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Усі на ковзанку!
За сприяння Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка та КП «УФКС»
Новий рік розпочався без морозів, але зима не
має пройти повз тебе! І хай ковзани не припадають пилом на антресолях. Вирушай усією сім’єю

на каток. Це весело, красиво й просто здорово!
Запрошуємо прихильків активного зимового відпочинку на безкоштовні ковзанки у Вишгороді — на стадіоні «Енергетик» (вул. Н. Шолуденка, 12) та біля
ЦТ «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а).

Що краще за свіжий морозний вітер в обличчя, коли
швидко-швидко ковзаєш по нещодавно залитому
льоду? Отож, із ковзанами та хорошим настроєм ласкаво просимо до нас — ковзанки працюють без вихідних з 08:00 до 22:00.

У міськвиконкомі

Про заходи щодо ліквідації снігових наметів
Розпорядження від 25 січня 2012 року № 4
та ожеледиці у м. Вишгороді

Відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з
метою забезпечення життєдіяльності
міста, безпеки руху пішоходів і транспорту на вулицях під час снігових наметів та ожеледиці:
1. Доручити директору Комунального
підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської
ради Шененку М. П.:
1.1. Забезпечити безпечний стан вулиць для руху пішоходів та транспорту.
1.2. Забезпечити проведення очищення від снігу зупинок громадського
транспорту, дощоприймачів, тротуарів
та посипку піском проміжних, кінцевих
зупинок.
1.3. Забезпечити очищення вулиць і
доріг від снігу до бордюрів.
1.4. Для запобігання утворенню снігових наметів та ожеледиці своєчасно
здійснювати очищення від снігу тротуа-

рів по всій ширині, прибудинкових територій та майданчиків для сміттєзбірників, із згортанням снігу до пристовбурних
кілець дерев.
1.5. Забезпечити оперативне реагування на звернення громадян шляхом
вжиття відповідних заходів щодо ліквідації снігових наметів та ожеледиці.
1.6. Забезпечити залучення в установленому порядку до проведення робіт організації та окремих громадян за їх
згодою.
1.7. Не допускати накопичення та забезпечити очищення дахів від снігу, бурульок та наледі.
2. Звернутися з проханням до УДАІ
ГУ МВС України в Київській області щодо
визначення місць та встановлення дорожніх знаків «Слизька дорога», «Обмеження швидкості» та інших, передбачених Правилами дорожнього руху на
спусках, підйомах, мостах та шляхопро-
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водах.
3. Звернутися до УДАІ ГУ МВС України
в Київській області з проханням посилити контроль за дотриманням учасниками
дорожнього руху Правил дорожнього
руху при паркуванні транспортних засобів та в’їздом у місто Вишгород вантажного автотранспорту.
4. ВРП ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»,
ВМКП «Водоканал» під час виконання
аварійних робіт забезпечити оперативне
усунення наслідків аварій на інженерних
мережах.
5. Керівникам підприємств, установ
та організацій комунальної власності
міста Вишгорода, залученим для очищення вулиць від снігових наметів та
ожеледиці, встановити цілодобове чергування відповідальних працівників і техніки.
6. Директору Комунального підприємства житлового і комунального гос-

подарства Вишгородської міської ради
Шененку М. П. та секретарю адміністративної комісії виконавчого комітету Вишгородської міської ради Стефанівському
В. С. здійснювати контроль за прибиранням снігу та ожеледиці торговельними
підприємствами, установами та підприємствами усіх форм власності, розташованими на території міста Вишгорода, на
тротуарах, автостоянках та парковках —
для безпечного руху пішоходів.
7. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Н. В. Сакевич забезпечити фінансування додатково необхідного
придбання паливно-мастильних матеріалів, піщано-сольової суміші, необхідних хімічних реагентів та інвентарю.
8. Головному редактору газети
«Вишгород» висвітлити у засобах масової інформації зміст цього розпорядження.
Т. в. о. міського голови
О. ДАНЧИН
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2

28 січня

Соціум

2012 року

Вишгород

На концерті з усіма Президентами України
Володимир САЮК

У

неділю, 22 січня 2012 року
на урочистому зібранні у
Національному палаці мистецтв «Україна» були присутні всі
наші Президенти. Після виступу Віктора Януковича відбувся концерт —
від ансамблю танцю імені Вірського
і Народного хору імені П. Верьовки
до загального співу артистів і глядачів: весь зал встав і співав «Червону руту» незабутнього Володимира
Івасюка, яку на початку 70-х років
минулого століття весь Радянський
Союз виконував українською мовою.
Цей концерт взагалі вартий найкращих епітетів: люкс, прима, клас і т.

Єдине вікно
ДЖЕРЕЛО: офіційний сайт КОДА

У

Київській
облдержадміністрації відбулося перше у новому році засідання колегії за
участі губернатора Анатолія Присяжнюка, його заступників, голів райдержадміністрацій і районних рад, мерів
міст, керівників структурних підрозділів КОДА, журналістів.
Першим розглянули питання «Про
забезпечення реалізації прав дітей у Київській області на виконання Указу Президента від 16.12.2011 №1163/2011».
Голова КОДА зауважив, що дитячі будинки сімейного типу – це турбота про наше
майбутнє. У нинішньому році планується
створити 50 таких будинків.
Ішлося під час засідання колегії і про
святкування 80-річчя утворення Київської області.
Також обговорювали роботу «єдиного вікна». За словами першого заступника голови облдержадміністрації Ярослава Москаленка, видавати дозвільні
документи суб’єктам господарювання
має виключно державний адміністратор

Про все потроху

На основні продукти ціна
стабільна
«Ціни на хліб, масло, цукор, крупи
будуть стабільними як мінімум у першому кварталі», — зазначив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк.
В аграрному фонді створено запас
для підтримки цінової стабільності.

Газ за контрактом?
НАК «Нафтогаз України» виконає у
повному обсязі контрактні зобовязання перед «Газпромом» на 2012 рік — за
словами голови «Газпрому» Олексія
Міллера.
Раніше Президент України Віктор
Янукович та голова Міненерговугілля
заявили, що Україна закупить газу на 27
млрд кубів менше.

Грип наступає
У січні захворюваність на грип та гострі респіраторні хвороби в Україні зросла на 30 %, однак показники не перевищують епідемпоріг у жодному з регіонів.
Високий рівень захворюваності на грип
та застудні хвороби спостерігається у
Києві та Київській області (чит. про методи боротьби з грипом на стор. 13).

Залізничні квитки
дорожчають
Із 6 січня на 20 % подорожчали квітки
на потяги, що прямують у країни СНД і
Балтії. Тарифи підвищуватимуться із 1

День Свободи

інш. Особливо запам’яталися: дитячий
колектив ансамблю ім. Павла Вірського, танець «Гопак», хор «Калина», юна
харків’янка і Василь Зінкевич (пісня про
Соборність), наші по-справжньому народні Ніна Матвієнко і Таїсія Повалій
(«Виростеш ти, сину» — на слова вірша
«Лебеді материнства» мого улюбленого поета Василя Симоненка й музику
колишнього керівника Черкаського народного хору Анатолія Пашкевича).
На концерті були присутні представники районів усіх областей України
і міст республіканського підпорядкування (Києва і Севастополя), зокрема
від Вишгородщини — 23 особи на чолі
з головою райдержадміністрації Олександром Приходьком, якому від імені
учасників цього заходу щира подяка.

На порядку денному колегії ...
у дозвільному центрі райдержадміністрації чи міськвиконкому за принципом
«єдиного вікна» (опираючись на зміни до
Закону України «Про дозвільну систему
в сфері господарської діяльності»). Раніше отримати такі документи можна було,
звернувшись до державного адміністратора або до представника місцевого дозвільного органу у дозвільному центрі.
Наразі в кожній райдержадміністрації
та міськвиконкомі за розпорядженням
губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка працюють державні адміністратори.
Обов’язковою вимогою Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» є участь місцевих
дозвільних органів у роботі кожного дозвільного центру, як це було і раніше. Із 1
січня 2012 року змінилося тільки те, що їх
представники надають лише консультації суб’єктам господарювання, а оформлені ними дозволи видаються виключно
державними адміністраторами.
Потребує фінансування програмне
забезпечення, технічна підтримка комплексу. Для цього у міськвиконкомах кошти мають бути закладені у місцевих
лютого, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня в загальних та плацкартних вагонах на 4 %,
в купейних із 1 лютого — на 20 %, із 1
квітня, 1 липня і 1 жовтня — на 10 %.

Теплоцентралі
приватизують
Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроект, що дозволяє приватизацію теплоелектроцентралей. Для
залучення інвестицій щодо подальшої
програми технічного переоснащення
ТЕЦ передадуть у концесію або оренду.
З переліку об’єктів державної власності
пропонується вилучили ТЕЦ у Сімферополі, Керчі, Саках, Дніпродзержинську,
Кривому Розі, Лисичанську, Миколаєві,
Одесі, Херсоні, Севастополі.

600 чиновників скоротять
у Київміськраді
Тобто на 40 % зменшиться їх чисельність. На такий крок влада столиці
пішла, аби викорінити надзвичайний
бюрократизм і примусити чиновників
працювати більш ефективно над реалізацією Стратегії розвитку Києва до 2025
року. Тим, хто залишиться у Київраді,
обіцяють підвищити зарплату.

За плазму з ВІЛ –
ув’язнення
Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області засудив головного лікаря міської станції переливання
крові О. В. Пономарьову до 5 років позбавлення волі і зобов’язав її сплатити
компенсацію постраждалим. У червні
2005 року трьом новонародженим дітям
за медичними показниками було влито

бюджетах на 2012 рік. Передбачені у
видатках місцевих бюджетів такі кошти
– лише у Білій Церкві, Борисполі і Броварах. Інші не запланували ці видатки. Що
стосується місцевих дозвільних органів,
які є територіальними органами цен-

тральних органів виконавчої влади, то
фінансуватися такі заходи мають з державного бюджету.
Дозвільний центр Київської облдержадміністрації почне працювати 21 лютого.

донорську плазму, що була інфікована
ВІЛ. Проти Пономарьової порушили
кримінальну справу, але суд її кілька разів виправдовував. Поки не втрутилися
загальнонаціональні ЗМІ.

жуть бути названі вулиці, навчальні заклади та заклади культури району. Почесному громадянину вручатиметься
нагрудний знак та грошова винагорода
у розмірі двох мінімальних зарплат.
Імена почесних громадян району
оголошуватимуться до Дня незалежності України – 24 серпня.

Зустрілися два Івани
Всесвітньовідомий український художник, лауреат Шевченківської премії
Іван Марчук на новорічно-різдвяні свята
завітав до свого земляка, директора національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році», заслуженого працівника культури України Івана Вікована
(обидва вони з Тернопільщини), оглянув музейні експозиції, розписався у
книзі почесних гостей та подарував музею каталог своїх робіт.
Минулого року гостями музею були
Президент України Віктор Янукович,
його радник Ганна Герман, голова Верховної Ради Володимир Литвин і навіть
голова Комуністичної партії Росії, кандидат у Президенти Росії Геннадій Зюганов.
Книга почесних гостей музею ведеться з 1993 року.

Почесний громадянин району
Вишгородська районна рада розробила положення про присвоєння звання
«Почесного громадянина району» кращим громадянам України та іноземним
громадянам. Кандидатури подаватимуть сільські, селищна, міська ради,
трудові колективи, громадські організації, політичні партії не пізніше 15 липня
поточного року.
Ім’ям почесного громадянина мо-

Новий начальник
юридичного управління
Начальником районного управління
юстиції призначено Наталію Петрівну
Костюченко – уродженку с. Катюжанка
Вишгородського району 1985 року народження.
Н. П. Костюченко закінчила Київський торгово-економічний університет
за спеціальністю «Правознавство», працювала у державних районних установах. Останнє місце роботи – помічникконсультант депутата районної ради.

Присяжнюк у Литвинівці
Голова Київської обласної державної адміністрації зазначає, що у 2012
році в Київській області заплановано
перевести на альтернативне опалення
від 20 до 25 відсотків шкіл, що зменшить
бюджетні витрати до 30 млн грн. «Приклад Литвинівської школи показує, що
після переходу на альтернативні види
опалення затрати зменшилися у 4-5
разів. Та ціна за газ, яку нам виставляє
російська сторона, є дуже затратним
задоволенням. Хочемо чи ні, але альтернативна енергетика – це майбутнє
нашої держави», – наголосив Анатолій
Присяжнюк.

Наше місто

Вишгород

«Техніка працює цілодобово»
Ігор СВИСТУН, головний інженер КПЖ і КГ
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

С

ніг, який так радо зустріли дітлахи, додав
роботи міським комунальникам. Так, уже
другий тиждень поспіль у цілодобовому режимі працює техніка КПЖ і КГ — два автомобілі МДК
(комбінована машина, що чистить сніг і посипає дороги й узбіччя) і трактор-екскаватор «Білорусь». Позмінно трудяться механік Микола Подакін, водії Віктор Склярук, Олександр і Олексій Охрімчуки (батько
й син), Юрій Губа, Олександр Лісовин, Віталій Чайківський.
Ми щиро вдячні підприємствам за допомогу, без якої
було б дуже сутужно. Станом на 18 січня, чотири дні на
дорогах міста — грейдер і трактор ТОВ «Житлошляхбуд»
(директор — Олексій Білий, його заступник — Володимир

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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січня
координаційна
рада з питань соціального захисту пільгових
категорій населення при Вишгородській райдержадміністрації засідала
у розширеному складі: голова РДА
Олександр Приходько та його заступники, заступник голови райради Олександр Глущенко, начальник
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі, працівники медицини і культури, представники
міських і районних громадських організацій та благодійних фондів.
Ішлося про відшкодування коштів
та умови обслуговування пільгових категорій населення перевізниками (Димерське АТП, ТОВ «АвтоЛайн» — автобуси і «маршрутки»; служба приміських
пасажирських перевезень державного
територіального об’єднання «Південно-Західна залізниця» — дизель-потяг
«Вишгород - Київ-Петрівка»).
Про відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій населення
звітувала начальник управління праці та
соціального захисту РДА Мідя Лі.
Відбуваються вони за переліками, які
надають автоперевізники та залізниця.
Щодо залічничного сполучення — низка
пропозицій: зробити ціну квитка меншою за автобусний, щоб більше пасажирів користувалися залізницею, подовжити колію до зупинки «Комсомольська»,
обрати для прибуття на «Київ-Петрівку»
більш зручну для літніх пасажирів платформу, навіть пропонували зробити спеціальні заїзди автотранспорту до платформи «Вишгород».
Перспективи залежать від коштів, а у
I

Назва акції – «Нам по дорозі»
Організатор акції – Громадська
організація «Рідне місто»
Суть акції – підвезти «за спасибі»
Мета акції – взаємодопомога
(частина Політики добрих справ)
Термін дії – безстроковий
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Міські комунальники

Сущенко). Три дні надавало трактор-навантажувач для
розчистки придомових територій МП «Експрес-сервіс»
(директор Володимир Боднарук). Два дні допомогало
технікою (трактор-навантажувач для розчистки автобусних зупинок) МП «Рута» (директор Валерій Виговський,
депутат міськради).
Особлива подяка керівнику майданчика ТТК (Технологічної транспортної компанії) Ірині Білоус — за безперебійне завантаження нашої спецтехніки піщано-соляною
сумішшю.
Розчистка тротуарів і придомових територій — парафія двірників і дорожніх прибиральників. Не дала змоги
вчасно й у повному обсязі це зробити відсутність малої
техніки: місто потребує принаймні трьох тракторців (Т-25,
Т-40), свого автогрейдера; більше 10 років двом автомобілям МДК, — час закуповувати нові. Тож поки що найпопулярніший інструмент міського комунальника — лопата.

Хто диктує: Закон чи Фінанси

Транспорт

Акції

28 січня

ля більшості тих, хто взяв
участь у відкритті заходу «Нам
по дорозі», підвезти «за так»
— не раптова добродійність чи потреба
у філантропії. Ми робили таке й раніше
і вважаємо це нормою. Адже для цього
не потрібно витрачати ні зусиль, ні часу,
ні бензину — нам по дорозі. До того ж,
коли тобі щиро подякували, від душі
побажали удачі й доброї дороги, — це
набагато краще і приємніше за кілька
гривень!
Мета цього заходу — зробити добродійність РУХОМ ВЗАЄМОДОПОМОГИ. Саме тому його й започатковано
Громадською організацією РІДНЕ МІС-

планах районної влади — і автостанція,
і перемовини з міською владою щодо
подовження внутрішньоміського маршруту № 1 до автозаправки поряд із трасою «Київ-Димер», а також збільшення
рейсів — для зручності та самоокупності
цього маршруту.
Про діяльність Робочої групи з перевірки умов обслуговування перевізниками пільгових категорій громадян
доповідала головний спеціаліст управ-

укладення договору на пільгове перевезення пасажирів).
Представників громадських організацій насамперед цікавило — як розглядається питання пільг: з точки зору фінансового стану перевізника чи чинного
законодавства, яке чітко визначає права
й обов’язки перевізника й пасажира?
«Буде багата країна — будуть 100-відсотково виконуватися закони про пільги»,
— відповів Олександр Приходько.

