього текстилю,
виробник «Ярослав», вул. Дніпровська, 4.

повернення»

08:00 «Угон»
08:25, 15:45 «Смішне
домашнє відео-2»
09:00 М/ф «Просто так»
09:05 М/ф «Пригоди
пінгвиняти Лоло»
10:35 М/с «Бен 10:
Іншопланетна сила»
11:15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
14:00 Х/ф «Безстрашна
гієна-2»
16:25 Т/с «Амазонки»
18:55 Х/ф «Царство
небесне»
21:30 «Comedy club»
22:55 «Ульотне відео поросійськи-3»
23:20 Т/с «Спартак. Кров
і пісок»
01:10 Х/ф «Захисник»

05:20 Наші улюблені
мультфільми
07:05 Х/ф «Дівчина без
адреси»
08:55 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:05 «Їмо вдома»
10:15 «Неймовірні історії
кохання»
11:10 «Караоке на
Майдані»
12:10 Х/ф «Не підганяй
кохання»
14:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і Лікаря
Ватсона»
18:55 «Битва екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Пастка»
01:10 «Неймовірні історії
кохання»
02:00 Х/ф «Повне дихання»

06:15 Лотерея «Російське
лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10, 01:05 Т/с «Москва.
Центральний округ-3»
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма»
18:00 Щиросерде зізнання
18:50 «Центральне
телебачення»
19:55 «Таємний шоубізнес»
21:00 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
22:05 Х/ф «День розпачу»
00:10 «Кремлівська кухня»

06:00, 10:00, 12:00 Новини 06:00 «Легенди

05:00 Т/с «Ранетки»
05:50 Кліпси
06:05 Неймовірні історії
Ріплі
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:35 «Король
Дроздобород»
09:50 М/ф «Том і Джеррі:
Чарівне кільце»
11:05 Х/ф «Жінка-кішка»
13:10 Шоуманія
14:05 Світлі голови
15:15 Парад порад
16:25 Файна Юкрайна
17:05 Х/ф «Брати Грімм»
19:45 Х/ф «Смерч»
22:00 Х/ф «Місс Ніхто»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Оcмозис
Джонс»

07:10, 19:15, 20:50, 00:25
«Тема тижня»
07:50, 08:50, 19:55, 23:20
«Бізнес-час»
08:15 «Історія успіху»
08:30 «Своїми очима»
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, 23:30 «Рекламна
кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:25 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:00 Дізнайся — як
06:15 ТЕТ
06:10 Х/ф «Ти є...»
07:05, 09:00 Мультик з
07:25 Т/с «Захист
Лунтіком
07:55 «Смак»
07:35 Малята-твійнята
Красіна-3»
08:35 «Армійський
08:00 Байдиківка
11:30 «Легенди карного
08:30 Телепузики
магазин»
09:30 Єралаш
розшуку». Убивця для
10:00 Одна за всіх
09:05 «Здоров’я»
Бандери
10:30 Т/с «Хто у домі
10:10 «Непутні нотатки»
господар?»
12:00 «Агенти впливу»
11:25 Т/с «Моя прекрасна
10:30 «Поки всі вдома»
13:00 Д/с «Православні
няня»
12:25 Х/ф «Правдива
святі»
11:25 «Фазенда»
брехня»
12:15 ДЕНЬ ВОЛОДИМИРА 14:00 «Бушидо». Найкращі 14:55 Одна за всіх
15:25, 19:15 Дайош
бої К. Ямазакі
ВИСОЦЬКОГО НА
молодьож!
15:00 Т/с «Об’єкт 11»
16:20 Т/с «Універ»
ПЕРШОМУ КАНАЛІ
17:15, 23:50 Х/ф «Людина
19:00 Х/ф «Кривавий
19:20 «Хвилина слави»
з Бульвару Капуцинів»
політ»
20:10 Т/с «Універ. Нова
21:00 Недільний «Час»
21:10 Х/ф «Чорний орел»
общага»
21:05 Т/с «Універ»
22:00 «Клан Кеннеді»
23:10 Х/ф «Щупальця»
22:00 Х/ф «Американський
00:00 Х/ф «Водій для Віри» 01:10 Х/ф «Вавилон»
пиріг»

Вишгородський РП пропонує послугу:
прийом абонентів по розрахунках
за електричну енергію по суботах.
Прийом з 08.00 по 17.00 обід 12.00-13.00
Уточнення
До статті «Водяний дракон проти гіподинамії»
(див. стор. 14 № 2’2012, п’ятий абзац знизу)
Слід читати: «…(Для порівняння — ДЮСШ-9 на столичному Печерську: для починаючих дітей одне заняття коштує
25 грн, для дорослих — 75 грн.)»

бандитської Одеси»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Погріб. Кооператив «Осінь», 3 м2,
Новий котел
газовий парапетний ціна договірна. Тел: (099) 326-91-40
НОГВ 16. Дешево.
Нілянку під забудову 0,115 га, Димер,
Тел: (099) 602-66-20
центр. Тел: (098) 555-85-83
Шафу-купе
(розм. 2,3х2,4) ВАЗ-2110, відмінний стан, збереження
в гаражі. Тел: (067) 239-65-43
нову
Тел: (067) 319-77-40, Земельну ділянку, Осещина, Троянда
2, біля води. Тел: (066) 660-80-80
(04596) 52-145
1 кімн. квартиру 46 м2, ремонт, бойлер 7/9 пов.
Тел: (067) 319-77-40
КУПЛЮ
1 або 2-кімнатну квартиру у власника.
Тел: (096) 269-12-87

Некролог

ІНШЕ

ЛЮДА завжди з нами

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24

Короба, гіпсокартон, Юридичні послуги,
Карти ТАРО,
З глибоким сумом сповіщаємо про передчасну, рапшпатлівка, фарбування, будь-які правові
навчаю
значенням,
тову смерть – на 71-му році життя – нашої дорогої подрушпалери, багет.
питання.
Адвокат.
розкладам.
ги Людмили Іванівни ТОЛСТОВОЇ.
Тел: (066) 483-55-45 Тел: (067) 184-18-55 Тел: (093) 862-13-74
Будівельники нашого міста її добре знають з часів
спорудження Київської ГЕС, де Людмила працювала інГіпсокартон, шпатлівка, плитка, шпалери,
Домашній майстер
женером-геодезистом, брала активну участь у комсофарбування, багет. Тел: (098) 924-38-48
Тел: (063) 100-90-08
мольській та громадській роботі. Такою небайдужою залишалась вона до останніх своїх днів.
Висловлюємо співчуття
рідним та близьким покійної.
Вічна їй пам’ять. Подруги
Почула я про Анастасію від дуже вдячної
їй жінки, якій вона допомогла. Прихиляє
людей її доброта.

