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Про заходи щодо ліквідації снігових
наметів та ожеледиці у м. Вишгороді
Розпорядження виконавчого комітету
Вишгородської міської ради №133
від 6 грудня 2012 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення життєдіяльності міста, безпеки руху пішоходів та 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 очищення від снігу зупинок
громадського транспорту, дощоприймачів, тротуарів та посипання піском проміжних, кінцевих
зупинок.
1.3. забезпечити очищення вулиць та доріг
від снігу до бордюрів.
1.4. Для запобігання утворенню снігових наметів та ожеледиці своєчасно очищати від снігу
тротуари по всій ширині, прибудинкові території
та майданчики для сміттєзбірників із згортанням снігу до пристовбурних кілець дерев.
1.5. Оперативно реагувати на звернення громадян шляхом вжиття відповідних заходів щодо
ліквідації снігових наметів та ожеледиці.
1.6. Залучати в установленому порядку до
проведення робіт з очищення від снігу організації та окремих громадян за їх згодою.
1.7. Не допускати накопичення та очищати
дахи 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 шляхопроводах.
3. Звернутися з проханням до УДАІ ГУ МВС
України в Київській області щодо посилення
контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху при паркуванні транспортних засобів та в’їзду у місто
Вишгород вантажного автотранспорту.
4. ВРП ПАТ «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 та техніки.
6. Директору Комунального підприємства
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради Шененку М.П. та секретарю адміністративної комісії виконавчого
комітету Вишгородської міської ради Стефанівському В. С. контролювати прибирання снігу,
недопущення ожеледиці торговельними підприємствами, установами та підприємствами всіх
форм власності, розташованими на території
міста Вишгорода, на тротуарах, автостоянках та
парковках, для створення безпечного руху пішоходів.
7. В. о. начальника фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської ради
Шматко О.М. 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.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
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Із Днем місцевого самоврядування
Шановні працівники органів місцевого
самоврядування, депутати всіх рівнів! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди професійного свята!
Без результативної роботи публічної
влади на місцях неможливо побудувати
успішну державу. Діяльність органів місцевого самоврядування, їхня відповідальність
і професійність напряму віддзеркалюються
на добробуті кожного громадянина.
Україна — на порозі змін. Оптимізація
функціонування органів місцевого самоврядування як частина Адміністративнотериторіальної реформи — на порядку денному законодавчої та виконавчої гілок влади.
У цей святковий день від усього серця бажаю працівникам органів
місцевого самоврядування міцного здоров’я і непохитної віри. Щоб
компетентність і професійний досвід завжди були вашими помічниками в усіх добрих справах. Нехай джерело наснаги ніколи не обміліє, і ми
разом будуватимемо щасливе майбутнє України.
Народний депутат України Ярослав МОСКАЛЕНКО

Велика ковзанка
Віталій БУЦ та Анна БОРИСОВА, Вишгородський РВ
ГУ Держтехногенбезпеки та 10 ДПРЗ м. Вишгорода
Після дощів та снігопадів землю скував легкий морозець, і тротуари, дороги стали небезпечними для пішоходів та водіїв. Вишгородське РВ ГУ Держтехногенбезпеки
у Київській області попереджає: у такі дні існує великий
ризик травмуватися при падінні. Руки тримайте вільними.
Пам’ятайте, що поспіх збільшує небезпеку, тому ідіть не
поспішаючи.
Не стійте під інформаційними щитами і тимчасовими
конструкціями, покрівлями будинків.
Водії! Обмежте використання особистого автотранспорту. При русі на дорогах дотримуйтесь швидкісного
режиму.
Пішоходи! Будьте уважними при переході проїжджої
частини.

Новий рік — у нових оселях
Інф. із сайту КОДА
Лише у травні цього року закладено фундаменти під будівництво
двох дитячих будинків сімейного
типу, а вже у грудні родини святкуватимуть новий рік у нових оселях.
За участю голови Київської обласної
державної адміністрації Анатолія
Присяжнюка та начальника обласної служби у справах дітей Сергія
Андріяша урочисто відкрито два дитячі будинки сімейного типу — родин Гавенків та Дехтяренків — у Києво-Святошинському районі.
— Будівництво сімейних будинків
зменшує кількість дітей, позбавлених
батьківського піклування. Сьогодні
особливу увагу ми приділяємо вирішенню такої гострої проблеми, як сирітство та безпритульність, адже кожна
дитина повинна мати сім’ю, відчувати
родинне тепло та піклування, — зазначив Анатолій Присяжнюк.