ління економіки РДА Антоніна Кисіль.
Громадяни таки надіються на владу: так,
за минулий рік розглянуто 311 звернень
громадян щодо пільг, поновлення чи доповнення рейсів (наприклад, у Хотянівку). № 397 має відповідний дозвіл: на
маршруті вдень має виконуватися 20-25
рейсів, із них: 15 — у режимі маршрутне
таксі і 10 — у звичайному режимі (тобто
рейси, які РДА може використати для

А його перший заступник В’ячеслав
Савенок додав: «Необхідно поєднати
інтереси пасажирів і перевізників — бо
через активних «ліваків» переможці обласного тендеру терплять збитки, а до
місцевого бюджету кошти не надходять».
Тема «попуток» має не лише присмак
збитковості для офіційного перевізника.
Так, чимало вишгородців, і авторка цих
рядків зокрема, користується послуга-

ми попутних автівок насамперед через
задовгий маршрут автобусу № 397. Із
заїздами у Вишгороді (на «Карат») і на
київській Оболоні час перебування у путі
значно збільшується, а на «попутці» ви
без зупинок — за 10 хвилин на Петрівці.
(До речі, депутат Максим Макаренко
повідомив редакції, що ГО «Рідне місто»
у рамках Політики добрих справ запроваджує акцію «Нам по дорозі» — тобто не
«лівий», а безкоштовний проїзд. І запрошує вишгородців приєднатися до акції.
Докладніше на сайті vforum.com.ua. Чи
приживеться добродійна традиція підвозити попутників «за спасибі» — побачимо, а от вранішні і вечірні авточерги,
можливо, трохи розвантажить.)
Відкритий лист 63 мешканців міста й району, який озвучила начальник
сектору внутрішньої політики, преси та
інформації апарату РДА Олена Глава,
стосувався «картки киянина» — тобто
тих же пільг, так би мовити, за місцевим
принципом. Оскільки у столиці працює
значна кількість вишгородців, мешканців
нашого міста стурбувала така ініціатива
київської влади. Та цей проект іще у стадії обговорення — і розмова перейшла у
робоче русло: про ліки зі знижками, медико-соціальну допомогу і, знову ж таки,
про кількість пільгових рейсів, можливих проїзних в автотранспорті тощо. Як
сказав Олександр Приходько: «Влада
є, влада переживає, влада працює». І,
треба віддати їй належне, не перекидає
розв’язання проблеми на вищі щаблі. (А
що здавалося б, доцільніше й зручніше
за АДРЕСНУ компенсацію пільговикам
— і ніякої недоброзичливості з боку простих громадян до «пільгових», бо у будьякому транспорті всі рівні)
Наступне засідання координаційної
ради має відбутися 30 січня ц. р.

РІДНЕ МІСТО: нам ПО ДОРОЗІ
ТО у рамках більш масштабної ПОЛІТИКИ ДОБРИХ СПРАВ.
Ми і надалі плануємо під час подібних акцій нагадувати: добрі справи
робити неважко, приємно і потрібно.
Добродійнику навіть тепліше на душі,
ніж тому, кому він допоміг. Мав рацію
класик: «Ми любимо людей за те добро,
яке для них робимо…»
УМОВИ АКЦІЇ:
Пасажири, яким пощастило стати учасником акції, отримують картку
«Нам по дорозі». Основною вимогою
(обов’язково!) до таких пасажирів є
щира подяка водію! Додатковою вимогою (за можливістю, наявністю та бажанням) є передача отриманої картки
своєму знайомому, який має власне
авто та роз’яснення йому того, як насправді легко підняти настрій та зробити когось бодай трохи щасливішим…
Основною вимогою до водіїв, які беруть участь в акції, є підвезення пасажирів «за спасибі», ввічливість, дотри-

мання всіх правил дорожнього руху.
Детальніше про те, як стати учасником акції (отримати необхідну кількість
карток і т. ін.), можна дізнатися у відповідному розділі «Нам по дорозі» на сай-

ті vforum.com.ua або у приймальні ГО
«Рідне місто» за адресою: м. Вишгород,
вул. Київська 12.

Приєднуйся!
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Справи пенсійні
згідно зі ст. ст. 40, 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» — 68 позовів до суду.
Всі рішення суду щодо призначення,
перерахунку пенсій оскаржені в апеляційному порядку.

Гарантовано
державою…

Марта КВІТКА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Н

ещодавно у залі засідань РДА
працівники управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі (начальник Оксана
Тарасенко) відзвітували про роботу за
минулий рік. Відповіла на запитання
присутніх та розповіла про стан справ на
Київщині (зокрема про нове у пенсійному законодавстві) заступник начальника
Головного управління ПФУ в Київській
області. Галина Наконечна підкреслила: під час призначення або перерахунку пенсій необхідно робити аналіз та
правову оцінку документів — у зв’язку із
збільшенням випадків їх підробки.
Крім
відповідальних
працівників
управління, у нараді взяли участь заступник голови райдержадміністрації Валентина Духота, начальник управління праці
та соціального захисту населення Мідя
Лі, начальник відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного
управління юстиції Анатолій Авраменко,
представники міської ради, прокуратури,
журналісти місцевих засобів масової інформації.
Інтерес до пенсійного забезпечення
мешканців району викликаний посиленням уваги з боку держави до подальшого покращення життя людей, які вже не
спроможні працювати, але які створювали впродовж десятків років матеріальну
основу існування країни, не шкодували на
це ні сил, ні здоров’я, і багато хто з них іще
продовжує працювати у міру своїх сил та
можливостей.
Трохи статистики
На кінець 2011 року в управлінні перебувають на обліку 23 429 осіб: із них пенсію за віком отримують 19 408; за інвалідністю – 2 695; за вислугою років – 176;
через втрату годувальника – 905; соціальну пенсію – 242 особи.
Протягом 2011 року призначено 1 104
нові пенсійні справи, 30 – за особливі заслуги, зроблено 172 856 перерахунків
пенсій, проведено 1 656 виплат за рішеннями суду.
На кінець 2011-го середня пенсія у районі становить 1 283,80 грн, що на 139,42
грн більше, ніж позаминулого року. 1799
пенсіонерів одержують пенсію у розмірі
прожиткового мінімуму (із 1 січня 2012
року це 822 грн); вище прожиткового мінімуму – 21 366, нижче прожиткового мінімуму – 264 особи.
Чорнобильці і псевдо-чорнобильці
23 листопада 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1210
«Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Було переглянуто 514 справ учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:
488 пенсій перераховані автоматично, 66
— фахівцями. Після перерахунку середній
розмір пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС
становить 4 101 грн.
Триває перевірка пенсійних справ
щодо наявності відповідних документів,

які підтверджують підстави призначення
та виплати пенсій учасникам ліквідації
аварії на ЧАЕС у 1986-1990 роках.
Виплата пенсій
Виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця. Пенсія у районі виплачується відділеннями поштового зв’язку
та установами банків.
Одним із напрямків економії пенсійних коштів є виплата через вкладні рахунки пенсіонерів у банківських установах.
Упродовж минулого року кількість отримувачів пенсій через банківські установи
збільшилася на 1 059 осіб і на кінець 2011го становила 10 245 пенсіонерів (44 % від
загальної кількості).
По 34 виконавчих листах проводяться відрахування аліментів та по 109 – інші
відрахування. Однією з причин виникнення переплат пенсій є несвоєчасне

Як оформити пенсію

Контроль та ревізія
Кожна пенсійна справа — під постійним контролем фахівців управління.
Контролюється і використання державних
коштів на виплату пенсій. Так, упродовж
минулого року було здійснено 12 перевірок банків, 26 – підприємств поштового
зв’язку. Проводились квартальні перевірки соціальних фондів, зустрічні перевірки
за запитами Пенсійного фонду України
щодо достовірності довідок про пільговий
стаж та заробітну плату для призначення
пенсій. Щомісяця перевіряється нарахування відсотків за користування фінансовими закладами тимчасово вільними залишками пенсійних коштів.
Боржники та банкрути
Минулого року набув чинності Закон
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Протягом 2011-го
до бюджету управління надійшло 254 млн
396 тис. грн власних коштів (95% від запланованих показників).
Рівень забезпеченості власними коштами пенсійних виплат становить 66,8
%. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на початок 2012 року
— 234,8 тис. грн. Серед 46 боржників
найбільші – ТОВ «Лактон» (84,5 тис. грн),
ДДСГ «Фазан» (18,3 тис. грн).
Заборгованість за страховими вне-

Документи — за місяць

Закон «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування» від
09.07.2003 р. №1058-IV, визначає три види пенсій:
1) Пенсія за віком. Нараховується з дня, наступного за днем досягнення
пенсійного віку, якщо звернулися не пізніш як за 3 місяці від дня досягнення
пенсійного віку;
2) Пенсія з інвалідності внаслідок загального захворювання (зокрема
каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Призначається
з дня встановлення інвалідності, якщо звернулися не пізніш як за 3 місяці від
дня встановлення інвалідності;
3) Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника, якщо звернулися впродовж 12 місяців
від дня смерті годувальника.
Заява про призначення (перерахунок) пенсії (або про її відстрочення) та
необхідні документи подають до територіального органу Пенсійного фонду
України особисто або через представника, який діє на підставі нотаріально
посвідченої довіреності.
Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, та
не пізніше 3-х місяців від дня досягнення особою пенсійного віку.
В усіх інших випадках (перерахунок пенсії, перехід з одного виду пенсії на
інший тощо) пенсія призначається з дня звернення.
Готують документи для оформлення пенсій працюючим громадянам і членам їх сімей (у разі оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника) підприємства й організації. Непрацюючі громадяни збирають їх самостійно.
Це такі документи:
- заява про призначення пенсії;
- документи про стаж;
- довідка про заробітну плату;
- довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
- паспорт особи, якій призначається пенсія;
- документи про місце проживання (реєстрацію).
повідомлення пенсіонерів про працевлаштування. Між тим, законодавством передбачено, що пенсіонер зобов’язаний
особисто повідомляти органи Пенсійного
фонду про зарахування або звільнення з
роботи.
Судові позови
щодо перерахунків пенсій
Минулого року до Вишгородського
районного суду надійшло 2 798 позовних
заяв щодо перерахунку пенсій. Вимоги
стосувалися чорнобильців і дітей війни.
Згідно зі ст. ст. 39, 50, 51, 52, 54 Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», подано 1985
заяв, згідно зі ст. 6 Закону України «Про
соціальний захист дітей війни» — 745, а

сками впродовж 2011 року зменшилася
на 855,1 тис. грн і сьогодні становить 1
млн 181 тис. грн. Недоїмка
за страховими внесками
економічно активних підприємств (а таких 42) — 1
млн 133 тис. грн (96 % загальної заборгованості).
Найбільші боржники — ЗАТ
«ШРБУ-100» (793,3 тис.
грн), ДП ДГ КСІЗ (94,7 тис.
грн), ВАТ «Укренергобудмеханізація» (142,9 тис.
грн).
Сума боргу з відшкодування витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій
— 359 тис. грн. Найбільший боржник — ВАТ «Гід-
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ромеханізація» (192,2 тис. грн). Справа
розглядатиметься Господарським судом.
Управлінням здійснюються заходи
щодо збільшення надходжень та погашення заборгованості зі сплати платежів
до Пенсійного фонду України. Погашення заборгованості з виплати заробітної
плати та сплату платежів до Пенсійного
фонду тримає під постійним контролем і
районна прокуратура. Управління ПФУ у
Вишгородському районі проводить відповідну претензійно-позовну роботу зі стягнення заборгованості. Так, минулого року
подано 27 позовів на загальну суму 1 млн
286 тис. грн.
Спеціалісти управління перевіряють
підприємства, установи та організації,
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з метою контролю правильності нарахування та повноти сплати
страхових внесків. У результаті перевірок
донараховано внесків у сумі 11 852 грн та
нараховано 95 329 грн штрафних санкцій.
Укладено графіки погашення заборгованості із 117 боржниками (на суму 1 млн
492 тис. грн). 49 підприємств повністю
погасили заборгованість, на шести підприємствах вона зменшилася на 81,3 тис.
грн.
Внаслідок вжитих заходів (засідання
робочої групи та тимчасової комісії РДА,
виїзна колегія РДА, на яких заслухані 25
керівників підприємств, спільні перевірки
ПФУ з інспектором праці) погашено 1 млн
750 тис. грн заборгованості з виплати заробітної плати.
До органів державної виконавчої
служби для примусового стягнення передано узгоджених вимог Фонду та судових
рішень на суму 1 млн 306 тис. грн. У судах
першої та апеляційної інстанцій — позовні заяви про стягнення 1 млн 286 тис. грн
боргу. Завдяки спільним заходам із ДВС
до бюджету Фонду надійшло 581,1 тис.
грн, що на 1 млн 432 тис. грн менше, ніж
за 2010 рік.
До адміністративної відповідальності притягнуто 45 посадових осіб підприємств-боржників. До органів прокуратури, СБУ, МВС, податкової міліції
направлені матеріали щодо 25 підприємств, які допустили зростання заборгованості до Пенсійного фонду.
Робота управління щодо застосування контрольних та примусових заходів до
боржників триватиме і поточного року.
Адже від її ефективності залежить вчасна
виплата пенсій.
Інформаційно-роз’яснювальна
робота
Фахівці управління постійно інформують населення району про нове у пенсійному забезпеченні громадян, друкують
матеріали на веб-сайті Вишгородського
РДА, виступають у місцевих ЗМІ, проводять виїзні прийоми громадян, зустрічі в трудових колективах, семінари
з роботодавцями, індивідуальні бесіди.
Роз’яснення можна отримати й на «гарячій» телефонній лінії: (04596) 52-470.
На першому поверсі управління
розташована громадська приймальня, (з необхідними засобами зв’язку та
комп’ютерною технікою). Для інвалідних
калясок обладнано пандус, наприкінці
якого — кнопка виклику чергового.
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Молодіжний квартал

28 січня

ШКОЛА ЗДОРОВ’Я в гімназії «Інтелект»

(Кухня без принуки)

Шестикласниця Оксана Щербань:
«Спробуйте смачного узвару!»
Марта КВІТКА
ФОТО — Марта КВІТКА,
Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Д

есять класів (від 5-х до 7-х) гімназії «Інтелект» готували страви
до конкурсу української кухні у
рамках Школи сприяння здоров’ю. Майже два роки районна гімназія — опорний
заклад освіти на Київщині щодо впровадження новітніх освітянських технологій.
Адже саме збереження здоров’я підростаючого покоління при нинішньому розумовому навантаженні, комп’ютеризації
учбового процесу чи не головне завдання педагогів. І харчування учнів у цьому
процесі не на останньому місці.
Уже вп’яте зібралися в гімназії педагоги
Київщини на чергове заняття Школи сприяння здоров’ю. Досвідом із колегами поділилися заступник директора Тетяна Нагородна, соціальний педагог Наталія Федоренко,
практичний психолог Мирослава Іванишин.
Тут була і гра «Парад кольорів», і цікава розповідь педагогів-організаторів Ірини Радченко та Світлани Бельченко про українські
звичаї й традиції зимового циклу свят, і, звичайно, конкурс українських страв, що став
родзинкою цього заходу.
У класній кімнаті, де відбувався конкурс,
тісно і гамірно. Учні кожного класу (здебіль-
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Класний керівник Любов Котик із
Сашком Бирюком та Вікою Строкань
біля виставки кулінарних виробів 5-А
класу —одного із переможців конкурсу
другий день весілля дівчата-дружки несли
їх молодій, а жінки — породіллі. При цьому
примовляли: «Щоб повна була завжди, як вареник» — у цьому випадку страва символізувала продовження роду.
Такі екскурси до історії української кухні розширювали світогляд усіх учасників
конкурсу, які ретельно готувалися до нього
разом із своїми педагогами-наставниками, батьками і теоретичні знання підкріпили
практикою.
Компетентне журі, у склад якого входили освітяни Київщини, визначило переможців. Три перші місця дісталися 5-А, 6-Б, 7-В
класам; три других місця розділили 5-Б ,6-А,
7-Б, чотири третіх – 7-Г, 5-В, 5-Г і 6-В класи.
Всі учасники конкурсу отримали грамоти та
щиру подяку гостей і педагогів.
Що ж до редакції газети «Вишгород», то
ми одноголосно визнали неперевершеними
кулінарами учнів 5-А класу Любові Миколаївни Котик, які щиро пригостили нас і пампушками з ріжками, і дерунами, і оладками з
м’ясом, і солодощами — смачними стравами, якими так багата українська кухня і які є
складовими здоров’я маленьких, і дорослих
українців.