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
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; (063) 534-89-92
(093)917 -54-44; (044) 360-04-07.

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ

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 –

Редакційна пошта
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«Пісня народилась завдяки «Вишгороду»
Михайло КОВТУН,
робітник «Каратліфткомплекту»

М

ісцеву газету «Вишгород» читаю
від рядка до рядка. Мені вона
подобається
різноманітністю
тем, оригінальністю думок, поетичними
творами. Один вірш, надрукованій у номері від 17 грудня 2011 року («Батьківська
хатина» жителя с. Старі Петрівці Миколи
Ніколаєнка), — особливо зачепив за живе,
захотілось його заспівати. І як професійний музика відразу ж записав ноти на три
голоси. Знаю, що у Вишгороді чимало знайдеться співаків, які можуть виконати цю
надзвичайно ліричну пісню.

Від редакції: Михайло Степанович
двадцять років тому був баяністом Вишгородського хору під керівництвом Степана
Школьного. Ще до аварії на Чорнобильській АЕС хор отримав звання народного
на обласному конкурсі художніх колективів, що відбувся у м. Прип’яті.
Сьогодні Степан Школьний співає у відомому хорі імені Григорія Верьовки, він —
заслужений артист України.
А Михайло Ковтун працює на підприємстві «Каратліфткомплект» пресувальником.
Музика у його житті – на особливому
місці, адже свого часу він закінчив музичне училище по класу баяна, і, хоча доводиться брати інструмент лише у хвилини

відпочинку, вистачає у музиканта часу і на
особисту творчість. Пісня на слова Миколи Ніколаєнка — одна з небагатьох, створених самодіяльним композитором. Він
полюбив її настільки, що заспівав прямо в
редакції:
…Прийду на батьківське подвір’я,
Сльозою стежку орошу.
Тут все моє, я щиро вірю,
У серці все святе ношу…
Михайло Степанович сподівається на
те, що нова пісня знайде у Вишгороді прихильників. Найкраще її виконав би хор. Михайло Ковтун може аранжувати мелодію
для баритона, чоловічого тріо тощо — на
3-4 голоси.

Ноти до пісні «Батьківська хатина»

У соборі грали
бандуристи
Василь КАРПЕНКО

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Т

ого вечора у соборі Вишгородської Богородиці лунали колядки у супроводі бандур.
Напередодні старого Нового року після вечірньої літургії до парохіян Української греко-католицької церкви завітав косовський ансамбль бандуристів з Івано-Франківщини — «Сонячна струна»
(провідник групи Олександр Тіца, керівник ансамблю Світлана Лазован).
Колядки були карпатські — незнайомі для Центральної України — і дуже цікаві: мелодії й слова,
наче навіяні вітром з полонини, увібрали в себе і
шум смерек, і передзвін водоспадів, і урочистість
засніжених вершин. Парохіяни, які прийшли цілими
родинами — від малих до старих, радісно підспівували. І вийшли з церкви просвітлені й натхненні глибинно-народним співом, осяяним Різдвом.

Різдвяне віншування від «Вишгорода»
Майя ВОЗНЮК
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Г

арною
традицією
стали вітання з Новим роком та Різдвяними святами народного
хору «Вишгород» (керівник
Ірина Якубовська, концертмейстер — народний артист
Віктор Гуровський).
Вітання у формі новорічних
пісень, різдвяних колядок, щедрівок звучали для усіх, хто завітав 18 січня на їхній різдвяний
концерт.
Гості свята побачили на
сцені замість ведучої привітну
господиню, котра віршами та
приказками гостинно запрошувала у свою оселю колядників,
а господар щедро засіяв пшеницею, щоб прийдешній рік став кращим і багатшим за
попередній, щоб різдвяні свята принесли у кожну родину затишок, тепло та впевненість у майбутньому.
Цей незабутній вечір із ароматом ялинкових голочок

був сповнений домашнього затишку і тепла. Здавалося,
що душа припадає вустами до колиски різдвяно-новорічної радості.
Завершилося свято дружньою колядкою «Ой, радуйся земле», яку виконали усі присутні.

Некролог

МАМА тисячі дітей
Не стало Зінаїди Григорівни ШИЛЬЧЕНКО – першої
завідуючої дитячого садочка «Сонечко» Каскаду Середньодніпровських ГЕС. Вже давно цей садочок переданий місту. Зінаїда Григорівна, хоч і була вже на заслуженому відпочинку, але не змирилась з таким становищем
і очолила новий дитсадок радгоспу «Деснянський».
Вона щодня їздила за кілька кілометрів від Вишгорода
до Нижчої Дубечні, аби дати лад цьому дошкільному закладу. На жаль, немає сьогодні ні садочка, ні радгоспу.
Однак справа її серця, її полум’яної душі житиме вічно. Це – виховання підростаючого покоління, діти, для
яких вона не шкодувала ні часу, ні сил, ні наснаги.