Професійні свята

Вишгород

Сила — у взаємодії

Шановні працівники місцевого самоврядування, депутати усіх рівнів!
Прийміть щирі вітання від працівників виконавчої влади
Вишгорода та мене особисто з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Саме вам довірено представляти волю громадян міста,
захищати інтереси, відстоювати право жити у демократичній, правовій державі. Органи самоврядування і виконавчої влади у тісній співпраці концентрують свої зусилля на
розв’язанні соціальних та економічних проблем, вирішення
яких дасть змогу поліпшити добробут людей. А це можливо за однієї умови — дотримання принципів реального народовладдя, тобто - при спільній, ефективній роботі влади і громади. У взаємодії - сила депутатського корпусу!
Від усього серця бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, міцного здоров’я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє Вишгорода
та України.
Нехай цей урочистий день додасть сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя українського народу!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

ДАЇ інформує

Привчіться пропускати
пожежні та швидкі

В’ячеслав КОСУН, державтоінспектор
Протягом 10-ти днів (з 28 листопада до 7
грудня), у рамках операції «Увага! Спецсигнал!», Державтоінспекція перевіряла, як водії
дотримуються Правил дорожнього руху у наданні переваги в русі автомобілям з увімкненими спецсигналами.
учасний ритм життя досить напружений.
Ми постійно кудись поспішаємо. Не любимо стояти в автомобільних заторах, а
тим більше пропускати вперед будь-яке авто (навіть
з увімкненими проблисковими маячками). І рідко
коли замислюємося, що ціною таких необдуманих

С

дій може стати життя людини.
Згідно із законодавством України, право на перевагу в русі мають автомобілі з увімкненими спеціальними сигналами швидкої медичної допомоги,
аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони,
міліції, військової автомобільної інспекції, служби
інкасації і т.д.
Нагадаємо, що діючими правилами водії
зобов’язані безперешкодно пропускати машини
з увімкненими синіми маячками. Якщо увімкнені
маячки синього і червоного або тільки червоного
кольору, водії зобов’язані взяти праворуч і зупинитися. Не дають переваг у русі лише маячки помаранчевого кольору.

На Київщині відкрито два дитячі
будинки сімейного типу
У подружжя Гавенків троє рідних
дочок і син уже досягли повноліття та
розпочали самостійне життя. Одна з
дочок разом із чоловіком створила дитячий будинок сімейного типу у м. Радомишль Житомирської області. А Марія Григорівна та Сергій Анатолійович
мають бажання та сили благословити у
щасливе майбутнє дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
У Дехтяренків — два неповнолітні
сини та донечка. Молоді та досвідчені
Анатолій Борисович та Альона Василівна бажають прийняти до родини сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Наразі у районі функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу, де виховується 12 дітей; та 3 прийомні сім’ї, де
виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Всього в області разом із новоствореними функціонує 52 дитячі будинки
сімейного типу, у яких виховується 331

дитина, та 96 прийомних сімей, де
виховується 172 дитини.
У поточному році
створено 19 дитячих будинків сімейного типу та 23 прийомні сім’ї. Загалом
у дитячі будинки
сімейного типу влаштовано 118 дітей,
у прийомні сім’ї —
43 дитини-сироти
та діти, позбавлені
батьківського піклування.
У рамках реалізації
губернаторського проекту
«Кожній дитині —
родину» розпочато
будівництво дитячих будинків сімейного типу в Білоцерківському, Бориспіль-

ському, Васильківському, Згурівському
районах, містах Васильків, Бориспіль,
Фастів.

Місто
у новорічному
вбранні
До 16 грудня засяють новорічні вогні на вулицях Набережній, Кургузова, Шолуденка, Дніпровській, проспектах І. Мазепи та Т. Шевченка, площі
Т. Шевченка. Новорічна святкова ілюмінація прикрасить будинки, фасади, дахи, вітрини , балкони,
вікна на цих вулицях, проспектах і площі . Про це
ідеться у розпорядженні виконкому міської ради
№ 134 від 6 грудня.
У центрі Вишгорода красуватиметься новорічна ялинка, яку встановлять теж до 16 грудня.

Вишгород
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«ЕНЕРГЕТИКа» із запахом шкарпеток і генделиків
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Торгують всі, кому не лінь.
Промислову групу товарів жителі нашого міста і його гості мають
можливість придбати у торговому районному комплексі Будинку
культури «Енергетик» та під час так
званих ярмарок-виставок. Хтось
мовчки купує, а хтось ще й прискіпується – чи на законних підставах
організована там торгівля?
пам’яті ще часи, коли наші
підприємці скоса дивилися
на приїжджих, які пропонували речі із Туреччини, Китаю. На адресу «чужоземців» іноді таке можна було
почути… Але до чого тільки ми не звикаємо?! І нема вже тих протистоянь,
а деякі солідні організації не проти
укласти з ними договір і частину коштів
отримувати за надання в оренду залів,
які все одно пустують. Спробуємо розібратися – чому.

У

Хто головний
Двадцять хвилин шукаю на ярмарку
біля БК «Енергетик» відповідального
за торгівлю. Продавці знизують плечима. Більшість з них у Вишгороді не
вперше. Чоловік азіатської зовнішності, почувши нашу розмову, запевнив,
що все легально, і він тут наглядає за
порядком, але документи у іншого. Набрав номер по сотовому, і жінка сказала, що дозвіл надав відділ культури
і туризму.