Життя на стипендію — місія нездійсненна?

Підготувала Вікторія ШМИГОРА

Г

ризти граніт науки — справа не
проста. Окрім складання іспитів, заліків та «хвостів», студенти
мають куди важливішу проблему, яку
кожний розв’язує, як може. Йдеться про
стипендію, котрої, як завжди, катастрофічно не вистачає.
По боках краще не дивитися:
забагато спокус
На сьогодні мінімальна (вона ж стандартна) стипендія становить 734 гривні. І уявіть
собі, що існують студенти, чий дохід цим і
обмежується!
Від суми стипендії одразу слід відняти 160
гривень (середня плата за гуртожиток). Потім — гроші на транспорт, бо не всім щастить
вчитися у не надто великих містах, де можна
ходити пішки. І не в усіх мами пересилають
гроші та посилки з-за кордону, є такі, що й
справді живуть лише на стипендію (зрештою,
як і пенсіонери — на пенсію менше 1000 грн).
Як же харчуватися менше ніж на 20 грн у
день? А мило, зубну пасту, колготки-шкарпетки на що купувати? Вартість підручників — окрема тема. Вчитися без придбання
канцелярського приладдя теж якось не виходить.
Щоправда, вкупі із сусідою можна купувати один підручник на 2-3-х, вишукувати продукти подешевше й готувати самим. Сувора
школа життя, моральне загартування — та от
шлунок (столичну воду з крану пити небезпечно для життя)... Скільки спудеїв вже до
другого курсу заробляють, крім корисного

досвіду, ще й гастрит, а то й виразку?
А студент — людина переважно молода,
хочеться й на дискотеку чи в кіно... Не втомилися рахувати?

дуже жалісні пісні? Навчитися шити! А на
зиму попросити в дядька-мисливця шкури
лисиць. Перевірено часом і не позбавлене
стилю.

Не для Гриця здобна паляниця
Якщо снідати чаєм із галетним печивом,
обідати овочевим супом і картоплею з олією, а вечеряти кашею і тертою морквою з
цукром — доведеться викласти 15 гривень
на добу. Якщо ви вегетаріанець, постуєте
чи худнете — я вам заздрю. Звісно, у такому
харчуванні є свій плюс: дівчата будуть стрункими, а у хлопців залишиться хіба що потяг
до навчання, бо всі інші зникнуть.
Можна дозволити собі спагеті та будь-які
каші. Інколи навіть із маслом. Тих, у кого міцний шлунок, рятує «мівіна». До речі, за даними одного із соцопитувань, китайці визнали
її найкориснішим винаходом усіх часів. Якщо
нею снідати, обідати й вечеряти — вийде 7
гривень у день… плюс виразка шлунка.

Порівняймо з «ними»?
У Голландії, наприклад, студентська стипендія залежить від того, де живеш і скільки
доходу мають батьки. Якщо живеш удома,
з батьками, стипендія складе близько 90
євро, якщо у гуртожитку — біля 270-ти. Та
коли не закінчив навчання чи затягнув його
понаднормово — доведеться повертати всі
стипендіальні гроші.
Можна втішитися, щоправда, тим, що у
Баку (Азербайджан), скажімо, студентам доводиться іще важче, ніж у нас. У них стипендія, що дорівнює нашим 550 грн (при гарних
оцінках).

Не одяг прикрашає людину
Якщо в школі низький ріст вас засмучував, то в студентські роки він дає вам величезну перевагу: одяг можна купувати рідше!
Щоб заспокоїти тих, хто вже вдягається
в секонді, але ще не може із цим змиритися, скажу, що сьогодні це модно. На відміну
від магазинів, що слідкують за трендами,
секонд не вбиратиме всіх у певний фасон чи
колір. Сприймайте це як поле для творчості.
Є й такі, хто спершу волів би дізнатися
групу крові людини, чию річ одягає. Тоді пошукайте інтернет-магазини дешевого одягу.
Що робити тим, чиї фінанси співають ну
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«Як їси — так і працюєш»
шого в українському вбранні),представляли
страви української кухні, які ледь вміщувалися на учнівських столах — розставлені на вишитих рушниках, такі апетитні і гарні, що не
терпілось вже й покуштувати.
Конкурсу передувала розповідь заступника директора гімназії Тетяни Нагородної
про українську кухню, традиційними способами обробки продуктів якої є варіння
й тушкування. Найбільш значущий атрибут слов’янського харчування — хліб (який
«усьому голова», а ще вважали, що «хліб та
вода — козацька їда») та вироби з борошна
— балабушки, галушки, гречаники, коржі,
кльоцки, пундики, перепічки…
Втім, фантазія учнів, помножена на підказки вчителів і досвід батьків, принесла
рясні «плоди» — чого тільки не було на цьому
конкурсі! А головне, що про страви учні розповідали з пошаною та гумором, згадували
давні традиції, розігрували кумедні сценки.
Навіть декламували дотепні вірші.
Вперше побачила я пампушки з ріжками,
млинці «мішечком», переповитим стрілками
зеленої цибулі, деруни з м’ясом, сластьони з
горішками — з пшеничного тіста, пряженого
в олії до золотавого кольору, шинку з часником та сало — натуральний український
продукт, про який було сказано: «Якби мені
паном бути, то я б сало їв і салом закусював».
Про сало взагалі багато розповідали, як
про найцінніший у традиційному харчуванні продукт. Недарма у Львові минулого року
було відкрито музей сала, а при ньому кафе,
де подають українські страви, засмажені чи
затовчені салом, — борщ, капусняк, юшку,
галушки, вареники, млинці зі шкварками
тощо.
Майже кожен із учасників приготував і вареники. Із сиром і капустою, вишнею і картоплею, печінкою і яблуками, маком і калиною.
На пару та варені в окропі, политі підливою,
маслом.
Утім, вареники завжди були окрасою
не повсякденного, а недільного і святкового столу, — зазначали учні. Їх готували до
весіль, хрестин, поминок, гостин, на храмові свята, варили на толоку й обжинки. На
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Смак студентського життя
24 гривні на добу — саме стільки має
український студент, який самовіддано присвячує себе навчанню. На ці гроші можна
один раз пообідати у студентській їдальні:
суп, м’ясо з гарніром, салат, компот і булочка. Але якщо так обідати щоденно, грошей
на гуртожиток, канцелярські товари та інше
не залишиться.
Отож пропоную закорковувати у пляшку
чудодійне столичне повітря. Саме те, яким
студенти харчуються до стипендії. Ось він —
справжній смак студентського життя.
І дарма, що у кишенях вітер свище, адже
студентське життя — це золота пора молодості — коли дихаєш на повні груди, кохаєш
усім серцем та досі віриш у чудеса.

В Україні введуть
дистанційне
навчання
Новини України
Міністерство освіти надало рекомендації щодо
дотримання санітарноепідеміологічного режиму у школах та діяльності
навчальних закладів в
період можливих карантинів.
У зв’язку із зростанням
захворюваності на гострі
респіраторні інфекції та
грип, місцевим органам
управління освітою доручено посилити контроль за
дотриманням у навчальних
закладах належного температурного режиму, санітарно-гігієнічних вимог та
інших запобіжних заходів.
Міністерство освіти рекомендує під час оголошення
карантину застосовувати
елементи
дистанційного
навчання школярів, створювати в школах консультаційні центри для навчання за індивідуальними
планами і використовувати
регіональне телебачення
для проведення відкритих
уроків.
Крім того, у освітньому
відомстві звернули увагу
керівників управлінь освіти
на неприпустимості примусового
відправлення
вчителів у період карантину у відпустки за власний
рахунок. Тому робочий
час учителів під час карантину буде використаний для підвищення рівня
володіння інформаційнокомп’ютерними технологіями.

Ліра
Петро СИНИЦЯ

Шкільна освіта
Мы не Евразия —
мы Азиопа...
(Михаил Задорнов)
Ми з освітою шкільною
Чешем до Європи,
Та за ноги у’пялася
Рідна «Азіопа»...
Ми з освіти, зі шкільної,
Наробили хмизу:
Зверху клас один зірвали —
Доточили знизу...
Пхаєм падчерку освіту
І з-заду, і збоку:
До кордону ще далеко,
А вже пуп Європи...
Ну й стиляга ж ця Європа
(Вигукнули з болем),
Низ рядном сирим
прикрила —
Пуп лишила голим...
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Міста-побратими

Вишгород

Про богатиря та жувальну гумку
Сторінку підготував
Іван БОНДАРЕНКО

1

М

іста-побратими Вишгорода
розпрощалися з роком минулим і зустріли 2012-й і за
григоріанським, і за китайським календарем. Які найбільш яскраві події
відбувались наприкінці минулого і на
початку поточного років, — дізнавався
наш кореспондент Іван БОНДАРЕНКО
із сайтів міст-побратимів в Інтернеті.
ДЕЛЧЕВО (МАКЕДОНІЯ)
Програма будівництва вулиць і доріг
За сприяння Департаменту міського
планування, монтажу й обслуговування
земельних ділянок та охорони навколишнього середовища прийнято Програму
упорядкування вулиць і доріг міста у 2012
році, до розробки якої залучили мешканців. Їхні пропозиції враховуватимуться
при реалізації програми (ФОТО 2).

2

СУЗДАЛЬ (РОСІЯ)
Автокемпінг
Наприкінці грудня минулого року на
території турцентру м. Суздаля почав діяти новий автокемпінг. Відвідувачі оцінили умови, створені для подорожуючих
на авто — вони відповідають європейському рівню сервісу. Стоянка за добу
коштує 700 рублів. За додаткову плату пропонують прокат спортінвентарю.
Отже, якщо ви зібратися подорожувати
до Суздаля на власній автівці, автокемпінг – кращий варіант для вашого відпочинку. (НА ФОТО 6).
Суздальський богатир
Нещодавно суздалець Віктор Якубов
відзначив 80-річчя. Цей чоловік увійшов
в історію міста, як активний спортсмен,
який займався гирьовим спортом і штангою, вів секції важкої атлетики і зараз
пропагує здоровий спосіб життя.
Вже у похилому віці до нього прийшла
довгоочікувана слава: він став чемпіоном
Європи та світу з важкої атлетики серед
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БЄЛГОРОД (РОСІЯ)
Новий аеровокзальний комплекс
У Бєлгородському аеропорту зводиться новий аеровокзальний комплекс. У ході реконструкції вже розширено
злітно-посадкову
смугу,
встановленеі світло-сигнальне обладнання. Фінансуються роботи з федерального й обласного бюджетів, проте
планується залучити і позабюджетні кошти. Як зазначив глава регіону, новий
аеровокзал відповідатиме найсучаснішим вимогам (НА ФОТО 3).
«Офіцерський бал»
У Бєлгороді стають популярними
бали. Після традиційного балу-маскараду, що відбувся напередодні Нового року, у залі філармонії організували
перший лейтенантський бал. На паркет вийшли 35 пар співробітників бєлгородських відділів внутрішніх справ.
Учасники дійства – офіцери поліції у
званнях лейтенантів та старших лейтенантів.
3

«Лейтенантський бал» урочисто відкрив начальник УМВС у Бєлгородській
області, генерал-майор Віктор Пестерев, який прийшов на свято з дружиною.
РАКВЕРЕ (ЕСТОНІЯ)
День відкритих дверей
21 січня з нагоди відновлення автономного статусу міста Раквере освітні
заклади провели День відкритих дверей. Представники міської влади завітали до учнів початкової школи, а також
до міської гімназії, учні якої написали
твори на тему: «Чому добре жити у Раквере?».

6
4
ветеранів. Незважаючи на роки, суздальський богатир дасть фору молодим,
адже у свої вісімдесят Віктор Володимирович (НА ФОТО 5) активно готується
до чемпіонату Європи з важкої атлетики,
який відбудеться з 1 по 10 червня 2012 р.
в Азербайджані.
ЛЬОРРАХ (НІМЕЧЧИНА)
Різдвяний ярмарок
На центральній площі міста веселився народ на традиційному різдвяному
ярмарку – 35-му за рахунком. Мер міста
Гудрун Хойт-Блум завітала до громади
разом із Дідом Морозом та дітьми дитячого садка «Сапперлот».
Майже 100 святково оформлених кіосків пропонували відвідувачам витвори
декоративно-прикладного
мистецтва,
сувеніри, іграшки, ювелірні вироби. Всі
охочі могли спробувати місцеві делікатеси. Щодня з настанням темряви у Льорраху панувала справжня казкова атмосфера — запалювались тисячі вогників,
сяяли гірлянди, лунала різдвяна музика,
а пахощі мигдалю та смачні аромати да-

рували відвідувачам ярмарки відчуття
справжнього свята (НА ФОТО 1).
САНС (ФРАНЦІЯ)
Панелі для жувальної гумки
4 січня 2012 року представники молодіжних організацій разом з міськими
службами санітарії та чистоти пройшлися вулицями, аби визначити місця для
встановлення спеціальних панелей для
жувальних гумок. Для цього вони опитували людей, цікавилися – куди вони
викидають використані жувальні гумки і
де, на їхню думку, краще встановити спеціальні дошки для їх приліплення.
Повчимося у побратимів (НА ФОТО
4)!
Виставка «Корида»
Із 12 січня по 11 березня у місцевому музеї «Санс» експонуватимуться малюнки, гравюри, акварелі та скульптури
відомого у світі художника і скульптора
Енріке Маріна, який народився в Іспанії.
Частину робіт він присвятив батьківщині.
Серед них особливо вражає серія « Корида» (НА ФОТО 7).
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Телепрограма

08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:00 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/ф «Як їжачок та
ведмежа небо міняли»
11:10 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
13:00 Х/ф «Пам’ять
серця»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
16:00 Х/ф «Потоп»
17:25 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:00 Новорічні зустрічі
Михайла Поплавського
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 221. Екстрений
виклик
21:50 Магія цирку
22:30 Контрольна
робота

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 Дісней! «Чіп
і Дейл: Бурундукирятівники»
09:50 «Краса поукраїнськи»
11:15, 17:20 «Шість
кадрів»
12:10 Х/ф «Лікар
Дуліттл-2»
13:40 Х/ф «Байкер»
15:05 Х/ф «Найкращий
друг мого чоловіка»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:35 Х/ф «Любов і
голуби»
20:15, Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Золотий
ключик»
23:40 Х/ф «Еквілібріум»

05:20, 06:20 Погода
05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:25, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:45 Т/с «Менти»
13:00 Х/ф «Відставник»
14:50 Х/ф «Відставник-2:
Своїх не кидаємо»
18:45 Факти. Вечір
20:25 Т/с «ДАІшники»
22:40 Факти. Підсумок
22:55 з Андрієм
Куликовим

6.00, 7.00 СТН.
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Я-за
гіпопотамів!»
19.20,20.50 Міська
варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:35, 14:50
«Нез’ясовно, але факт»
06:20 «Документальний
детектив»
06:45 Т/с «Адвокат»
08:45 «Неймовірна
правда про зірок»
09:45 Х/ф «Пастка»
13:50 Т/с «Черговий
янгол»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна
правда про зірок»
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 «Куб»
21:15, 22:25 «Х-Фактор.
Революція»

07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші права
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Осінь»
14:05 Найкрасивіші
острови світу
15:00, 18:30, 21:00,
00:15 «Соціальний
пульс»
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Моя
морячка»

05:20 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, 12:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:20 «Чекай на мене»
18:10 Т/с «Завжди
говори «Завжди»-7»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
23:35 «Позаочі»
00:30 Х/ф «Створені
один для одного»

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, 20:10 Т/с «СОБР»
10:00 Прем’єра! Т/с
«Подружжя»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Аліменти для
матері»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
22:20 Х/ф «Водний
світ» (пригоди) (Мегахіт
щопонеділка)

07:35, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Огляд.
Надзвичайна подія
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». Олександр
Петросян.
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасья»
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06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20
«5 елемент»
10:30 «Життя цікаве»
11:30 «Велика політика»
12:30 «Машина часу»
15:20, 16:20 «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»

(067) 713-12-12

07:25, 09:00, 19:00,
00:50 Репортер
07:35 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво...»
10:05 Знову разом
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:55 Т/с «Третя планета
від сонця»
13:35 М/с «Фінес і
Ферб»
13:55 М/с «Аладдін»
14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Аферисти
23:50 Т/с «Щоденники
вампіра»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:50 «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!»
19:50, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Жуков»
22:35 «Лікар вірус»