Останнім часом сили її підкосила жахлива хвороба.
Але Зінаїда Григорівна до останньої хвилини залишалась оптимісткою, цінувала кожну мить життя.
Ми завжди пам’ятатимемо цю жінку, яка багато чого
навчила нас, а головне – не падати духом, вірити у щасливу зірку.
Глибоко сумуємо.
Співчуваємо рідним та близьким покійної.
Її колишні колеги:
Галина ЛИТВИНЕНКО —
зав. ДНЗ «Ластівка»,
Людмила ШИШКІНА – зав. ДНЗ «Чебурашка»,
Тетяна ЯКОВЕНКО – зав. ДНЗ «Сонечко»,
Олена РОГОВЕНКО –
вихователь-методист ДНЗ «Ластівка».
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21 січня

Календар

Цей день в історії
21 січня – Міжнародний
день обіймів; День інженерних військ
1911 – відбулися перші автоперегони
1911 – американський лікар
Ф. Раус довів вірусну природу
раку – саркома Рауса
Іменини: Антон, Віктор, Георгій, Дмитро
22 січня – День Соборності та Свободи України
1630 – англійські колоністи вперше спробували попкорн, яким їх пригостив індіанець Кводекуайн
1931 – англійські лікарі оголосили про відкриття методу
імунізації проти поліомієліту
1992 – у Києві розпочався
Перший конгрес українців
Іменини: Павло, Петро, Пилип, Віктор
23 січня
1849 – Елізабет Блеквелл
стала першою в світі жінкою,
що отримала диплом лікаря
1895 – члени норвезької
експедиції першими висадилися в Антарктиді
Іменини: Феофан, Макарій, Зіновій, Анатолій
24 січня
1888 – в США запатентована стрічка для друкарських
машинок
Іменини: Віталій, Йосип,
Микола, Стефан
25 січня – Міжнародний
день студента
1799 – агроном Еліакім Спунер запатентував сівалку
1858 – вперше виконаний
«Весільний марш» Мендельсона
1895 – пройшла перша міжнародна зустріч з хокею на
траві
1919 – Паризька мирна конференція висунула принципи
створення Ліги Націй
Іменини: Тетяна, Петро,
Сава, Макарій
26 січня – Міжнародний
день митника
1500 – перші європейці
прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки
1525 – виготовлена перша
друкована карта Русі
1875
–
американець
Джордж Грін запатентував
бормашину, яка працювала
від електричних батарей
1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент
на триколісний автомобіль із
двигуном внутрішнього згоряння
2000 – в Аргентині археологи виявили залишки найбільшого в історії нашої планети
динозавра
Іменини: Опанас, Максим,
Петро, Яків
27 січня – Міжнародний
день пам’яті жертв Голокосту
1860 – вперше опубліковано повне видання «Кобзаря»
Тараса Шевченка
1879 – Томас Едісон запатентував електричну лампочку
1885 – німецькі інженери
отримали патент на безшовний прокат сталевих труб
Іменини: Адам, Давид,
Ілля, Іван, Йосип, Мойсей,
Ісаак

Дата

2012 року

Вишгород

Усе життя – на стадіоні

ФізкультУРА
(Початок на стор. 1)

Відданий спорту, Володимир Герасимів і онуків виховав спортсменами
Хвилина мовчання і
азарт перемог
Ранком минулої неділі спортсмени
прибули з усіх кінців району на турнір
пам’яті Володимира Герасимова. Виструнчилися у спортзалі ДЮСШ вісім
команд – як раз на всю довжину поля.
Хвилиною мовчання вшанували незабутнього тренера-інструктора.
А потім розпочався футбол, який називають ще футзал, бо тайми тут тривають
не 45, а 15 хвилин, і кількість суперників
однієї команди становить всього 5 осіб.
Та й до воріт не так вже й далеко, відстань
обмежена рамками спортзалу.
Може, тому команди демонстрували
оперативність, стрімкість, точність пасів,
безстрашність, відмінну фізичну підготовку. Падали у боротьбі за м’яч під ноги
суперникам на дерев’яну фарбовану підлогу, дехто не міг хвилину-другу піднятися. Але обходились без лікаря, яка пильно

Слово — від Олександра Цимбалюка

Родина Герасимових:
син Віктор, невістка Тетяна й онук Олег
стежила за ходом поєдинків.
Якби трішки довшою була зала, щоб
чітко визначити ворота, які довелось повісити на стіну, щоб витримати параметри
матчів! І коли голкіпери відважно кидалися
назустріч нападаючим, вириваючи з-під ніг
м’яч, це було захоплюючим видовищем.
Команди грали у двох групах. У групі
А – районна федерація футболу (команда району), «Гідромеханізація», Димер та
Лютіж. У групі В – команда міської ради,
Каскаду Середньодніпровських ГЕС і
ГАЕС, старопетрівський «Нептун» та лебедівський «Дніпро».
До півфіналу увійшли команди районної федерації футболу та міськради, Лютіжа та Старих Петрівців. Федерація переграла старопетрівчан з рахунком 5:1,
а команда міської ради забила 7 голів у
ворота лютізьких футболістів. У боротьбі
за трете місце перемогу над лютізькою
командою здобули старопетрівчани через серію пенальті .

У фіналі мужньо боролася за перше місце
з районною команда
міськради, захисник якої
Сергій Гідіков у другому
таймі відкрив рахунок.
І хоча наші футболісти буквально «висіли»
на воротах суперника,
щастя посміхнулось команді федерації футболу, яка була сильнішою
у контратаках. Рахунок
фінального матчу – 3:1
на користь районної команди.
Після матчів визна-

чено кращих гравців. Це — нападник
Олександр Костюченко з районної команди, захисник Сергій Гідіков — з міської,
воротар Євген Стриж — з районної.
Трійка команд-призерів отримала медалі, кубки, призи та цінні подарунки. Серед тих, хто вручав нагороди, був і син Володимира Герасимова – Віктор.
На завершення турніру Олександр
Цимбалюк запропонував зробити його
міжрайонним, традиційним, приурочити
до Дня енергетика України, надати пріоритетне право команді Каскаду Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС, яка виступатиме
як команда Володимира Герасимова.
Його підтримали оплесками організатори
та учасники турніру.