06:35 Х/ф «Засуджений»
08:25 «Легальний дохід»
08:30 «Правда життя».
Сильні духом
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:40 Х/ф «4 таксисти та
собака»
14:55 Х/ф «Біля
небезпечної межі»
17:05 Х/ф «Державний
кордон»
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»

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
11:55 Секс-битва
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:30 Т/с «Фізика чи
Хімія»
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10:05, 04:30 Х/ф
«Гардемарини, вперед!»
11:30 «Парадний
портрет влади»
12:00, 14:00, 18:00 Вісті
12:30 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:15 «Моя срібна куля»
14:50 «Кімната сміху»
15:35 «З новим домом!»
16:25 «Про найголовніше»
17:10, 02:55 Т/с «Слово
жінці»
18:45, 03:40 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
19:35 «Прямий ефір»
20:30 Т/с «Сімейний
детектив»
22:05 Т/с «Круті береги»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Руйнівники міфів
10:20 Китова акула
12:10 Тюрми Америки.
Смертельні грати
13:10 Руйнівники міфів
14:00 Top Gear
15:00 Шукачі. Син
Катерини Великої
16:40 Фантастичні
історії. Формула успіху.
Стати мільйонером
18:20 Жива історія.
Співаки Америки
19:10 Шукачі. Вето
Чингісхана
20:00 Таємні знаки.
Люди-метали
20:50 Фантастичні
історії. Потойбічний світ.
Таємні знаки
21:40 Скарб.ua.
Загублений скарб
гетьмана Мазепи
22:30 Морські гіганти.
Життя велетнів

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

10:00 «Легко бути
жінкою»
10:50, 15:55 М/с
«Каспер. Школа страху»
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:10, 18:40, 21:20
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Наша пісня
13:35 Х/ф «Жайворонок»
15:00, 18:20 Новини
15:45 Діловий світ
16:15 Х/ф «Потоп»
17:25 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:55 221.Екстрений
виклик. Тиждень
19:45 Нові пісні про
головне
20:55 Офіційна хроніка
21:15 Плюс-мінус
21:25 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00 ТСН
07:15 Дісней! «Чіп
і Дейл: Бурундукирятівники»
08:00, 09:00, 19:30,
23:25 ТСН
10:20, 17:45 «Сімейні
мелодрами»
11:20, 18:35 «Не бреши
мені-2»
12:20 «Чесно»
13:15, 14:05 Т/с «Клон2»
14:55 «Зірка+Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
20:15, 20:50 Т/с
«Інтерни»
21:15 «Міняю жінку»
22:30 «Гроші»
23:45 Х/ф «Кров на
вулицях»

05:10, 06:25 Погода
05:15, 08:45 Факти
05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30, 12:55, 19:20
Спорт
06:35, 22:40 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
09:25 Спорт
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 «Менти».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
13:00 «Таємниці
слідства». Детективний
телесеріал
14:00, 20:25 Т/с
«ДАІшники»
16:30 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
23:00 Факти. Підсумок
23:15 Х/ф «В облозі»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 17.45, 19.25
Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:45, 14:50
«Нез’ясовно, але факт»
06:30 «Документальний
детектив»
06:55, 00:30 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:45 «Куб»
11:50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
13:50, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
15:50 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
20:05, 22:25 «Х-Фактор.
Революція»
23:30 Т/с «Лікар Хаус»

07:00 М/с «Барбоскіни»
07:25, 09:00, 19:00
Репортер
07:35 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво...»
10:05 Знову разом
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від сонця»
13:30 М/с «Фінес і
Ферб»
13:55 М/с «Аладдін»
14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Парад порад
23:50 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:20, 18:55, 23:20 «Час
спорту»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20
«5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00,
20:30 «Час новин»
10:30 «Автопілотновини»
11:30, 12:30 «Час:
важливо»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:20 «Життя цікаве»
17:25 «Своїми очима»
18:00, 00:00 «Час новин»
18:15 «Агроконтроль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:55 «Портрети»
23:30 «Територія
закону»

10:05, 04:30 Х/ф
«Гардемарини, вперед!»
11:30 «Парадний
портрет влади». Микола
Андрєєв
12:00, 14:00, 18:00 Вісті
12:30 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:15, 22:05 Т/с «Круті
береги»
14:30 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:50, 01:05 Т/с «А
щастя десь поруч»
15:35 «З новим домом!»
16:25 «Про
найголовніше»
17:10, 02:55 Т/с «Слово
жінці»
18:45, 03:40 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
19:35 «Прямий ефір»
20:30 Т/с «Сімейний
детектив»
22:55 «Росія від першої
особи»

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:45
«Соціальний пульс»
06:40 Мультфільми
07:00 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 «Жили три
холостяки»
13:15 Мультфільми
14:05, 21:35 Атлас світу
тварин
15:15 Таємниці
світобудови
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
22:10 80 островів
навколо світу

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
«Ластівчине гніздо»
12:15 «Знак якості»
12:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 5»
14:00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 11»
15:05 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Завжди
говори «Завжди»-7»
20:00 «Подробиці»
22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
23:35 Д/ф «Осінній
марафон Олега
Басилашвілі»
00:30 Х/ф «10 000 років
до Нашої Ери»

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, 22:00 Т/с
«Подружжя»
11:00, 20:10 Т/с «СОБР»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Злочин без
покарання»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»)
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
23:15 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:15 Х/ф «Олена
Троянська»

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 «Потрапити в
п’ятірку»
22:30 Т/с «Детектив
Раш»
23:30 Кулінарний двобій
00:30 «В зоні
особливого ризику»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:50 «Право на захист»
12:20 «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 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:35 Середовище
проживання. «Аромат
спокуси»
23:40 Нічні новини

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 «Уроки тітоньки
Сови»
06:55 «Друга смуга»
07:05, 16:50 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»
12:40, 19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:35 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
18:30 «Речовий доказ».
Злочинець — поштою
00:25 Х/ф «Щупальця»

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
11:55 Секс-битва
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:30 Т/с «Фізика чи
Хімія»
23:15 Т/с «Бути
людиною»

09:30 Руйнівники міфів
10:20 Морські гіганти.
Мислителі океану
11:20 В обіймах смерті
12:10 Тюрми Америки.
Дітки у клітках
13:10 Руйнівники міфів
14:00 Top Gear
15:00 Шукачі.
Королівський архів
15:50 Таємні знаки.
Вижити після смерті
16:40 Фантастичні
історії. Перевертні
17:30 Допінг. Фабрика
чемпіонів
18:20 Теорія змови.
Масони
19:10 Шукачі.
Смертельний поєдинок
20:00 Таємні знаки.
Прокляті місця
20:50 Фантастичні
історії. Заговір на щастя
21:40 Жива історія.
Співаки Франції
22:30 Морські гіганти
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08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:15 На зв’язку з
урядом
09:40 Ток-шоу «Легко
бути жінкою»
10:50, 15:55 М/c
«Каспер. Школа страху»
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:10 Діловий світ
12:25 Х/ф «Земля, до
запитання»
15:15 Euronews
16:10 Х/ф «Потоп»
17:25 Т/с «Ставка більша
за життя».
18:55 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Хокей. Чемпіонат
України. «Сокіл» (Київ) –
«Беркут» (Київ)
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:50 Служба розшуку
дітей»
06:55 07:10 07:40 08:05
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00 08:00 09:00 19:30
23:35 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50, 18:35 «Не бреши
мені–2»
11:50 «Гроші»
12:45, 13:35 Т/с
«Клон–2»
14:25 «Зірка+Зірка–2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
20:15, 20:50 Т/с
«Інтерни»
21:15 «Пекельна
кухня–2»
22:40 «Небесна ліга»
23:50 Х/ф «Шлях війни»

05:05 Служба розшуку
дітей
05:15 Факти
05:30 Світанок
06:20, 07:35 Ділові
факти
06:30 09:25 12:55 19:20
Спорт
06:35, 22:35 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15, 20:25 Т/с
«ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
23:05 Факти. Підсумок
23:20 Х/ф «В облозі-2:
Територія темряви»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програмо
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

05:45, 14:50
«Нез’ясовно, але факт»
06:30 «Документальний
детектив»
06:55, 00:25 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда про
зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:45 Х/ф «Молода
дружина»
13:50, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
15:50 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
20:05, 22:25 «Х-Фактор.
Революція»
23:25 Т/с «Доктор Хаус»

07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:40 Очевидець:
смішно до болю
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво...–2»
10:05 Знову разом
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від сонця»
13:30 М/с «Фінес і
Ферб»
13:50 М/с «Аладдін»
14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
21:50 Ревізор
23:55 Т/с «Щоденники
вампіра–2»

06:00 Програма передач 06:00 «Ранок Росії»
10:05, 04:30 Х/ф
06:01 «Час-Тайм»
«Гардемарини, вперед!»
11:10 Мультфільми.
06:30 «Ранок на 5-му»
11:30 «Парадний
09:10 «Бізнес-час»
портрет влади».
12:00, 14:00, 18:00 Вісті
10:30 «Автопілот12:30 Т/с «Маршрут
новини»
милосердя»
13:15, 22:05 Т/с «Круті
11:20 «Енергонагляд»
береги»
12:15 «Cканер»
14:50, 01:05 Т/с «А
щастя десь поруч»
13:20 «5 елемент»
15:35 «З новим домом!»
15:20 «Здорові історії»
16:25 «Про
найголовніше»
16:20 «Арсенал»
17:10, 02:55 Т/с «Слово
17:25 «Феєрія мандрів» жінці»
18:45, 03:40 Т/с
18:15 «Лісовий патруль»
«Єфросинія.
Продовження»
19:36 «Час: важливо»
19:35 «Прямий ефір»
22:00 «Акцент»
20:30 Т/с «Сімейний
детектив»
22:20 «Особливий
22:55 «Історичний
погляд»
процес»

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 «Жили три
холостяки»
13:15 Мультфільми
14:05 Атлас світу тварин
14:35, 21:35 80 островів
навколо світу
15:15 Таємниці
світобудови
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
22:10 Шамварі:
територія диких тварин
22:40 Х/ф «Таємниця
вілли «Грета»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
«Новини»
07:10 07:35 «З новим
ранком»
07:30, 20:25 Спорт у
подробицях
09:10, 20:30 Т/с
«Ластівчине гніздо»
12:15 «Знак якості»
12:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–5»
14:00, 22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–11»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
20:00 «Подробиці»
23:35 «Парк
автомобільного періоду»
00:15 Х/ф «Доки ми
живі»

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, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:10 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Ведмежа»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
23:15 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:15 Хвилина на
перемогу

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 «Торговельна
мафія»
22:45 Т/с «Детектив
Раш»
23:40 Квартирне
питання

08:00 «Добрий ранок»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупка»
09:40 «Жити здорово!»
10:50 «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!»
19:50, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Міст над
безоднею»

08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00Т/с
«Детективи»
12:35, 19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького–3»
15:35 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
16:55 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Правда життя»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:25 Х/ф «Катаклізм
2000»

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
11:55 Секс-битва
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:30 Т/с «Фізика чи
Хімія»

09:30 Руйнівники міфів
10:00 Морські гіганти.
Життя велетнів
12:10 Тюрми Америки.
Кайдани
13:10 Руйнівники міфів
14:00 Top Gear
15:00 Шукачі. Вето
Чингісхана
15:50 Таємні знаки.
Люди-метали
16:40 Фантастичні
історії. Ангели-охоронці:
посланці долі
17:30 Катинь: листи з
раю
18:20 Жива історія. 5
куль для Леннона
19:10 Загублене місто
20:00 Таємні знаки
20:50 Фантастичні історії
21:40 Жива історія.
Таємниця смерті Гоголя
22:30 Морські гіганти
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09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:35 Книга.ua
09:55 Ток-шоу «Легко
бути жінкою»
10:50 М/c «Каспер.
Школа страху»
11:10 Здоров’я
12:25 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (жінки)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:45 Біатлон. Кубок
світу. Спринт
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:25 Зірки гумору
20:55 Офіційна хроніка
21:30 221. Екстрений
виклик
21:50 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:15 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:15, 17:45 «Сімейні
мелодрами»
11:15, 18:35 «Не бреши
мені-2»
12:15 «Небесна ліга»
13:05, 13:55 Т/с «Клон2»
14:45, 04:40 «Зірка +
Зірка-2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
20:15, 20:50, 02:45 Т/с
«Інтерни»
21:15 Т/с «Костоправ»
23:30 Х/ф
«Подарунок-2»
01:20 Х/ф «Шлях
війни-2»

05:15, 06:25 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:30, 09:25, 12:55,
19:20, 01:25 Спорт
06:35, 22:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 01:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05, 20:25 Т/с
«ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Х/ф «Вогонь із
пекла»
02:20 Т/с «Загін-4»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:40
«Соціальний пульс»
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 «Живі і мертві»
14:05, 21:35 80 островів
навколо світу
14:40, 22:10 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
22:40 Х/ф «Ескорт для
дам»

05:20 Т/с «Таке звичайне
життя»
06:10, 12:40, 14:00,
22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
подробицях»
07:35 08:10 08:35 «З
новим ранком»
09:10, 20:30 Т/с
«Ластівчине гніздо»
12:15 «Знак якості»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
20:00 «Подробиці»
23:35 Д/ф «Бермудський
трикутник. Лігво
диявола»
00:30 Х/ф «Тихий вир»

06:10, 05:30 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00,
03:40 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:10 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Техніка молоді»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
23:15 Т/с «Тюдори»
00:15 Хвилина на
перемогу

20.00 Т/с «Руда»

05:45, 14:50
«Нез’ясовно, але факт»
06:30 «Документальний
детектив»
06:55, 01:00 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:55 Х/ф «Одружений
холостяк»
13:50 Т/с «Черговий
янгол»
15:50 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:05, 22:25 «Х-Фактор.
Революція»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
02:35 «Вікна-Спорт»
02:45 Х/ф «Три дні у
Москві»

07:30, 09:00, 19:00,
00:55 Репортер
07:40 Очевидець:
смішно до болю
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво...»
10:10 Знову разом
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:55 Т/с «Третя планета
від сонця»
13:30 М/с «Фінес і
Ферб»
14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Світлі голови.
Зимові ігри
23:55 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Програма передач 10:05, 04:30 Х/ф
«Гардемарини, вперед!»
06:01 «Час-Тайм»
11:20 Мультфільм
06:30 «Ранок на 5-му»
11:30 «Парадний
09:10, 19:30, 23:30
портрет влади». Дмитро
Налбандян
«Бізнес-час»
12:00, 14:00, 18:00 Вісті
09:25, 13:20, 14:20 «5
12:30 Т/с «Маршрут
елемент»
милосердя»
10:30 «Автопілот13:15, 22:05 Т/с «Круті
береги»
новини»
11:30, 12:30, 19:36 «Час: 14:50, 01:05 Т/с «А
щастя десь поруч»
важливо»
15:35 «З новим домом!»
15:20 «Лісовий патруль» 16:25 «Про
найголовніше»
16:20 «Драйв»
17:10, 02:55 Т/с «Слово
16:40 «Трансмісія»
жінці»
17:25 «Життя цікаве»
18:45, 03:40 Т/с
18:15 «Акцент»
«Єфросинія.
Продовження»
18:45 «Київський час»
19:35 «Прямий ефір»
22:00 «РесПубліка з
20:30 Т/с «Сімейний
Анною Безулик»
детектив»
23:45 «Технопарк»
22:55 «Двобій»

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 «Медичні
таємниці»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:30 Т/с «Звіробій»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 «КДБ проти МВС»
22:30 «Завжди
попереду. Московський
державний університет
шляхів сполучення»
23:30 Дачна відповідь

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:50, 01:10 «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!»
19:50, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Холодна
політика»
23:45 Нічні новини

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, 20:15 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:40 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
17:15 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Мисливці на
Хрущова
19:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
21:25 «Чемпіонат
Європи з міні-футболу».
Словенії – Україна

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
11:55 Секс-битва
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:30 Т/с «Фізика чи
Хімія»
23:30 Т/с «Бути
Людиною»