Момент гри

«Ювілейні ордени вважаємо авансом»
Влас. інформ.
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грудня 2011 року начальник Вишгородського РВ ГУ МВС України в
Київській області полковник міліції
Леонід Паланичко зустрівся з міським клубом кікбоксингу «Кшатрій»
(КП «УПФКС», директор Василь Колобов), аби привітати спортсменів з Новим роком та обговорити проблеми
клубу.
Головному тренеру Сергію Шпаку та
його вихованцям Олегу Паланичку та Денису Короваю ювілейні ордени (за високі
досягнення у спорті та активну участь у
громадському житті) вручили від Спілки
генералів органів внутрішніх справ (з нагоди 20-річчя української міліції). Також
особисто від Леоніда Євгеновича хлоп-

ців нагородили подяками, грошовими
винагородами, новорічними подарунками та пам’ятними фотографіями цієї
зустрічі.
Під час обговорення питань розвитку клубу «Кшатрій» та кікбоксингу
загалом Леонід Паланичко пообіцяв
хлопцям допомогти з придбанням командної форми, а також з поїздкою
на чемпіонат світу з кікбоксингу, який
відбудеться на початку липня в м. Солоніки (Греція).
Спортсмени та їх тренер дуже
вдячні Леоніду Євгеновичу за постійну
допомогу і підтримку. «Без допомоги
Леоніда Паланичка було б проблематично вивозити команду на всеукраїнські та міжнародні змагання, адже він
неодноразово знаходив спонсорів і
сам виділяв чималі кошти на розвиток

спорту, – каже Сергій Шпак. — А отримані ювілейні нагороди вважаємо авансом
перед чемпіонатом світу, звідки маємо
привезти додому перемогу.»

КОЛО жінки

Вишгород

Наука життя
від Софії КАРПІНСЬКОЇ
19 січня, на Водохреща, народилася чудова жінка,
прекрасний педагог, нині класний керівник 5-А класу
Вишгородської
ЗОШ № 1 Софія Іванівна КАРПІНСЬКА.
Понад 30 років
засіває вона освітянську ниву добрим,
мудрим, вічним, плекає в дітях любов до
математики — однієї
з точних наук.
Щиро вітаємо наВітаємо
ставницю наших дітей, зичимо міцного здоров’я, наснаги, здібних
учнів та багато-багато творчих літ!
Щоб у житті Вам – щастя і тепло,
Не полишали радість і надія.
Нехай любові чисте джерело
Повік у Вашім серці не зміліє.
Батьки учнів 5-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1

Обійми мене

21 січня

Зимові розваги
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Д

ітлахи дочекалися справжньої
зими: разом із домашніми
улюбленцями «пірнають» у кучугури, з
вереском з’їжджають з гірок, іграшковими лопатками викопують канавки та
будують фортеці й сніговиків. Отакі-от
нині у Вишгороді зимові розваги.

Із гірки

«Краще, як у пісочку»

Собака «викупався» у снігу

Поділися часточкою душевного тепла

21

січня в усьому світі відзначається одне з найбільш незвичайних свят —
Міжнародний день обіймів (International
Hug Day).
Він був заснований у США в 1986 році під
назвою Національного дня обіймів (National
Hugging Day), а потім стрімко поширився по
всьому світу. Згідно з традицією, обійняти в
цей день можна навіть незнайому людину.
Незважаючи на молодий вік цього свята, сьогодні важко знайти його автора: невідомо, кому вперше в голову прийшла така
ідея, і чому обрана саме ця дата. Вважається, що ініціаторами є студенти.
За своєрідною легендою, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним
теплом. Психологи вважають, що люди, які
прагнуть обійняти вас, хочуть випробувати

відчуття безпеки, комфорту і любові.
А обійми супроводжують нас протягом
усього життя. Ми обіймаємо друзів і рідних
при зустрічі, після розлуки, обіймаємо один
одного, щоб висловити свою радість і подяку.
Під час обіймів у крові збільшується рівень окситоцину – гормону, який долає депресію. Підвищує опірність організму. Знижує кров’яний тиск, запобігаючи розвитку
інфаркту та інсульту.
Приємно те, що святкування 21 січня не
потребує жодних матеріальних витрат. Вам
варто лише щедро нагородити своїм теплом усіх, кого вважаєте за потрібне. Вітаючи зі святом, подарувати своїм близьким
і коханим людям обійми на знак теплого
ставлення до них, нагадати тим самим про
свої щирі, теплі почуття.

Христос народився!

Небо і земля нині торжествують… …Різдво — це в серці Божий храм!
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО Сергія КЛИМЕНКА, спеціально для газети «Вишгород»

Д

о храму св. Володимира завітали колядники Галина
Іванова та Ольга Удодова. Святково вбрані, вони, з
благословення о. Богдана Николина, привітали усіх
прихожан і в їхній особі – всю Україну, з Різдвом Христовим.
Зазвучали колядки, знайомі та невідомі, і всі навколо (я в тому
числі) почали підспівувати, спочатку – тихо, а згодом – впевнено і натхненно. Обличчя присутніх просвітліли, люди посміхалися один одному, разом славили Різдво Ісуса.
Дякуючи колядникам, о. Богдан розчулено зауважив, що
багато разів пролунало у співах слово «Україна» – не засмучено, не зневажливо, а гордо і радісно! Це дає тверду впевненість, що Україна з честю пройде всі випробовування, які їй
посилає Господь, і, завдяки світлій, непохитній вірі простих
людей, постане у славі, як побожна, чесна, розумна, щедра,
благодатна держава! Христос народився! Славімо його!
Вірші, підібрані з різних джерел вчителями недільної школи:
1. Прилетіли янголята, як пташата з неба,
І співали цілу нічку весело, як треба.
2. Ми довго за звіздою до вас сюди ішли,
Щоб Бога привітати і дари принести.
3. Ми Святую Матір Божу
із Різдвом вітали,
Їй з Ісусом у вертепі поклони віддали.
4. Буде Ірод-цар шукати, як Христа убити,
Бо за трон земний боїться,
хоче вічно жити.
5. По всій Україні хай пісня дзвенить,
Христос народився — радіє весь світ!
Вся наша країна Його прославляє,
«Слава Україні!» — щиро промовляє.