17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20,20.50 Міська
варта

10:20 Морські гіганти.
Голоси моря
12:10 Тюрми Америки.
Небезпечні жінки
14:00 Top Gear
15:00 Шукачі.
Смертельний поєдинок
15:50 Таємні знаки.
Прокляті місця
16:40 Фантастичні
історії. Угода з
Дияволом
17:30 Прокляття Че
Гевари
18:20 Жива історія.
Автомобілі
19:10 Скарб.ua.
Загублений скарб
гетьмана Мазепи
20:00 Таємні знаки.
Вижити після смерті
20:50 Фантастичні
історії. Перевертні
21:40 Жива історія. 5
куль для Леннона
22:30 Невідомі Кариби.
Острови скарбів
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08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:30 Д/ф «Контингент.
Ангола-4»
09:55 «Легко бути
жінкою»
10:55, 16:00 М/c
«Каспер. Школа страху»
11:10 «Віра. Надія.
Любов»
12:10, 18:40 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:25 Х/ф «П’ятеро з
неба»
15:00, 18:20 Новини
16:15 Х/ф «Потоп»
17:15 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:00 Наша пісня
19:40 Зірки гумору
20:40 After Lіve
21:25, 22:50 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 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:05 Т/с «Костоправ»
13:05, 13:55 Серіал
«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 «Велика різниця
по-українському»
21:10 Х/ф «Міцний
горішок- 4»
23:35 Х/ф «Бруклінські
копи»

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

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25 ,3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультпяндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

05:50 «Документальний

07:35 Очевидець:
смішно до болю
09:10, 22:50 Т/с
06:15 Х/ф «Червоні
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво... -2»
вітрила»
10:10 Знову разом
07:50 Х/ф «Привіт від
11:50 Т/с «Татусеві
дочки»
Чарлі Трубача»
12:55 Т/с «Третя планета
09:25 Х/ф «Земля
від сонця»
13:30 М/с «Фінес і
Саннікова»
Ферб»
11:25 Х/ф
13:55 М/с «Аладдін»
«Гардемарини, вперед!» 14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
18:00, 22:00 «Вікна14:45, 15:50 Teen Tіme
Новини»
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
18:10 Х/ф «Неймовірні
15:55 Т/с «Кадети»
пригоди італійців в Росії» 17:55 Т/с «Вороніни»
20:15, 22:25 «Х-Фактор. 19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Ластівчине
Революція»
гніздо»
21:50 Україна чудес
00:10 Х/ф «Молода
23:55 Т/с «Щоденники
дружина»
вампіра-2»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:00 «Час новин»
10:30 «Автопілотновини»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:15 «Хроніка тижня»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
22:25 «Фактор безпеки»

08:00 Соціальний
статус: ваше житло
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 «Живі і мертві»
14:05 80 островів
навколо світу
14:40 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:35 Пам’яті
Олександра Абдулова
22:40 Х/ф «Кілька днів у
вересні»

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 «Спорт у
подробицях»
09:10 Т/с «Ластівчине
гніздо»
12:15 «Знак якості»
14:00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:05 Т/с «Судові
справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
подробицях»
20:30 «Бенефіс. Вечірній
квартал»
22:40 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:15 Скетчком «Жити
будете!»
09:10, 15:00 Заручники
долі
10:00, 20:10 Т/с «СОБР»
11:00 Незвичайний
концерт з Максимом
Аверіним
12:00 «Нехай говорять»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
13:50 Т/с «Слід»
15:35 Життєві сенсації
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
21:10 Шоу «Тільки один»
22:10 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:40 «Жіночий
погляд». Аркадій
Укупник
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Гончі-4»
21:25 Х/ф «Майстер»
23:15 Х/ф «Чесна гра»
01:15 Т/с «Молоді і злі»
03:10 Т/с «2,5 чоловіки»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:50 «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»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Дві зірки»
23:15
ПрожекторПерісХілтон»
00:00 Х/ф «Остання
неділя»

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, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55, Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 20:15 Дайош
молодьож!
16:35, 20:45 Т/с «Універ»
18:55 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Т/с «Щоденники
Темного»

детектив»

07:00 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»
12:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:40 Х/ф «Нагородити
(посмертно)»
17:20 Х/ф «Державний
кордон».
19:30 Х/ф «Золото
Кольджата»
21:10 Х/ф «Флешка»
00:00 Х/ф «Лічені
секунди»
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10:05 «Чорні діри. Білі
плями»
10:45 «Абсолютний
слух»
12:00, 14:00, 18:00 Вісті
12:30 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:15 Т/с «Круті береги»
14:50 Т/с «А щастя десь
поруч»
15:35 «З новим домом!»
16:25, 02:15 Т/с «Слово
жінці»
18:45 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:35 «Прямий ефір»
20:30 Т/с «Сімейний
детектив»
22:05 Х/ф «Я подарую
собі диво»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
10:20 Невідомі Кариби.
Острови скарбів
12:10 Тюрми Америки.
Бунт
14:00 Top Gear
15:00 Шукачі. Загублене
місто
15:50 Теорія змови.
Масони
16:40 Фантастичні
історії. Заговір на щастя
17:30 Доктор Хайм.
Експерименти на людях
18:20 Жива історія.
Таємниця смерті Гоголя
19:10 Шукачі. Отрута
для державця
20:00 Фантастичні
історії. Ангели-охоронці:
посланці долі
20:50 Х/ф «Гінденбург:
катастрофа століття»
22:50 Невідомі Кариби.
Рифи та затонулі кораблі
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06:00 Програма передач 07:45, 11:05 Мультфільм
08:00 «Суботник»
06:30 «Київський час»
08:30 «Нотатки
Ріплі
натураліста»
07:20 «Клуб 700»
09:20 «Вся Росія»
06:55, 23:50 Х/ф «Татусів
08:20 «Тема тижня»
09:35 Х/ф «Я подарую
день»
08:30 «Світська кухня-2» собі диво»
08:45 Казки братів
11:15 «Улюбленець
09:20 «Інтелект.ua»
долі». Феномен Лева
Гримм «Білосніжка»
Лещенка
10:15 «Здорові історії»
10:00 Ревізор
12:25 «Чесний детектив»
10:35 «Не перший
11:05 Аферисти
12:55 «Городок».
Дайджест
погляд»
12:15 ТОП-100
13:20 «Влада факту»
12:15 «Хроніка тижня»
13:20 Новий погляд
14:05, 00:20 «Лінія
життя». Михайло Ножкін
14:20 Кухня на двох
14:15 «Історія успіху»
15:00, 01:15 Х/ф «Йолки15:25 Дайош молодьож! 14:25 «Гра долі»
палки!..»
16:35 Україна чудес
17:25 «Феєрія мандрів» 16:25, 02:40 «Суботній
вечір»
17:35 Х/ф «Ліцензія на
18:45 «Київський час»
18:00 Вісті в суботу
весілля»
18:50, 04:15 Х/ф
19:30 «Час інтерв’ю»
19:30 Х/ф «Напруж
«Розплата за любов»
21:00 «Велика політика» 20:25 Т/с «ДАІшники.
звивини»
Продовження»
22:25 «Майстер-клас із
22:00 Х/ф «Мамо, не
22:05 Х/ф «Чужа рідня»
Наталкою Фіцич»
23:45 «Дівчата»
журися»

08:00 Шустер-Lіve
11:50 After Lіve
12:15 Наша пісня
12:55 Х/ф «Товариш
генерал»
14:20 Зелений коридор
14:35, 17:00 В гостях у
Д. Гордона
15:25 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування (жінки)
16:10 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування
(чоловіки)
17:50 Бенефіс Ю.
Шифрина. 25 років на
сцені
20:30 Золотий гусак
21:00 Підсумки дня
21:40 Зворотній зв’язок
21:50 «Новорічний жарт»
з Є. Петросяном
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Ультра. Тема

06:30 М/с «Смурфи»
07:25 «Справжні
лікарі-2»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00, 10:25 М/с «Тімон
і Пумба»
10:50 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:35 «Пекельна
кухня-2»
13:00 «Голос країни-2:
Нова історія»
15:10 Х/ф «Снігові пси»
16:55 «Велика різниця
по-українському»
17:45 Х/ф «Кохати поросійськи»
19:30, 04:45 ТСН
20:00 Х/ф «Надія як
свідоцтво життя»
23:15 «Зірки в опері»
00:35 Х/ф «Міцний
горішок-4»

06:10 Погода
06:15 Факти
06:50 Козирне життя
07:15 Х/ф «Флінстоуни»
09:00 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, 21:55 Наша Russіa
13:50 Стоп-10
14:50 Провокатор
15:50 Максимум в
Україні
16:50 Х/ф
«Флінстоуни-2: Віва Рок
Вегас!»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с
«Далекобійники-3»
22:55 Самозванці
23:50 Х/ф «Апофеоз»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.55 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 13.25, 14.50,
16.20, 0.50, 5.00
Мультляндія
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
19.35 Х/ф «Виліт
затримується»
21.00, 0.20 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Його все ще
звали Трійця»
23.50 Наркоманія
виліковна
2.00 Муз. програма

07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:10 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:10 Х/ф «Пес Барбос
та незвичайний крос»
12:35 Х/ф
«Самогонщики»
12:55 Х/ф «Пригоди
Вєрки Сердючки»
14:40, 23:40 Х/ф
«Здрастуйте Вам!»
16:55 Х/ф
«Довгоочікуване
кохання»
19:00 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
21:05 Х/ф «Рік Золотої
рибки»
01:50 Х/ф «Земля
Саннікова»

05:20 Т/с «Ранетки»

08:25 Сильні світу сього
09:10 Найкрасивіші
острови світу
10:20 Пам’яті
Олександра Абдулова
11:25 Х/ф «Увага,
черепаха!»
13:30 За сім морів
15:10 Щоденник для
батьків
15:40 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
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 с
Дмитром Видріним
20:30 Пригоди іноземців
у Росії
22:45 Х/ф «Помилково
звинувачений»

05:45 «Парк
автомобільного періоду»
06:10 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно,
вставай!»
10:55 «Найрозумніший»
12:45 Х/ф «Найкраща
бабуся»
14:30 Т/с «Залізничний
романс»
16:30 «Велика різниця»
17:40 «Пороблено в
Україні»
18:40, 20:30 «Бенефіс.
Вечірній квартал»
20:00 «Подробиці»
23:00 «Вечір
професійного боксу.
В’ячеслав Узєлков vs.
Едуард Гуткнехт»
00:45 Х/ф «Глибоке синє
море-2»

06:00 Срібний апельсин

06:20 «Золотий ключ»
07:20 «Готуємо з
Олексієм Зиміним»
08:55 Кулінарний
двобій
10:00 Квартирне
питання
11:20 Своя гра
12:10 Д/ф «СРСР:
загибель імперії»
14:20 «Таємнича
Росія: Примор’я. Хто є
людина-метелик?»
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія
17:25 Професія –
репортер
17:55 «Програма
максимум.
Розслідування, які
стосуються кожного»
19:00 «Російські
сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:55 Х/ф «Аферистка»
22:50 Т/с «Час Волкова»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:35 Х/ф «Дорослі діти»
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Лев Лещенко. Ні
хвилини спокою»
12:15 Середовище
проживання. «Не м’ясом
єдиним»
13:15 «Єралаш»
13:55 Т/с «Вербна
неділя»
18:15 «У чорній-чорній
кімнаті...»
19:25
«Мультособистості»
19:55, 21:25 «Кубок
професіоналів»
21:00 «Час»
22:40 «Перший клас»
23:50 Х/ф
«Інтердівчинка»

05:55 «Уроки тітоньки

07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «Бетховен-2»
09:00 Х/ф «Смокінг порязанськи»
11:00 Т/с «Платина»
13:00 Х/ф «Дозволите
вас поцілувати»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль-5»
18:00, 19:20 Х/ф
«Яблуневий сад-1»
22:15 Х/ф «Мій»
02:00 Т/с «Платина»

Здаю гараж в
кооперативі
«Гідромеханізатор».
Тел: (067) 740-93-30

06:05 Неймовірні історії

06:00 Дізнайся — як
06:15 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
06:25 «Легенди
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
бандитської Одеси»
08:00 Байдиківка
06:50 Т/с «Інспектор
08:30 Телепузики
Деррік»
09:30, 15:30 Єралаш
10:05, 16:10 Одна за всіх
09:15 Х/ф «Усе те, про
10:35 Т/с «Хто у домі
що ми так довго мріяли» господар?»
11:30 Т/с «Моя
11:30 «Речовий доказ»
прекрасна няня»
12:00 «Головний свідок»
12:30 ТЕТ
12:45 Х/ф «Флешка»
13:20 Х/ф «Історія
вічного кохання, або
14:55 «Чемпіонат
Попелюшка – 1»
Європи з міні-футболу».
16:40, 20:15 Дайош
Україна – Іспанія
молодьож!
17:05 Т/с «Універ-2»
17:00 Т/с «Захист
18:55 Х/ф «Альоша
Красіна-3»
Попович і Тугарин Змій»
20:45 Т/с «Універ. Нова
19:00 Т/с «Об’єкт 11»
общага»
23:00 Х/ф «Я – лялька-3»
21:40 Т/с «Універ»
01:10 Х/ф «Чистильник» 23:00 Х/ф «Прокляття-3»
Сови»

08:00 В обіймах смерті
09:00 За мить до
катастрофи
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
13:00, 14:00, 15:00 Top
Gear
16:00 Фантастичні
історії. Перемогти
смерть
17:00 Фантастичні
історії. Угода з
Дияволом
18:00 Фантастичні
історії. Секрети океану
19:00 Жива історія.
Віртуози розвідки
19:50 Жива історія.
Автомобілі
20:40 Жива історія.
Загибель «Союзу»
21:30, 23:00 Х/ф
«Гінденбург: катастрофа
століття»я
00:30 Іграшки для
дорослих
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09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу
10:00 Крок до зірок.
Євробачення
10:40 Хто у домі хазяїн?
11:00 Кумири і
кумирчики
11:25 Караоке для
дорослих
12:05 Х/ф «Корпус
генерала Шубнікова»
13:30 Шеф-кухар країни
14:55 Золотий гусак
15:20 Біатлон. Кубок
світу. Мас-старт
17:00 Маю честь
запросити
18:30 Творчий вечір А.
Демиденка
19:15 Нові пісні про
головне
20:40 Головний
аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc

07:00 М/ф «Всесвітний
потоп»
08:30 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 «Лото-забава»
10:00 М/ф «Тімон і
Пумба»
10:25 М/ф «Тімон і
Пумба»
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:10 «Я так живу»
12:35 «Шість кадрів»
13:05 Х/ф «Молодята»
14:50 Х/ф «А мама
краща!»
16:15 Х/ф «Надія як
свідоцтво життя»
19:30, 23:50 «ТСНтиждень»
20:15 «Голос країни-2:
Нова історія»
22:25 Т/с «Інтерни-2»
22:50 «Світське життя»
00:40 Х/ф «Любителі
історії-3»

05:25 Факти
05:45 Квартирне
питання
06:30 Анекдоти поукраїнськи
06:50 Т/с «Рюрики»
07:30 ЄвроФуд-2012
08:30 Т/с
«Далекобійники–3»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20, 19:40 Спорт
12:25 Х/ф
«Флінстоуни–1»
14:15 Х/ф
«Флінстоуни-2: Віва Рок
Вегас!»
16:05 Х/ф «Золоте дитя»
18:00 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Володар
перснів: Хранителі
персня»
23:15 Х/ф «Мамонт–2»

6.30 Хто в домі
господар?
7.30 В гостях у Д.
Гордона
9.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
9.45 Корисна розмова
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз.
програма
12.55 Блага звістка
13.30 Актуально –
насущно
15.55 Х/ф «Виліт
затримується»
17.15 Бенефіс М.
Поплавського
19.15, 0.45 Х/ф «505
над тайгою»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Ренегат»
23.45 Громадська
приймальня

08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:35 Мультфільми
09:00, 23:50
Найкрасивіші острови
світу
10:00 Ронін. Ток-шоу с
Дмитром Видріним
10:40 Пригоди іноземців
у Росії
11:45 Х/ф «Карусель»
13:50 За сім морів
14:40, 18:50 Цивілізація
Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
21: Х/ф «З чорного ходу»
23:35 Кумири

06:45 «Найрозумніший»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Бетховен–3»
09:20 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
11:00 Х/ф «Яблуневий
сад»
15:00 Т/с «Жити будете!»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль–5»
18:00 Т/с «Ментовські
війни–6»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Ментовські
війни–6»
22:30 Х/ф «Близький
ворог»
00:15 Х/ф «Мій»

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

08:20 «Формула любові»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:10 «Неділя з
Кварталом»
11:10 «Велика різниця»
12:15 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін–1»
14:10 Т/с «Не
зрікаються, кохаючи»
18:00, 21:00 Т/с «Люба.
Любов»
20:00 «Подробиці
тижня»
23:00 Х/ф «Все добре,
мамо»

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

РОБОТА.
Продаж Інтернету «Київстар»
по телефону у м. Вишгороді
з 17:00 до 20:30
Тел: (063) 677-08-63

Вишгород

Агентство
нерухомості.
Купівля. Продаж.
Оренда.
Тел: (067) 760-00-73

05:50 Кліпси
06:05 Неймовірні історії
Ріплі
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Казки братів
Гримм «РумпельШтильцхен»
09:50 М/ф «Том і
Джеррі. Історія про
Лускунчика»
10:50 Світлі голови
12:00 Парад порад
13:10 Шоуманія
14:05 Файна Юкрайна
15:25 Х/ф «Напруж
звивини»
18:00 Х/ф «Мамо, не
журися»
19:50 Х/ф «Шалені
гроші»
21:00 Х/ф «Мамо, не
журися–2»
00:10 Спортрепортер
00:15 Х/ф «Ліцензія на
весілля»

06:00 Програма передач
06:01 «Вікно в Америку»
07:10 «Тема тижня»
07:20 «Клуб 700»
08:15 «Історія успіху»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Майстер-клас із
Наталкою Фіцич»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Світська кухня»
14:25 «Гра долі»
(Гетьман Іван Мазепа)
16:20 «Фактор безпеки»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
22:00 «Територія
закону»
23:30 «Рекламна кухня»
23:55 «Огляд преси»

08:00 «Сміхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вісті
09:45 «З новим домом!».
10:00 Х/ф «Чужа рідня»
11:30 «Очевидненеймовірне»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
12:25 «Вся Росія»
12:40 «Дешево і
сердито»
13:25 «Більше, ніж
любов»
14:10 «Квиток у
Большой»
14:55, 00:35 Х/ф «Ліки
проти страху»
16:25, 02:05 «Сміятися
дозволяється»
18:00 Вісті тижня
19:10, 03:40 Х/ф «Роман
у листах»
20:45 Х/ф «В Париж!»
23:00 У гостях в Ельдара
Рязанова

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф
«Перехоплення»
07:35 «Смак»
08:10 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25, 03:05 «Фазенда»
12:15 «Ігор Матвієнко.
Маестро у джинсах»
13:25 «Єралаш»
13:45 Т/с «Мисливці за
діамантами»
18:00 Ювілейний
концерт Лева Лещенка
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»

06:00 «Уроки тітоньки
Сови»
06:35 «Легенди
бандитської Одеси»
07:30 Х/ф «Золото
Кольджата»
09:15 Т/с «Захист
Красіна–3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Мисливці на
Хрущова
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Д/с «Православні
святі»
14:00 «Бушидо».
Найкращі бої К. Ямазакі
15:00 Т/с «Об’єкт 11»
19:00 Х/ф «Чистильник»
21:00 Х/ф «Полювання
на динозаврів–2»
23:00 Х/ф «Ліфт–3»

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 Х/ф «Історія
вічного кохання, або
Попелюшка»
11:35 Одна за всіх
12:05 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:00, 18:45 Дайош
молодьож!
14:30, 20:40 Т/с «Універ»
15:50 Х/ф «Альоша
Попович і Тугарин Змій»
17:10 Х/ф «Бандитки»
19:45 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:00 Х/ф «Фонограма
пристрасті»
23:35 Х/ф «Бандитки»

08:00 В обіймах смерті
09:00 За мить до
катастрофи
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
13:00, 14:00, 15:00 Top
Gear
16:00 Теорія змови.
Енергетики
17:00 Скарб.ua.
Загублений скарб
гетьмана Мазепи
18:00 Скарб.ua. Золото
степовиків
19:00 Шукачі. Золоті
ворота Володимира
19:50 Шукачі. Вбивця
Петра І
20:40 Шукачі. Отрута
для державця
21:30 Х/ф «Гінденбург:
катастрофа століття»
23:00 Фантастичні
історії. Технології магії
00:00 Фантастичні
історії. Безсмертя

08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:10 «Неймовірні історії
кохання»
11:10 «Караоке на
Майдані»
12:10 Х/ф «Рік Золотої
рибки»
14:45 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і лікаря
Ватсона–1»
18:00 «Паралельний
світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Знайди
мене-1»
23:05 Х/ф «Втікачі»

Ремонт квартир,
Потрібен адвокат
офісів, будинків.
по судових
Всі види робіт.
питаннях з ДПІ.
Тел: (067) 740-93-30 Тел: (067) 760-00-73

ДПІ інформує

Декларуємо
доходи за 2011 рік
Сектор масово роз’яснювальної роботи
та звернень громадян

Будівельна фірма запрошує фахівців на посади
а виконання вимог статті 67 Конституції Україголовного бухгалтера (з досвідом роботи від 3-х
ни та розділу IV Податкового кодексу України,
років) та економіста-кошторисника. Посадові
із 1 січня 2012 року розпочалася і триватиме до
оклади від 4 000 грн. Офіс розташований у м. 1 травня ц. р. кампанія декларування доходів громадян,
Вишгороді. Тел: (063) 580-81-07
отриманих протягом 2011-го.
Декларація надається до органу державної податкової
Пропоную стабільну роботу
служби за місцем проживання громадян при отриманні у
у м. Вишгороді:
звітному році доходів:
— техніка з обслуговування картриджів
* у вигляді спадщини та подарунків; від здійснених
операцій з інвестиційними активами;
(навчаємо спеціальності),
* іноземних доходів;
чоловіки 20-35 років.
* від надання майна в оренду фізичним особам;
— пакувальника (навчаємо спеціальності),
* у вигляді виграшів;
жінки 25-35 років.
* як додаткове благо та при отриманні протягом каленДовідки за тел: 23-329 (з 9:00 до 17:00) дарного року доходів, що виплачувались платнику податків двома або більше податковими агентами, і при цьому
загальна сума такого доходу за будь-який календарний
Весільний салон,
місяць перевищувала десятикратний розмір мінімальної
м. Вишгород, ТЦ «Вега», 3 поверх заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітноПропонуємо:
го податкового року (9 410 гривень);
* інших доходів, які не були оподатковані протягом
Сукні: весільні, випускні, дитячі.
Всі необхідні аксесуари для весілля. Взуття. року за місцем виплати доходу.
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня
Пред’явнику оголошення — знижка 5 %.
2012 року сплатити суму податкового зобов’язання, заТел: (067) 407-64-22
значену у наданій нею податковій декларації.
Консультації щодо заповнення декларацій можна
отримати
у Державній податковій інспекції у Вишгород1-й тур — 29 лютого — 7 березня 2012 року:
ському районі за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
Паломницькі тури до Ізраїлю — Святої Землі 1-а, каб. № 37 і № 1 та за тел: (04596) 5-21-57, 5-14-46.
(Єрусалим, Віфлеєм, Назарет, Тель-Авів…
Вишгородським районним управлінням юстиції 26.01.2012 року
Храм Гробу Господнього,
взято до відома інформацію про зміни у складі керівних органів
церкви, мечеті, синагоги…
Вишгородської міської організації політичної партії «Рідне місто».
відпочинок на Мертвому та Червоному морях)
Головою організації обраний
По довідки звертайтесь:
Максим Валерійович МАКАРЕНКО.
Начальник управління Н. П. КОСТЮЧЕНКО
м. Вишгород, просп. Шевченка, 7-а, приміщ.
122, БФ «Святої Ольги».
Запрошуємо Вас!!!
Тел: (044) 579-24-44, (04596) 5-24-25,
Магазин
домашнього текстилю,
(098) 410-51-57, (093) 626-50-64

Н

виробник «Ярослав», вул. Дніпровська, 4

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45

Ліжка та тумбочку
під телевізор.
Тел: 557-284
Диван, ліжко, меблеву стінку.
(після 17:00)
Дешево. Тел: (098) 332-11-98
Шафу-купе
(розм. 2,3х2,4) ВАЗ-2110, відмінний стан, збереження
в гаражі. Тел: (067) 239-65-43
нову
Земельну
ділянку, Осещина, «Троянда-2»,
Тел: (067) 319-77-40,
біля
води.
Тел: (066) 660-80-80
(04596) 52-145
2
1-кімн. квартиру 46 м , ремонт, бойлер, 7/9.
Тел: (067) 319-77-40
КУПЛЮ
1, 2, 3-кімнатну квартиру у власника.
Тел: (098) 196-47-46
ІНШЕ

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Встановлення дерев’яних Юридичні послуги,
Карти ТАРО,
дверей, МДФ,
будь-які
правові
навчаю
значенням,
гіпсокартон, лінолеум..
питання. Адвокат.
розкладам.
Тел: (067) 889-21-26,
(050) 277-07-17
Тел: (067) 184-18-55 Тел: (093) 862-13-74
Ремонт, безпіщанка, плитка, відкоси, меблі,
м/п вікна. Тел: (098) 196-47-46

Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08

Оздоровча гімнастика: пілатес, калланетика, фітнес-йога
Тел: (096) 944-72-57, (04596) 56-358
Ремонт, встановлення, перетяжка Сантехнічні, зварювальні роботи,
дверей, безпіщанка, відкоси,
електрика, ліноліум, вагонка.
шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40

Вишгород

Сусіди

28 січня

2012 року

11

Іменини

Тетяна ЗАРИЦЬКА

12

січня за юліанським календарем і 25 січня — за григоріанським відзначається
Тетянин день. Із 2005 року це День російського студентства, бо саме у цей день 1755 року імператриця Єлизавета підписала наказ про відкриття
Московського університету, який став центром російської передової культури та громадської думки.
Але це й день пам’яті святої мучениці Тетяни.
Вона була дочкою римського проконсула, побожного християнина, таємно прийняла християнство, і за це 226 року дівчині відрубали голову.
Стратили й її батька.
Сучасні Тетяни, до яких ми звернулися, виявляється, знайомі з історією свята. До речі, за однією із
версій, ім’я Тетяна має давньогрецьке походження й
означає «упорядниця», «засновниця».
Приписують носителькам цього імені такі якості,
як принциповість і практичність, працелюбність і терпимість. Хтось навіть визначив, що пасують Тетянам
чоловіки з ім’ям Анатолій, Валерій, Іван, Олег, Сергій.
Останнє заперечує Тетяна Зарицька, за фахом
оператор комп’ютерного набору та наша постійна авторка.
ТЕТЯНА ЗАРИЦЬКА:
«Я теж вірила у всілякі забобони і в те, що моя доля
— Олег чи Сергій. Та родинне життя не склалося. І все
ж дякую колишньому чоловікові за дітей — 15-річного
Леона та 7-річного Тихона, які ростуть слухняними,
розумними й віруючими людьми.
Що ж до мене, то скажу відверто — долею своєю
задоволена. Люблю свою роботу, людей, оскільки
живу за Божою заповіддю: «Люби ближнього, як самого себе».
Постійно вчусь. У церкві, яку відвідую, працюю у
дитячому секторі — виготовляємо разом із маленькими прихожанами різноманітні вироби, малюємо,
шиємо.
А привели мене до віри діти, вірніше — старший
син Леон. Він відвідував недільну школу майже рік,
перш ніж потрапила до церкви я.
Вільного часу у мене зовсім небагато. Вмію шити,
в’язати, самостійно вивчаю іврит. Навіть ремонт можу
зробити у квартирі власними руками. І зовсім не відчуваю самотності. Бо завжди поруч — Бог, діти, мама.
Чи подобається мені власне ім’я? Так. Дехто називає мене Яна, що походить певною мірою від Тетяни.
Нещодавно дізналася, що це ім’я давньоєврейське і
означає «помилування». Щось у цьому є. Ще читала
десь, що Тетяна значить «промінь світла». Стараюсь
відповідати значенням свого імені — бути упорядницею власного життя, допомогти стати на ноги дітям,
світити променем людям і ні для кого не бути тягарем.
Мрію створити безпечний інформаційний простір
— сайт або навіть портал, на якому всі, незалежно від
віку, зможуть знайти для себе щось цікаве і корисне.
Вітаю з іменинами усіх Тетян міста і району і кожній
зичу великого кохання та не менш великого людського щастя».
ТЕТЯНА ДОБРОХОТОВА, провідний фахівець
Вишгородської міської ради четвертий рік. До цього обіймала посади начальника відділу з підготовки
незайнятого населення районного центру зайнятості,
головного спеціаліста з питань кадрової служби апарату райдержадміністрації. До міськради потрапила
за конкурсом на посаду адміністратора виконкому.
Тепер вона — провідний фахівець. Але обов’язки за-

Три Тетяни
— про віру,
надію
й любов
Тетяна КОВАЛЕНКО
Тетяна ДОБРОХОТОВА

лишились ті ж — всіляко сприяти представникам бізнесу в отриманні необхідних документів.
Маленька кімната номер 62 на третьому поверсі
правого крила адмінбудинку здається просторою —
може, тому, що меблі розставлені зі смаком і так, що
їх не помічаєш, у кутку і на столі — кімнатні квіти. На
півкруглій етажерці, що примостилась праворуч від
столу, виструнчились кумедні російські матрьошки
(Тетянина рідня з боку чоловіка живе під Москвою).
Тут же — фото у рамці (міської команди кікбоксерів)
і вишите у народних українських мотивах дівчатками з гуртка «Золоті ручки» міського центру творчості
«Джерело» кольорове панно, герб міста.
Все це характеризує господарку як патріотку, що
вболіває за Вишгород, пишається його здібною молоддю. Тетяна має дизайнерські здібності, обожнює
квіти, у побуті прагне до раціоналізму з ореолом романтики і цілком відповідає змісту свого імені — «упорядниця».
Народжена у Ясногородці Вишгородського району, після школи вона закінчила педагогічний інститут.
Педагогічна наука знадобилась всюди, де працювала і працює, бо насамперед це вміння спілкуватися з
людьми, талант слухати і чути і, не нав’язуючи власної думки, довести співрозмовнику доцільність своєї
пропозиції. А іще — постійне прагнення допомогти.
Цим вона і займається все життя. Роботу свою
любить — чим похвалитися може далеко не кожний,
особливо зараз, коли у пошуках заробітку зраджують
улюбленій справі і займаються тим, що приносить
гроші.
У Тетяни — міцна сім’я. Чоловік Олександр — колишній військовий, зараз у відставці. Та — при справі.
Його робота і водночас хобі — радіотехніка, електроніка.
На відміну від нього Тетяна з технікою не дружить,
але ком’ютер знає добре. Має власний сайт.
Разом вони вже 23 роки. Виховують двох доньок.
Старша Ольга — студентка медичного університету
імені Богомольця, молодша Віка навчається у вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я».
Сім’я — музична. Невід’ємна річ у квартирі — піа-

ніно. Свого часу Тетяна закінчила музичну школу по
класу фортепіано, музичну освіту має Ольга, пізнає
музичну грамоту й Віка. У часи дозвілля грають на піаніно у чотири руки класичні етюди, співають — в усіх
сильні, гарні голоси.
Є у Тетяни ще кілька улюблених справ — вирощування квітів, городництво і кулінарія. Вона любить готувати, часто радує сім’ю вишуканими стравами.
Своїм іменем вона завдячує батькам, які захоплювалися класичною літературою, були під надзвичайним враженням від роману «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна, від благородства і духовної краси
головної героїні Тетяни Ларіної. Коли народилась
донька, сумнівів не було — тільки Тетяна. Між іншим, її
рідну сестру вони назвали Ольгою — теж, як у романі,
а брата — Русланом. (Пам’ятаєте пушкінських Руслана і Людмилу?)
Тетяна Доброхотова відповідає своєму імені. Навіть прізвище їй пасує. Статна, струнка, схожа на дівчинку, а не на дорослу жінку з життєвим досвідом і
з двома дорослими дітьми, вона щиро радіє кожному
прожитому дню, зустрічам з людьми, до яких ставиться з щирою повагою і любов’ю.
ТЕТЯНА КОВАЛЕНКО, редактор міського телеканалу «ВишеГрад» — емоційна, уміє постояти за
себе, практична й принципова (щоправда, принципи
її багато в чому залежать від настрою), та не переносить одноманітності. Так характеризують Тетяну друзі
(колеги). А от що вона каже сама про себе:
— Батьки мріяли про хлопчика, тому, поки я була в
животику у мами, бабуся мене називала Андрієм, але
коли вже народилася, то ім’я обрала знову ж бабуся:
назвала мене в честь своєї матері (моєї прабабусі).
Ніколи б, при жодних обставинах, не змінила своє
ім’я. А ви уявляєте мене з іншим іменем? Я, наприклад, НІ…
…Завжди кажу собі: «Посміхайся та неси позитив
у суспільство». Але в мене дуже складний характер,
тому в деякі моменти можу підтримати, розвеселити,
дати пораду, а можу й нагримати. Навіть на цю тему
написала колись білий вірш:
Ти дивишся на неї, не можеш зрозуміти:
Вона то посміхається, то журба найшла на неї.
Ти з вуст її почуєш лагідні слова,
Та вмить усіх від себе в шию погнала.
Ти тільки і питаєш: «Хто ж вона?»
А вона однісінька-сама не може зрозуміти, хто
вона…
…Маю дуже багато інтересів: це політика, організація різних свят і заходів, книги, поезія, спорт й усе,
що нас оточує, і взагалі — обожнюю спостерігати за
людьми.
Найбільший потяг у мене до телебачення й кіномистецтва. Це те, до чого прикипіла усім серцем,
маю вже навіть декілька сценаріїв короткометражних
фільмів, які планую зняти у цьому році. До речі, маючи вищу освіту журналіста, зупинятися на цьому не
збираюсь. Планую навчатися далі — на політолога та
режисера телебачення. Ось так!
(Сторінку підготували
Вікторія ШМИГОРА та Марта КВІТКА)
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«Слава Україні!»