Як добре у своєму житті зустріти хороших, відданих своїй справі
вчителів, які допоможуть тобі відкрити в собі різні таланти! І не важливо, дорослий ти чи дитина. Вчитель не лише у школі. Це будь-яка людина, яка готова ділитися своїми знаннями, вміннями, не вимагаючи і
не чекаючи грошової винагороди. Коли головним покликом є бажання
віддавати з любов’ю, повагою до тих, хто потребує її науки.
Таких людей я зустріла, відвідуючи храм св. Володимира. Настоятель протоієрей о. Богдан Николин зібрав навколо себе хороших людей. Із їхньою допомогою навчає наших діток добрих справ, любові,
милосердя, подаючи приклад смирення, відповідальності, жертовності. Чи не цим чеснотам учить нас Христос?
Не втомлююсь дякувати долі за такі зустрічі, за таких вчителів!
Сподіваюсь, як і всі батьки наших талановитих дітей, що таких людей
у нашому житті буде ще багато, бо недарма хтось мудрий сказав, що
вчитися потрібно все своє життя.
Щира подяка Валентині Клименко та Валентині Михайлюк за підготовку та проведення різдвяного вертепу силами дітей недільної школи
при нашому храмі!

2012 року
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Віршики під
ялинку
Олена РОГОВЕНКО
За вікном мороз і вітер,
Залишились вдома діти —
Роблять діти годівнички
Для горобчика й синички.
Чим пташок нам пригостити?
Можна хлібця покришити,
На шнурочку — трохи сала,
Ще й насіннячка чимало.
Пригощайтеся, пташата,
Щоби стало сил літати.
Гарні вийшли годівнички
Для горобчика й синички!
***
Надимає вітер щоки —
Дує, дує на всі боки.
Між дерев шугає вітер,
Аж сухі ламає віти.
Біла ковдра поле вкрила,
Снігом зіллячко зігріла,
А вітрище як дмухнув —
Ковдру сніжну відгорнув.
Не роби нам, вітре, шкоди,
Небезпеки, непогоди.
Є у нас швидкі санчата —
Гайда разом з гір літати.
***
Білим снігом замітай,
Зимонько, доріжки!
Нумо, друже, поспішай
Гратися у сніжки.
На санчатах вирушай
Вітер доганяти,
Нумо, друже, поспішай
Зимоньку вітати!
Нумо, друже, поспішай
У садок на свято,
З нами разом починай
Пісеньку співати.
Під ялинкою ставай
Хоровод водити,
Нумо, друже, поспішай
Новий рік зустріти!
Микола НІКОЛАЄНКО,
с. Н. Петрівці
Наш час не минає
В людських пересудах.
Лиш думка питає:
«А що з нами буде?»
А в п’ятницю знову
З екрана луна
Словесна війна!
Не тільки промову—
Арена видовищ,
Палата ума!
Та що нам від того,
Наука сліпа!
Лунають думки —
І їм «браво» луна.
«А хто ж тоді ми?
А яка нам ціна?»
Екран. Кисильовка,
«Там гріх чи дива?
А глянь за вікно!
А яка там пора?»
Та що Кисильовка —
Шустеризада яка!
Політ, підготовка
Й посадка м’яка!

Вітаємо

Із рубіновим
весіллям!
Щиро вітаємо із 40-ю річницею подружнього життя
– рубіновим весіллям –
Василя Васильовича та
Анну Арсенівну ДВОРЯКІВ!
Ваша сім’я – приклад взаємної відданості, міцної любові та дружби. Нехай кохання і надалі буде ніжним – як
мелодія скрипки, дзвінким
– як кришталь, чистим – як
сльоза і щирим – як посмішка дитини! І хоча роки стрімко
летять лавиною, не журіться
за прожите. Живіть довго і
щасливо!
З повагою друзі-куми
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21 січня

По-східному

У чорному…
з блискітками

П

овноправним власником 2012 року Чорний
Водяний Дракон стане 23
січня — за китайським календарем.
Що пророкують зорі, і яким
буде високосний 2012-й рік
боїв та перемог, карнавальний, веселий рік молоді?
Складним, але цікавим. Кінець епохи Риб та початок епохи Водолія — зміна пріоритетів.
У новому році варто бути самим собою: не гарячкувати, бо
вода, стихія 2012-го, гасить вогонь; на життя дивитися оптимістично в усіх випробовуваннях долі.
Дракон не любить круглих чи
довгастих предметів, овочів чи
фруктів. Тож небажаними у ніч
на 23 січня на столі є банани,
ковбаса, гриби, а все інше —
можна.
Одяг — довгий, «текучий».
Якщо чорний, то з елементами
срібла чи золота (скромний,
але артистичний).
Щоб краще зрозуміти, що
нас очікує, необхідно згадати
характеристики Дракона і…
води.
Вода народжує життя з повного хаосу й уособлює жіночий початок. У природі вона
любить певні рамки: гирла,
каньйони, гірські пороги, але
якщо їй поставити на шляху перешкоду, вона, накопичивши
сили, знесе її і продовжить свій
шлях.
Вода любить рух, інакше застоюється і вмирає, та цей рух
має певні закони, адже, скажімо, річку не можна повернути
назад. Падаючи по краплі на
камінь, вона здатна (через певний час) зробити в ньому глибоку вибоїну.
Дракон — це злиття двох
протилежностей: неба і землі
(його тіло подібне до плазунів,
а ширяє у небі, як птах), води і
вогню (живе у водоймищах, а
дихає вогнем). У легендах і переказах він у хмарах — нарівні з
богами, знає, де сховані великі
багатства і скарби, і вірно охороняє їх.
Дракон допомагає досягти
своєї мети, адже бачить істину
і поважає сміливих людей. Він
— надійний покровитель, але
жартувати і лукавити з ним не
варто — спопелить вогненним
диханням або приб’є до землі
потужним хвостом. Тому й діяти у 2012 році варто чесно,
відкрито, сміливо, та… попередньо «сім раз відмірявши».
Безумовно, енергія цього
року виявить вашу суть: готуйтеся побачити себе справжнього і самого Дракона у усій
його красі, так що місця для
нудьги не буде.