Дата

Вишгород
Державний день

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

П

опри снігопад, 22 січня ц. р.
представники громад міста й
району (райдержадміністрації, районної та міської рад, місцевих
осередків політичних партій, громадських організацій) з нагоди 93-ої річниці проголошення злуки Української
Народної Республіки із Західно-Українською Народною Республікою взяли
участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку, братської могили та пам’ятника
Жертвам голодомору.
Традиційно першими поклали квіти
до пам’ятника Тарасу Шевченку голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько, голова районної
ради Олександр Носаль, заступник –
т. в. о. Вишгородського міського голови
Олексій Данчин.
Олександр Приходько зазначив, що
День Соборності має дуже велике значення для всієї країни, оскільки вплинув
на всю подальшу історію України. Олексій
Данчин підкреслив, що День Соборності та Свободи має об’єднати громадян.
«Свято поки ще не стало тією радісною

У партіях і рухах

I

та великою подією, коли кожен українець може сказати: –
«Так, ми живемо в одній великій країні». Але до цього треба прагнути, і це свято якраз і покликане виховати в нас
почуття соборності, єднання, свободи в незалежній державі Україна. Це свято має стати об’єднуючим чинником
для всього українського народу», – сказав він.
Також свою повагу визначній даті висловили голова

районного осередку Товариства «Просвіта» Олександр
Дробаха та депутат міськради чотирьох скликань Володимир Саюк.
День Соборності відзначається відповідно до Указу
Президента України від 25 січня 1999 року, а цього року
цей день став також і днем Свободи України! Слава Україні! Героям слава!

Опозиція об’єдналася

Я

Ви чули, як у січні стогнуть
Крути? —
Юнацькі закривавлені багнети,
З останніх крапель владні кабінети
Століття закликають до спокути:
Щоб на Вкраїні не шугали круки,
Не крякали і не клювали очі...
Тоталітарні блудні поторочі
Заклякли: ближні узялись за руки...
У дзвоні шумки рве новітні пута,
В яких свої й чужинські прибамбаси,
Моя співуча нація — не маси...
...Хто не збагнув — нехай прийде
під Крути...

нюка площа зустріла радісним гулом.
Яценюк говорив просто, переконливо
і красиво. «Ми — вільні люди. І не важливо, коли Янукович призначить своїм
указом День Свободи. У нас немає одного Дня Свободи. У нас буде Ера Свободи — ми принесемо її в Україну», —
говорив лідер «Фронту Змін».
«Ми змінимо країну. Ми притягнемо
до відповідальності тих, хто сьогодні
знущається над українцями. Одним із
перших рішень буде створення спеціального слідчого комітету стосовно тих
зловживань, які вчинила сьогоднішня
влада», — підкреслив Яценюк.
А ще він говорив про найпотаємніше:
«Я хочу, щоб кожен українець повернув

собі відчуття щастя. Простого людського щастя, впевненості в майбутньому,
у своєму житті. У тому, що, якщо українець пішов до школи — він отримає знання, якщо працює — то отримує гідну
зарплату, якщо йде в лікарню — то його
лікують, і що влада працює на нас, а не
ми працюємо на владу».
Фіналом мітингу на Софійській площі стала заява опозиції про підписання
Угоди про спільні дії. Принципи прості
й убивчі для режиму: координація дій
і спільний контроль на виборах, щоб
перешкодити фальсифікаціям; єдиний
кандидат проти влади на мажоритарних
округах; демократична коаліція в майбутньому парламенті.

30 січня – Всесвітній день допомоги
хворим на проказу
1894 — Чарльз Кінг патентує винайдений ним відбійний молоток
Іменини: Антон, Антоній
31 січня
1990 — у Москві на Пушкінській площі відкрився перший у СРСР ресторан
«McDonald’s» — найбільший у світі
Іменини: Афанасій, Кирило, Марія,
Маркіян
1 лютого
1893 — Томас Едісон створив у НьюДжерсі першу в світі кіностудію «Чорна
Марія»
1930 — газета «Таймс» надрукувала

перший у світі кросворд
Іменини: Арсен, Єфрасинія, Макар,
Марк, Сава, Федір
2 лютого – Стрітення Господнє (у
католиків), Всесвітній день водно-болотних угідь
1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні
Іменини: Євсій, Євтихій, Мирослав,
Юхим, Інна, Лаврентій, Рімма
3 лютого
1815 — у Швейцарії засновано першу
в світі фабрику з виробництва твердого
сиру
Іменини: Агнія, Анастасій, Валеріан,
Євген, Максим

Календар
28 січня
1986 – катастрофа космічного корабля
«Челленджер»
1992 – національний синьо-жовтий
стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України
Іменини: Гаврило, Іван, Павло, Прохор
29 січня – День працівника пожежної охорони, День пам’яті Героїв
Крутів
1896 — американський фізик Е.Груббе
першим у світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку
1927 — в Англії вперше з’явився готель
з ванними кімнатами
Іменини: Максим, Неон, Петро

Петро СИНИЦЯ

Крути

Микола ПЕТРУК
кби представники влади
прийшли в неділю, 22 лютого ц. р., на Софійську площу Києва, де об’єднана опозиція
святкувала День Соборності, багато чиновників уже збирали б валізи.
Близько двадцяти тисяч людей у
мороз і снігопад вийшли на вулицю,
тому що хочуть змін і готові діяти.
Навіть у традиційному дійстві — молитві, з якої почалася акція, опозиція
просто і переконливо показала, чим
відрізняється від влади. На сцені —
тільки представники церкви, політики
— разом із людьми, а не в секторі для
VIP-персон.
Олександр Турчинов прочитав зі
сцени лист Тимошенко з колонії. «У влади є міліція, ОМОН, Служба безпеки,
прокуратура і податкова. Але у них немає підтримки людей. Тому що ці цінності не продаються і не купуються», —
йшлося у ньому.
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок
закликав домовитися і визначити шлях
до перемоги: «Ми повинні перемогти, щоб цей режим назавжди залишив
Україну».
Головний «ударівець» Віталій Кличко
був небагатослівний. Він теж закликав
до боротьби: «Я чудово знаю — без боротьби перемоги не буває». Виявилося,
що за хвилину до виходу на сцену він
таки підписав угоду про об’єднання дій
опозиції.
Лідера «Фронту Змін» Арсенія Яце-

Ліра

***
Віктор КУЧЕРУК
Нерівний бій під Крутами рокоче
Між нами досі в мирному житті,
Коли про подвиг хтось забути хоче,
Скорившись очевидній сліпоті.
Неначе на Аскольдовій могилі
Весь Київ хоронив колись не тих,
Що Україну боронить хотіли
Ціною власного життя од лих?
Одне з них наближалося зі сходу,
Маскуючи за гаслами єство
Зажерності своєї десь насподі
Й показуючи сили торжество.
Та бачив люд уже сліди свавілля,
Що світом розповзалося мерщій.
Наперекір дорослому безсиллю
Юнацька мужність ринулася в бій.
Пекучий біль од розчерків багнетів
Жадобу волі стримати не міг,
Хоч їх атакували вже утретє,
Збиваючи чисельністю із ніг.
Знеславлені вояки Муравйова
Свинцю не шкодували та вогню, І юність помирала поступово
Під Крутами в нерівному бою…
Ви тільки не запитуйте – навіщо
Так рано класти голову свою?
Для чоловіка доблесть є найвища –
Померти непокірливо в бою!

КОЛО жінки

Вишгород
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У Львові

«РЕАКТИВНА»
ЗЕЛЕНЬ НА ВАТІ

Софія МЕЛЬНИК
ФОТО з архіву «Клерико»

З

имові свята – це можливість добре відпочити. Хтось їде в гори,
хтось залишається вдома. А дівчата із танцювального колективу «Клерико» у свої зимові канікули поєднали
приємне з корисним.
Попри те, що лише два місяці назад відбувся грандіозний сольний концерт з нагоди 10-річчя, учасниці колективу разом із
своїми керівниками Ольгою Пінчук та Аліною Кульбабою не розслабилися й продовжували вдосконалювати свою майстерність. Та безперервні репетиції не завадили
й чудово відпочити.
10 січня «Клерико» зустрів у Львові, де
брав участь у 12 міжнародному багатожанровому фестивалі–конкурсі (із серії «Впізнай Україну!») «Танці з Карпатами у Львові».
Праця дівчат не виявилася марною і довівши свою майстерність у місті мрії – Львові,
«Клерико» посів перше місце в категорії народна хореографія (до речі, колектив вперше за свою історію виступав у цій категорії).
За рівнем підготовки учасників слідкувало журі фестивалю – видатні люди. Серед них народний артист України Григорій
Чапкіс, заслужений діяч мистецтв України
Володимир Саболта, головний директор
Львівського національного театру опери й
балету Михайло Дутчак.
Учасниці «Клерико» задоволені своїм
виступом і впевнені, що це хороший початок
нового року і попереду ще багато перемог.
Дівчата щиро вдячні Вишгородському місь-

кому голові Віктору Решетняку, який завжди підтримує їх і цікавиться здобутками й перемогами, та керівникам колективу Ользі Пінчук і Аліні Кульбабі, які
допомагали своїм ученицям іти до поставленої мети.
Але на цьому не закінчуються подальші плани колективу, вже 29 січня ц. р. дівчата братимуть участь
в міжнародному конкурсі мистецтв «Столиця запрошує». Сподіваємося на хороші результати.

Рум’яні щічки не від морозу

Люстерко
Майя ВОЗНЮК

Н

Танці
з КАРПАТАМИ

іхто не буде сперечатися з тим, що
краса потребує не стільки жертв,
скільки сталості. Тому, якщо ви
правильно доглядали за шкірою обличчя
влітку, то вам не складе труднощів робити
це правильно і взимку.
На холоді шкіра катастрофічно втрачає вологу, тому треба користуватися зволожуючим
кремом (наносити на обличчя за 30 хвилин до
виходу на вулицю).
Холодний вітер, перепади температур і центральне опалення взимку, на жаль, висушують
нашу шкіру. Першим ділом завжди провітрюйте свою квартиру перед сном! Адже нашим
клітинкам для оновлення необхідний кисень.
Поставте на ніч поруч із своїм ліжком ємність,
наповнену водою. Вологе повітря допоможе
усунути дрібні зморшки і сіруватий відтінок
шкіри обличчя. А якщо ви додасте в водичку
одну крапельку ефірного масла лаванди, то

забезпечите себе ще і спокійним міцним сном.
А перед цим незайвим буде порадувати
своє личко приємною зимовою маскою.
Для жирної шкіри:
Кефірна маска
Кефір (1 cтолова ложка) + 1 столова ложка
сиру.
Маска яблучно-білкова
Одне протерте яблуко плюс один яєчний білок.
Якщо вам пощастило і у вас нормальна
шкіра, то ваші рецепти тут:
Жовткова-масляна маска
Яєчний жовток, гліцерин – 1 чайна ложка,
яблуко.
Кефірна маска
Кефір і толокно – по 1 cтоловій ложці.
Всі маски наносять на 15 хвилин, потім змивають.
А ось маски для сухої шкіри:
Жовткова-масляна маска
Фруктовий сік (яблуко, лимон, грейпфрут)

– 2 чайні ложки, 1/2 яєчного жовтка, сир 9 %
жирності – 2 чайні ложки, олія – 1 чайна ложка.
Ретельно розтерши, отриману кашку нанесіть на обличчя.
Змийте через 20 хв і нанесіть живильний
крем.
Маска з бананів
1/4 частину банана ретельно розім’яти, додати 1 / 2 ложки вашого улюбленого живильного крему, по 3 крапельки лимона і оливкового масла. Нанести на 15 хвилин.
Існують ще кілька простих секретів зимового догляду за шкірою обличчя. Як ви поставитеся, наприклад, до «снігового масажу»? Ця
процедура обов’язково підсилить ефект використаних вами масок і додасть шкірі приємний
рожевий відтінок. Візьміть марлеву серветку,
загорніть в неї трохи снігу. Потім упродовж
двох хвилин масажуйте обличчя у напрямку від
підборіддя до чола. Процедура зміцнює стінки
кровоносних судин і сприяє оновленню клітин
шкіри обличчя.

Бережи автомобіль

Тримайте тепло під «трьома замками»

Водіям на замітку, або Сіно тут не допоможе

орози розгулялися не на жарт. Ось кілька
порад, як зберегти тепло у квартирах.
Не викидайте гроші у вікно
Квартирка на кухні буває годинами відкритою, навряд
чи освіжить холодним повітря буває, але великий рахунок
за опалення — забезпечить. Краще провітрювати частіше,
але при цьому відкривати квартирку навстіж й усього на
кілька хвилин.
Не «перекривайте» шлях теплу
Незакриті екранами батареї опалення — не завжди гарні на вигляд, зате це гарантія того, що тепло безперешкодно грітиме в приміщенні. Довгі штори, невдало розставлені
меблі, стійки для сушіння білизни перед батареями поглинають до 20% тепла.
Опалюйте квартиру, а не котельню
Треба термоізолювати опалювальний котел, водонагрівач, труби опалення й гарячого водопостачання, тому що
потрібна тепла квартира, а не теплий підвал.
Не випускайте тепло…
У вашому під’їзді хтось розбив вікно, і тепер сусіди із задоволенням курять на сходах, та і двері у під’їзд увесь час
відкриті. А все це призводить до втрат тепла…
Опускайте на ніч жалюзі, закривайте штори. Термоізолюйте ніші для опалювальних батарей і розмістіть між
секціями, або за чи на батареї відбивну срібну фольгу. Це
заощадить до 4 % витрат тепла.

О

собливого догляду у
зимовий період потребує і ваш залізний
кінь. Дотримання елементарних правил допоможе уникнути
неприємних казусів на дорозі.
Перевірити охолоджувальну
рідину двигуна, при необхідності
замінити (щодва роки). Концентрація рідини, що охолоджує, має
витримувати наші зими (хоч би —
30 градусів).
У бачок омивача скла потрібно залити зимовий концентрат і
звернути увагу на пропорцію змішування.
Ущільнювачі дверей і багажника треба змастити силіконом,
тальком або гліцерином.
Перевірте щітки склоочисника. Якщо вони зношені, замініть їх.
Перевірте стан акумулятора,
захистіть контакти від корозії за

допомогою мастила.
Встановіть на автомобіль зимові шини, переконайтесь, що
глибина протектора у нормі.
Перевірте кут нахилу світла
фар.
Щоб зима принесла вам виключно приємні емоції, а ваш
автомобіль справно у цьому
допомагав, за ним треба доглядати. По-зимовому.
Днище автомобіля і колісні
арки необхідно мити струменем
високого тиску для видалення корозійної активної дорожньої солі.
Періодичність цієї операції — раз
у два-три тижні.
Щоб захистити машину від дорожньої солі і зберегти глянець
лакофарбного покриття, на кузов
після миття вкрай бажано нанести
шар воску (рідкого або твердого)
або спеціальної захисної поліролі.