2012 року

Спосіб життя

Вишгород

«Ішов — упав — отямився — гіпс»
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

З

има — це не тільки святкування найулюбленіших свят, а й
рясні снігопади, холоднеча,
вітри, стрімкі перепади температур,
ожеледь та інші природні примхи. Тож
цілком реально потрапити в досить
знайому ситуацію героя відомого фільму: «Ішов — упав — отямився — гіпс».
Як же вберегтися від сумних наслідків зимового травматизму? Із цим
та іншими запитаннями ми звернулися
до лікаря ортопеда-травматолога, завідуючого Вишгородським травмпунктом, кандидатом медичних наук Мохаммадам Мохаммадоам.
– Чи правда, що взимку в ожеледицю роботи у працівників травмпункту
найбільше?
– Бувають особливо «врожайні» дні,
але загалом різниця з іншими порами
року незначна. Я не можу сказати, що
взимку істотно збільшується кількість
травмованих, влітку їх теж достатньо,
швидше за все тут треба говорити про
зміну характеру травм. Так, у 2010-му за
увесь рік зареєстровано 3 888 звернень, а
2011-го – 3770.
– Які травми характерні для зими?
– Найбільш поширені – переломи кінцівок, які виникають через те, що, падаючи,
людина інстинктивно виставляє вперед
руку і валиться на неї всією вагою тіла.
Тим часом, незграбно виставлена нога
ламається в області гомілки.
У жінок цьому сприяє також носіння
взуття на високих підборах. У ньому легко
спіткнутися і впасти.
Літні ж люди через вікові особливості кісток (підвищена крихкість, менша
еластичність зв’язок і м’язового каркаса)
нерідко отримують дуже серйозні ушкодження. Вони частіше ламають хребет,
шийку стегна.
Пішоходи підвертають ноги на слизьких тротуарах або виходячи з транспорту, підніжки якого обледеніли. При
цьому часто ламають руки у променево-

С

олодкі золотаві плоди, схожі
на маленькі сонечка, мандарини не тільки привабливі, а
й дуже корисні.
Найбільша їх цінність – високий вміст
аскорбінової кислоти. Вистачить двох
мандаринок на день для зміцнення імунітету та зниження холестерину у крові.
При застуді, грипі, підвищеній температурі мандарини і сік з них не лише добре втамовують спрагу, а й допомагають
швидше здолати хворобу. Секрет у фітонцидах – природних антисептиках, які
борються з інфекціями верхніх дихальних
шляхів, а також у синефрині — саме він
сприяє видаленню слизу, знімає набряки.
Аби очистити легені і бронхи від слизу,
що накопичився, ранком рекомендується випити склянку щойно вижатого мандаринового соку. Ця властивість рудого

лікаря робить його рятувальним засобом
при лікуванні астми і бронхитів.
Мандарин покращує засвоєння їжі,
зупиняє діарею, а завдяки сечогінній
дії очищає організм від різних токсинів і
шлаків. Антиоксиданти, що містяться у
мандарині, мають унікальну властивість
уповільнювати процес старіння.
Дуже важливо, що, як і більшість цитрусових, мандарини практично не втрачають своїх корисних властивостей при
довгому зберіганні. При цьому нітратів у
мандаринах не буває — завдяки вмісту в
них лимонної кислоти.
Вживати ці фрукти можна практично
всім, навіть маленьким дітям, якщо немає алергії на них. Виняток – люди з підвищеною кислотністю шлунково-кишкового тракту, виразкою шлунку і 12-палої
кишки.

Мандаринові
«примочки»
Сік двох мандаринів вижати на складену у чотири шари марлю. Покласти її на
обличчя та шию на 15-20 хв. Потім змити
кип’яченою водою і змастити кремом.
Така маска чудово тонізує втомлену
шкіру, покращує колір обличчя, розгладжує зморшки.
***
М’якуш одного мандарина змішати із
2 ст. ложками звичайного чи фруктового йогурту. Додати 1-2 краплі лимонного
соку, добре змішати і нанести на обличчя.
Через 15-20 хв. змити прохолодною
водою. Змастити обличчя поживним кремом.

Не починайте рік з пожеж

Анна БОРИСОВА,
ст. інспектор сектору наглядовопрофілактичного обслуговування
Вишгородського районного управління
забезпечення діяльності
ГУ Держтехногенбезпеки
у Київській області,
лейтенант служби цивільного захисту

П

ліч або масовану кровотечу! При переломах зафіксуйте кінцівку шарфом, палицею
– тим, що є під руками. Ну і, звісно, викличте швидку.
— Які перші ознаки вивихів, переломів, розтягування зв’язок?
— При розтягуванні зв’язок виникає
біль в області суглоба, набряк пошкодженої кінцівки, неможливість рухати нею,
запаморочення. Якщо рука чи нога незвично вивернута, а дотик до неї викликає
сильний біль — це симптоми вивиху суглоба. Про закритий перелом сигналізує
різкий біль і хрускіт у кінцівці при спробі
рухати нею (тобто обмеження руху), набряк, а часто і синець, а при переломі
ноги — ще й неможливість самостійно
пересуватися.
– А якщо все обійшлося невеликим
забиттям?
– Якщо у вас все обійшлося невеликим забиттям без накладення гіпсової
пов’язки, то в цьому випадку призначається на три дні холод на місце удару, а в
наступні – сухе тепло і, якщо це необхідно,
курс препаратів з кальцієм або вітаміном.
Але краще перестрахуватися та звернутися до лікаря. Коли у нас, скажімо,
проблеми з електрикою, ми викликаємо
фахівця – електрика, а не усуваємо неполадку самостійно.
Будьте обачними та бережно ставтеся
до свого здоров’я.

Рудий лікар мандарин

Дім. Сад. Город

Сигнали служби 101

зап’ястковому суглобі, спираючись
на нього при падінні.
Але такий перелом – не дуже
важка травма, він
добре
лікується.
Гірше, коли трапляється перелом
гомілковостопного
суглоба. Там часто
ламаються одночасно дві-три кісточки, і більш ніж у
половині випадків
доводиться робити
операцію. При падінні на сідниці можливі компресійні переломи хребців.
– Як же можна вберегтися в ожеледь від травмування?
– Дотримуйтеся елементарних правил
безпеки.
Перше – зручний одяг і взуття (на
пласкій підошві або з широким щільним
підбором).
Уникайте, по можливості, нерозчищених вулиць і крижаних доріжок. Краще
вибрати обхідний шлях, пройти там, де
тротуари розчищені та посипані піском,
ніж стати жертвою ожеледі. Будьте дуже
обережними на слизьких сходинках магазинів і при виході з маршруток і тролейбусів. Саме там найчастіше і відбуваються
падіння, що призводять до важких травм.
Не тримайте при ходьбі руки в кишенях,
щоб мати можливість вчасно збалансувати. Не вистрибуйте на ходу з транспорту,
виходьте боком, повільно, міцно тримаючись за поручні. Не ставте ногу на край
сходинки, стопу розташовуйте не поперек
сходинки, а паралельно їй.
– Що робити, коли людина на вулиці у вашій присутності отримала
травму?
– Коли потерпілий без свідомості або
скаржиться на біль у хребті чи тазовій області – ні в якому випадку не чіпайте його:
краще застудитися, аніж заробити пара-

АЙболить!

очаток року виявився досить спокійним. У період з 01.01.2012 р.
по 11.01.2012 р. відбулась лише

одна пожежа — 9 січня у с. Вахівка (вул. Леніна, 15). Причина пожежі встановлюється.
Вкотре хотілося б нагадати мешканцям
Вишгородщини: будьте особливо уважними й обережними під час користування
пічним і газовим опаленням, дотримуйтесь правил пожежної безпеки!
Також нагадуємо вишгородцям і жителям району про фатальний наслідок порушень правил пожежної безпеки.
26.12.2011 р. у с. Литвинівка загорівся
п’ятиквартирний житловий будинок. Під

час гасіння пожежі наші працівники знайшли однорічного хлопчика, якого передали лікарям швидкої допомоги. Та по дорозі у лікарню Євген помер.
Причина пожежі — коротке замкнення електромережі: до одного електроподовжувача у кімнаті, де був хлопчик,
під’єднали новорічну гірлянду, телевізор і
обігрівач. Перенавантажувати електромережі вкрай небезпечно! Пам’ятайте, ваше
життя і життя близьких у ваших власних
руках!

Вишгород

Подорожі

21 січня
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Про Китай, або Дракон, що прокидається

Роздуми
Василь КАРПЕНКО

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Н

а
нашому
підприємстві
з’явилася потреба в автоматизованій системі комерційного обліку електроенергії.
Був проведений тендер (конкурс
пропозицій) — і найменшу ціну за
створення системи запросила китайська державна фірма (з відривом
від найближчого конкурента вдвічі).
За умовами контракту передбачено
навчання персоналу. Таким чином сорок працівників нашого підприємства
побували в Китаї.
Візит тривав два тижні. За цей час
вдалося побачити інше життя, ніж в
Україні.

Переліт

До Китаю й назад летіли чомусь літаками Аерофлоту через Москву. На Аербас А-330 з Москви до Пекіна — вісім
годин (з Шанхая до Москви — дев’ять).
У літаку перед кожним кріслом — дисплей, пасажирам роздають навушники.
З відеокамери на носі літака транслюють процес зльоту (й посадки). На
висоті, коли землю закривають хмари,
відеокамеру вимикають. Натомість демонструється карта маршруту з місцезнаходженням літака, висотою й
швидкістю польоту, температурою за

бортом, відстанню, яку пролетіли тощо.
Можна перемкнути дисплей на фільми. Мовний супровід за вибором (російський чи англійський) або англійські
титри (якщо фільм неангломовний).
Також можна слухати музику чи грати в
комп’ютерні ігри.
Різниця в часі між Україною та Китаєм — п’ять годин. Це дуже заважало, бо
середина ночі в Китаї за нашим часом
— вечір, а середина дня — іще ніч. За
два тижні ми так і не звикли остаточно
до нового часу.

Іжа

До всього в Китаї я був готовий.
Єдине, що вразило, — їжа, дуже різноманітна, та незвична на смак: мало солі
і багато приправ.
Китайські гострі страви занадто пекучі для європейців. Але все інше…
Риба і м’ясо в солодкому соєвому
соусі, що нагадує варення… Нарізані
помідори, густо посипані цукром… Суп,
зварений із свіжих огірків — без інших
інгредієнтів і, здається, навіть без солі…
Звичайні продукти обробляють так,

що їх неможливо впізнати. А для місцевих продуктів часто не існує й перекладу. Хоча дещо перекладається, наприклад, медузи, мушлі (раковини),
паростки бамбука.
Чай у багатьох китайських їдальнях
не п’ють. А там, де його п’ють, він зелений — без запаху й без цукру. Часто
подають шматочки кавуна
(це була наша улюблена
страва в Китаї).
Рис
на
столі
—
обов’язково, але це зовсім не головна страва,
принаймні в ресторанах. А
от хліб у Китаї абсолютно
відсутній.
Із борошняних виробів
іноді трапляється щось
подібне до пельменя чи
маленького вареника на
пару (бува, що й без начинки) чи крихітні пирожні. В цілому їжа хоча й незвична, та смачна й різноманітна.
Усі китайці за столом користуються
паличками. Дві третини нашої делегації
також опанували це нехитре знаряддя
їжі.
Іноземців у Китаї, за винятком Пекіна, практично нема. Тому в більшості
ресторанів виделки і ложки відсутні. Хто

не користувався паличками, міг їсти невеличкими черпаками, якими набирають суп у піали.