М

Взимку наш організм
гостро відчуває нестачу
вітамінів, особливо зелених. Виявляється, що і в
морози рослини можуть
швидко дати врожай. У
квартирі на підвіконні
можна й самим виростити
салат, гірчицю.
У групу швидкозростаючої
зелені входять крес-салат
Дукат, гірчиця листова Волнушка і Прима, коріандр Дебют і Шико, портулак овочевий Парадокс.
Ці сорти ростуть просто
реактивно, містять багато
цінних лікарських, харчових і
дуже корисних речовин.
Найчудовіший спринтер із
списку – крес-салат. Його
можна їсти вже через тиждень після посіву. Він багатий на солі калію, кальцію,
фосфору, вітаміни А, С, групи В, рутин, йод, солі заліза.
Крес-салат поліпшує сон і
склад крові, має сечогінну
і протизапалювальну дію,
знижує тиск.
Молода зелень коріандру теж радує швидкісними
сходами і врожаєм. Вона
має ніжний смак і пряний
аромат, чудова у салатах і
гарнірах. Крім вітамінів, у
ньому багато ефірних масел, які заживлюють рани,
втамовують біль, заспокоюють, позбавляють судом,
поліпшують травлення, допомагають при бронхітах,
запаленні легень.
Не надто популярний портулак має такі властивості, що той, хто його одного
разу посіяв, вже ніколи не
відмовиться від цієї рослини. У ньому надзвичайно
багато аскорбінки. Він допомагає при хворобах нирок,
печінки, сечового міхура,
метеоризмі. М’язисті листя
портулаку відварюють, тушать, солять і маринують,
додають у різні соуси. Це
відмінний пряний гарнір до
м’ясних і рибних страв.
Гірчицю на підвіконні вирощують для салатів, періодично зрізуючи ножицями.
Вона поліпшує травлення,
полегшує стан при склерозі
судин, гіпертонії, захворюваннях печінки і жовчного
міхура, ревматизмі, порушенні обміну речовин. З
насіння гірчиці роблять гірчичники, з настоянки – зігрівальні ванни.
Сіяти ці рослини можна
кожні 2-3 тижні, утворюючи
«зелений конвейер» щоденного зрізування вітамінів до столу. Сіяти можна
на стерильній ваті – це знижує ризик розвитку грибних
хвороб. Тонкий шар вати
кладуть на дно контейнера,
зволожують вареною водою (30-35 о С.), зливають
надлишки і ставлять у тепле
місце.
Сходи більшості рослин
з’являються швидко, через
5-6, рідше – 10 днів. Зелень
добра тим, що її можна зрізати частково, залишаючи
рослину у ваті, де вона і далі
розвиватиметься.
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Золоті правила занурення без пригод

«Моржам» і рибалкам
Геннадій БОНДАРЕНКО,
начальник Вишгородського
РУ ГУ МНС України
в Київській області,
полковник служби
цивільного захисту

Х

рещення Господнє – одне з
найбільших свят православної церкви.
У цей день за звичаєм освячують
воду: вважається, що вона має цілю-

щі. Все більше людей не лише набирає воду, а і занурюється в ополонку
чи у відкриту водойму.
Та й по святах прихильники «моржування» зимової риболовлі проводять вихідні на річках і озерах. І тут є
кілька золотих правил.
Перед тим як вийти на лід переконайтеся, що він достатньо міцний (для
однієї людини безпечна товщина – 7
см, а для групи – 15 см). Тому уникайте
ділянок з кущами і травою, вмерзлими

гілками дерев, очеретом тощо. Не забувайте, що при коливанні температури
крига втрачає міцність.
Перед зануренням у воду порадьтеся спочатку із лікарем (краще утриматися від купання, якщо у вас хворе серце).
Не вживайте алкоголю та не паліть перед купанням.
Перебування незагартованих людей
у крижаній воді призводить до загального переохолодження організму. Тому
дуже важливо правильно, тобто – по-

сту-по-во, зігрітися після тривалого перебування на холоді.
При легкому ступені переохолодження достатньо тепло одягтися, напитися гарячого чаю та виконати кілька
інтенсивних фізичних вправ.
Якщо промерзли до кісток – розітріться вовняною тканиною, зробіть масаж усього тіла. Потім тепло вдягніться
і – у ліжко! Якщо чутливість і колір шкіри
відновились – все в порядку, якщо ні –
негайно до лікаря.

До Дня Волі і Соборності України

ФізкультУРА

(лижварська гонитва)
Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородського
спортивного товариства «Україна»

Ч

им далі життя людини віддаляється від умов первісного
існування, тим інтенсивніше і загрозливіше проявляються
наслідки сучасної людської цивілізації — гіподинамія, екологічні катастрофи, навала шкідливих звичок/
хімізація насолодження, гедонізм,
катастрофічні величини людських
втрат на дорогах, вичерпуються
надра і так далі...
Хоча і допотопні часи були не солодкими, та людина боролась за життя
— і сильніші в тій боротьбі виживали й
рід людський не хирів. Тепер же найсучасніші лікувальні засоби не справляються в повному масштабі із геометричним ростом хвороб і смертей, які
є продуктами цивілізації. Тож повсякчасна фізкультура — то не забаганка, а
спосіб виживання.
Та повернімося до наших баранів
(бібл.)... Стартувала 9-та Спартакіада
«Здоров’я-2012».
Відповідно до календарного плану,
Вишгородське районне волонтерське
фізкультурно-спортивне
товариство
«Україна» та КП «УФКС Вишгородської
міськради» організували й провели
лижварський фестиваль під екзотичною назвою «Снігова фантазія». Екзотичною для останніх років, бо в природі
все частіше суттєві відхилення від усталеного клімату світу.
Фестивальний день вдався: снігу
було по коліна. На цей захід запросили всі команди колективів фізкультури
ФСТ «Україна» і усіх охочих до зимових
розваг, спорту та до зміцнення свого
здоров’я природними фізичними методами. І, хоча чимало з підприємств

Баскетбол
Олег КОВТУН,
президент МБК «Вишгород»

П

очався другий тур чемпіонату Київської області
з баскетболу серед чоловічих команд. Цього разу МБК
«Вишгород» зустрічався з командою БК «Impare of Wnoche» (м.
Київ).
Київська команда, хоч і молода (на цмх змаганнях середній вік
гравців був 18 років), але гідна похвали, тому що бере участь у дорослому чемпіонаті, деякі гравці
якого мають звання кандитатов у
майстра спорту.
Та повернімося до нашої гри.
Початок першого періоду трохи
збентежив нас. Завдяки чітким
триочковим кидкам кияни на якусь
мить вийшли вперед, але це була
тільки мить.

до цього заходу не долучились, та у
лижварській гонитві таки взяли участь
сім команд (22 особи). Це чудово!
Лижварський інвентар у даному часі
не такий вже і доступний за цінами для
простих трударів, то ж Положенням
про фестиваль передбачалась група
«піхоти» — без лиж.
НВП «Технопроект» — «гігант думки» не тільки у Вишгороді, — посів 1
командне місце. Капітан команди Геннадій Вербовий став чемпіоном Вишгорода, а директор підприємства Віктор Федосенко та його сподвижниця
Ольга Федосенко посіли другі місця у
групах.
Флотилія «Вільні вітрила» (капітан
команди Лідія Мельникова) не зимує в
«елінгах», а продовжує своє спортивне
життя на суші — друге командне місце

фестивалю! Не дряхліють руки вітроловів — незабаром новий вітрильницький
сезон! Світлана Харамінська з цієї команди виборола «бронзу» — третє місце серед жінок!
Товариство самодіяльних спортсменів гідно тримає спортивну славу
Вишорода: вибороло третє командне
місце! А капітан команди Оксана Хомицька стала чемпіонкою в жіночому
залікові.
Гурт «Гайдамаки» посів четверте
місце. Їхній спів стривожив серця і душі
учасників урочистого закриття фестивалю.
Команда Будинку культури «Енергетик» стала п’ятою в таблиці чемпіонату. Шосте місце посіло олімпійське
«Вишгородське ополчення» (капітан —
спортивний «ієрарх» Володимир Нама-

конов).
Почесне сьоме місце зайняла команда ТОВ-ТСК «Центр» (капітан цього фізкультурного колективу Світлана
Хилько).
Успішно та оригінально суддівство
провів підприємець Євген Пещерін,
який посприяв й у придбанні нагороджувальної атрибутики. Всі переможці
та призери отримали дипломи та сувеніри. Традиційним козацьким кулішем
пригощала осавул жіночої управи козачок-берегинь Українського козацтва
Лідія Мельникова, а Ніна Мельниченко
частувала варениками.
Проведенню фестивалю допомогло
КП «УФКС» Вишгородської міськради
(директор Василь Колобов): для заключної частини заходу було надано
приміщення й авто.

Злива м’ячів у корзину
Вжиті заходи (блокування
форвардів нападу супротивника,
швидкі передачі в одне торкання
нашими гравцями — завершення
атаки узяттям кільця супротивника) надали нам велику перевагу в
різниці забитих м’ячів. Усі чотири
періоди ми провели успішно.
Загальний
рахунок:
МБК
«Вишгород» — 96, БК «Impare of
Wnoche» (м. Київ) — 33. Статистика очків: В. Лук’яненко — 20, О.
Гуцул — 18, В. Кобзістий — 14, Д.
Комлик — 14, В. Радзивелюк — 10,
М. Ожог — 10, В. Біляєвський — 4,
А. Жубінський — 2, Р. Стрельников
— 2, В. Марушак — 2.
Наступна зустріч із лідером
групи В — БК «Удар» (м. Переяслав-Хмельницький) у неділю 29
січня 2012 р. у районній ДЮСШ
о 17:00. Буде важко, але ми не
втрачаємо надії на перемогу!

Вишгород
Роздуми

Подорожі
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Про Китай, або Дракон, що прокидається

(Початок — у № 3 ’2012)

як перлини добувають у морі. З акваріума дістають велику мушлю, на очах
враженої публіки розкривають її ножем
і показують перлину.
У магазині чаю після розповіді про
різні ґатунки чаю п’ять різновидів чайного листя заварюють і дають спробувати кожному. Після дегустації можна
купити той чай, який сподобався.
Виставка-продаж шовку починається екскурсією. Розповідають і показують старовинні тканини. На наших очах
і навіть за нашою участю виготовляють
шовкову ковдру.
Екскурсія до старовинного кварталу
починається з виступу артистів із автентичними китайськими піснями. Потім відбувається поїздка катером (стилізованим під дерев’яний човен) по
каналу. Нас привезли на екскурсію до 9
години ранку, але ми були не першими.

Василь КАРПЕНКО
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

ПЕКІН
До нашестя татаро-монголів столицею Китаю було місто Нанкін. Китайською (й англійською) вимовляється
Нанджін (тобто південна столиця), а Пекін – Бейджін (тобто північна столиця).
Завоювавши Китай, монголи заснували нову династію імператорів і перенесли столицю на північ, у Пекін. Але
багатство швидко знищило моральні
засади завойовників і розбестило їх.
Тому через два століття Китай захопила сусідня народність маньчжурів,
яка дала початок новій династії, що правила до 1911 року. Проіснувавши до ХХ
століття, традиційна імперія обернулася на середньовічний анахронізм. Так,

імператор купив розкішний автомобіль,
але не міг ним користуватися, бо поруч
із володарем ніхто не мав права сидіти,
навіть водій за кермом.
У 1911 році китайські націоналісти
скинули імператора, а імперію перетворили на республіку, спрямувавши
розвиток країни на західний лад. Сьо-

ймав екзамени у найвищих чиновників.
Але не з фізики чи математики, а з літератури й релігії. В Китаї 2000 років тому
виникла традиція відбору чиновників за
знаннями, а не за принципами кумівства чи особистої відданості. Разом із
тим, відсутня традиція підзвітності влади перед громадянами.
Площа Тяньанмень сумнозвісна
тисячами жертв розгону студентських
протестів у 1989 році. Про трагедію
знає кожен китаєць. Але найменший
натяк на ті події китайський уряд викорінює так само жорстоко, як за радянських часів викорінювали згадку про
Голодомор.
Імовірно для попередження можливих акцій протесту — виходити на площу дозволено лише вдень; вночі площу
блокує міліція. Хоча нічне життя у столичному Пекіні і без втручання міліції

датні для землеробства. Це плоскогір’я
Тибет, пустеля Гобі та інші гори й пустелі. Левова частка півтораміл’ярдного
населення й більшість промисловості розташована на третині території.
Якщо Україна виплавляє майже по тонні сталі на кожного мешканця – більше 30 мільйонів тонн на рік, то Китай у
2011 році виробив 630 мільйонів тонн.
На душу населення це вдвічі менше, ніж
у нас, але, щоб задовольнити потреби
країни та експорту, збудована колосальна індустрія. Промисловість перевантажує довкілля, і це помітно — постійний смог.
90 % населення складає народність
хань. Прізвище представників цієї народності — лише один ієрогліф, тоді як

прізвище манчжурців — чотири ієрогліфи.
У школах Китаю вивчають єдину
літературну мову, створену на основі пекінського діалекту. Китайська має
кілька десятків діалектів. Вони настільки різні, що мешканці різних регіонів
часто не розуміють один одного.
Першим засобом порозуміння були

годні від середньовічних мурів Пекіна
практично нічого не залишилося, хіба
що назви воріт: наприклад, Ворота Какашок (цінного продукту життєдіяльності столичних мешканців, який селяни вносили на поля).
У центрі Пекіну, на площі Тяньанмень, розташований мавзолей Мао
Цзедуна. Деякі китайці вважають його
найбільшим злочинцем в історії, поруч
із Сталіним і Гітлером. Але більшість,
щоб попасти до мавзолею, готова відстояти двогодинну чергу, з наступною
перевіркою металошукачем і контролем, як перед посадкою в літак.
На протилежний бік площі виходить огорожа імператорського палацу, фронтон якого прикрашає портрет
найбільшого імператора в історії —
Мао Цзедуна. Кожен китаєць мріє хоча
б раз у житті оглянути грандіозний палац імператора. За рік там буває 8 млн
відвідувачів. Одне з 10 000 приміщень
палацу — це зала, де імператор при-

відсутнє. Вже о 20-й годині на вулицях
нема перехожих, а о 22:00 припиняє
роботу метро.
Природа в околицях Пекіну своєю
посушливістю нагадує природу Криму.
Навколо міста прокладено канал. Але
купатися в ньому й ловити рибу заборонено (можливо, тому що вода брудна). На зиму воду з каналу спускають,
бо її не вистачає.
КРАЇНА
Дві третини території Китаю непри-

ієрогліфи (їх малювали пальцем на долоні). І до сьогодні ієрогліфи залишаються засобом об’єднання нації. Друкувати їх складно, тому комп’ютери й
мобільні телефони зображають ієрогліфи після набору латинськими літерами
китайських слів.
МУЗЕЇ
Китайці масово відвідують музеї та
виставки. І не лише з патріотизму, а
тому що це — цікаво. Часто виставка
співіснує з магазином.
Наприклад, у магазині з продажу
перлин і виробів із них розповідають,

РІЗНІ ДРІБНИЦІ
Канали телебачення в готелі —
лише китайські. Єдиний англомовний
— також китайський державний. Вийти

в Інтернет можна лише за посвідченням особи. Для нас незручно, що операційна система й усі програми китайськомовні.
Гуртожитки студентського містечка огороджені, а вхід до них контролює
міліція. Відсутня реклама з елементами еротики. На вулиці китайці стримані
й добропорядні. Публічні обійми, тим
більше не з родичами, — неприйнятні.
Щось схоже на наші звичаї 1960-х років.
Найдешевша горілка коштує 18 грн
за два літри. Але жодної людини напідпитку не бачив.
За винятком двох гостей з весілля.
У нашому готелі у вихідні відбувалися
китайські весілля, по кілька на день.
2-3 години застілля закінчувалися дуже
скромним феєрверком перед готелем.
І всі тверезі.
Популярна в Китаї — скульптура міфологічного Дев’ятого сина дракона.
(Його анатомічна особливість — відсутність заднього проходу, тобто він
усе тільки з’їдає, але не здатний нічого
випустити назовні.)
Багаті люди, які тільки збирають гроші, нічого не випускаючи від себе, подібні до цієї істоти. Тому Дев’ятий син
дракона є символом багатства. Його
фігури — на території буддійських капличок, парків, скверів. Щоб стати багатим, потрібно погладити Дракона. Й усі
фігури аж блищать, відполіровані мільйонами дотиків бажаючих тільки збирати гроші, нічого не випускаючи назовні.
Китайський Нанкін розташований
на широті єгипетського Каіру, тут і зимою і літом достатньо сонячного освітлення. Тож для отримання гарячої води
в місті широко використовують сонячні
батареї.
Це дві скляні трубки – внутрішня й
зовнішня. По внутрішній трубці тече
вода, а для більшого нагріву трубка
пофарбована чорним кольором. Щоб
ізолювати воду, нагріту сонцем, від навколишнього повітря, використовується зовнішня трубка. Для більшої теплоізоляції повітря між трубками викачано
— такий собі термос.
Далі — у наступному номері
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Почула я про Анастасію
від дуже вдячної їй жінки,
якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта.

P.S.
Очікування
кращого
з роками
стає
хронічним

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

КПЖ і КГ потрібен
робітник
з комплексного
прибирання —
оклад — 1 600 грн +
розширена зона.
По довідки
звертатися до
відділу кадрів
за адресою: м.
Вишгород, вул.
Кургузова, 9-а,
тел: (04596)54-8-85

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

Здаю в оренду торгівельну точку 7,5 кв. м розташовану
на автобусній зупинці по пр-ту Мазепи.
Тел: (067) 740-93-30