Транспорт

Дороги в Китаї дуже гарні, але транспорту більше, ніж вони здатні пропустити. У Пекіні — затори вранці і ввечері,
попри те, що приватним автомобілем
можна користуватися лише один день
на тиждень.
Який саме день – залежить від номера автомобіля. Всі охочі можуть реєструвати сім номерів, але вартість
реєстрації номера співмірна з вартістю
автомобіля.
Головні міжміські дороги, так само,
як частина міських доріг, — платні й чудової якості. Безкоштовні дороги також
достатньо якісні.
У колишній столиці Китаю Нанкіні всі
мости й тунелі через річку Янцзи платні,
крім одного, який був постійно перевантажений і закривався на ремонт о 21-й
годині. Платна дорога Нанкін-Шанхай
має п’ять смуг у кожну сторону (п’ята
смуга технічна, для аварійних зупинок).
Найважливіші ділянки доріг під ві-

деоспостереженням, а в певних місцях
всі автомобілі фотографуються. На дорогах рідко можна побачити працівників
автоінспекції – кажуть, вони сидять за
моніторами відеокамер.
Але на міських перехрестях, де мало
транспорту та нема відеоспостереження, автомобілі їдуть на червоне світло.
Так само на пішохідному переході.
Водії, які їдуть на зелене світло,
обов’язково сигналять, щоб попередити тих, хто рухатиметься на червоне
світло. Взагалі звуковий сигнал використовується часто.
Міські вулиці переповнені не лише
автомобілями, а й безліччю велосипедів
і мопедів із електроприводом. Маленький акумулятор — десь на багажнику чи
вбудований у раму, електродвигун — у
колесо, тому в конструкції ніяких кардинальних змін не потрібно.
На електровелосипеді педалями
можна допомагати двигуну. Акумулятора вистачає на 30-60 кілометрів, потім
— підзарядка.
Вони пролітають повз тебе безшумно і, здається, на шаленій швидкості.
Точніше, швидкість 30-40 кілометрів за
годину, хоча можна рухатись і з будьякою меншою.
Звичайних велосипедів на вулиці
лише четверта частина. На бензинові
мопеди потрібне водійське посвідчення. Тому на один бензиновий мопед на
вулиці сотня електричних.
Очевидно, велосипед чи мопед, а
часто ще й із пасажиром, займає в кілька разів менше місця, ніж автомобіль.
Таким чином розвантажуються вулиці.
Популярність електровелосипедів
підштовхнула китайців до ідеї автобусів
на акумуляторах. Акумулятор на вели-

кий автобус важить більше тонни при
запасі ходу до 150 км. На кінцевих станціях потрібна підзарядка чи заміна розряджених акумуляторів на заряджені.
Проект на стадії втілення.

Велика Китайська
стіна

Обов’язковий об’єкт відвідування
туристами. Ту ділянку, на яку возять
екскурсії, відбудували подібно тому, як
у Києві Золоті ворота. На додаток Стіну
ще й відбудували не на тому місці, де
вона проходила, бо жодне військо не
дряпалося б тими урвищами, де нині
проходить туристичний маршрут.
Свого часу будівництво Стіни було
головним обов’язком імператора. На
будівництво мобілізували селян і солдатів.
Злочинців, які відпрацювали там
чотири роки, відпускали. Очевидно,
від них не було користі через втрачене
здоров’я. Мертвих і хворих закопували й замуровували прямо в Стіну, яка
стала найбільшим кладовищем Китаю.
Врешті збудували грандіозну споруду,
яка, петляючи за вигинами місцевості,
має довжину більше 6 000 км. Але Стіна
захищала державу лише з півночі, тож
татаро-монголи просто обійшли укріплення.
Далі — у наступному номері

16

21 січня

Реклама

2012 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗАРОВИЦЬКЕ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Відкрите акціонерне товариство «Козаровицьке» (ідентифікаційний код 00488852) (надалі
«ВАТ «Козаровицьке» та/або «Товариство») повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Козаровицьке» (надалі за текстом «Збори») відбудуться 16 березня 2012 року о
10:00 за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Козаровичі, вул. Кірова, 2-б
(приміщення тракторної бригади).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, — 12 березня 2012
року.
Порядок денний:
Обрання лічильної комісії.
Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2011 рік.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
Звіт і висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2011 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2011 рік.
Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства.
Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2011 рік.
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Відкликання та обрання Голови та членів Правління.
Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства із документарної у
бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства.
Прийняття рішення про обрання Депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій, який дематеріалізується, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
Прийняття рішення про обрання Зберігача, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору
про відкриття рахунків у цінних паперах, який укладатиметься з ним.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 09:00 до 09:45 за
адресою: Київська область, Вишгородський район, село Козаровичі, вул. Кірова, 2-б (приміщення тракторної бригади) в день проведення Зборів.
Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а їх представникам — довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства
України.
Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнаходженням Товариства: Київська область,
Вишгородський район, село Козаровичі, вул. Кірова, 2-б (приміщення тракторної бригади). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова
Правління Литвиненко В. Д.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до Правління Товариства за тел: (04596) 36-287 або за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Козаровичі, вул. Кірова, 2-б, контактна особа — Литвиненко В. Д.
Наглядова рада ВАТ «Козаровицьке»
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Козаровицьке» за 2011 рік
тис. грн
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Період
звітний
2149,0
2149,0
55,0
14,0
-2866,0
1736,0
1011,0
-52
7

попередній
2149,0
2149,0
55,0
22,0
2,0
2814,0
1736,0
1015,0
- 231
9

На дозвіллі

Відповіді на кросворд «Повір’я»,
надрукований у попередньому номері

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі:
7. Характер. 8. Похорони. 9. Заміж
12. Остер. 13. Пониження. 16. Теплий. 17. Птиця. 18.
Дідьки. 21. Розум.
22. Голий. 23. Жінка. 24. Доріс. 29.
Пам’ять. 30. Комар.
31. Стріхи. 35. Понурість. 37. Розум.
38. Катма. 39. Ластівка. 40. Співання.
По вертикалі:
1. Характер. 2. Заміж. 3. Пеньок. 4.
Вогонь. 5. Хрест. 6.
Інтелект. 10. Життя. 11. Серце. 14.
Лихоліття. 15. Лінивість. 19. Курка. 20.
Корок. 25. Банкомат. 26. Розум. 27.
Заміж. 28. Охломони. 32. Погуки. 33.
Струпи. 34. Пусте.
36. Кабан.

Вишгород

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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