таким чином не тільки наша культура.
Пропонують свої приміщення районні
будинки культури по всій Україні.»

– З усіма, хто орендує наші приміщення, ми укладаємо договори оренди, – розповідає начальник відділу
культури і туризму Вишгородської
РДА Олександр Біляєв. – Потім складаємо акт виконаних робіт. Згідно з
додатком № 4 до методики розрахунків та порядку використання плати за
оренду майна спільної комунальної
власності територіальних громад, сіл,
селища, міста Вишгородського району нараховується орендна плата. Також пропорційно нараховуємо витрати
енергоносіїв, води, теплопостачання.
Гроші орендарі переказують на спецрахунок районного Будинку культури
через банк. Спочатку орендар надає
документ про сплату, і тільки потім
отримує в оренду зазначене у договорі
приміщення. Відділ культури і туризму
відповідно до положення не має права надавати дозвіл на торгівлю біля

Будинку культури – це прерогатива
виконавчого комітету Вишгородської
міськради.
До практики організації ярмарок вдалися не з легкого життя. Усім
давно відомий залишковий принцип
фінансування культури. Тільки за комунальні послуги щороку в середньому БК сплачує 300 тис. грн. З коштів,
що ми отримуємо за оренду, 50 % іде
на утримання приміщення (в т.ч. комунальні послуги), яке передаємо в
оренду, а решта – для забезпечення
статутної діяльності закладу.
Усі показують пальцями на фасад
районного Будинку культури. Плануємо реконструкцію спортивного залу,
другого поверху, фасаду. Проектнокошторисна документація практично
готова. Виділяється 12 млн на всі роботи. Проект масштабний. Починаючи від заміни комунікацій і закінчуючи
фасадом.
Оскільки РБК « Енергетик» є державною неприбутковою установою, у
розрахунок платних послуг, що надаються БК, не може бути закладений
прибуток. Гроші на вітер не йдуть.
Проблем, які потребують фінансового
вирішення, – чимало. Той же фасад,
декорації, костюми для виступів.
Розумію невдоволення людей, і сам
не у захваті від цієї торгівлі. Заробляє

Коментар міського голови Віктора Решетняка:
— Як не гарнішає наш Вишгород,

але все ж виглядає, кажу, як лікар, мов
недоношене дитя. Це стосується саме
культурно-освітньої сфери. Міська влада неодноразово порушувала питання
про передачу БК «Енергетик» міській
громаді. Сьогодні він — спільна комунальна власність громад району і міста.
А у семи няньок — дитя без ока. Це, як
у колгоспі, — все навколо моє і нічиє.
Тому й культуру в «Енергетику» нам замінили ринком з продажу ганчір’я.
Це ненормальне явище, коли в будинку культури гендлюють торгівці, а
діти змушені пізнавати світ мистецтва
у не пристосованих для цього підвалах.
Наведу один лише приклад. Міський
танцювальний колектив «Клерико» має
шалений успіх на теренах України і зарубіжжя, отримує чимало заслужених
дипломів, подяк і грамот. Соромно комусь сказати, що це — діти підземелля.
Немає їм місця у центрі культури.
На жаль, функціонери від культури
забувають найголовніше, що наш духовний центр, яким ще є «Енергетик», як
і храм Божий, — не місце для торгівлі.
Сподіваюся на те, що «Енергетик»
все ж стане міським закладом культури, і ми однозначно наведемо там порядок. Торгівлі там не буде. Для цього
ми знайдемо інше місце. А до Будинку
культури з підвалів повернуться наші
діти. Інакше і бути не може.

Ірина, молода мама: «Торгівля і
культура в одному закладі несумісні.
Так, у місті потрібні торгівельні заклади, але не у будинку культури. Було б
чудово, якби у цьому приміщенні працював кінотеатр із репертуаром мультиків і дитячих фільмів. Не зайвим у
був би і дитячий ляльковий театр. Це,
окрім гуртків і секцій».
Олена Миколаївна, пенсіонерка:
«Чіткого уявлення, яким сьогодні має
бути будинок культури чи аналогічна
установа, не маю. Але хотілося б, щоб
це було щось на зразок колишнього
будинку культури, який я пам’ятаю.
Там кожен бажаючий міг знайти для
себе щось до душі: гуртки, групи за
уподобаннями, концерти, фільми, дискотеки… Нині життя інше, але, думаю,
ламати голову над тим, чим наповнити
такий заклад, не потрібно».

Тетяна, менеджер:
«На жаль, культурне життя Вишгорода обмежується тільки загальноміськими заходами та концертами,
присвяченими визначній даті чи події.
Більшість вишгородців байдуже ставляться до усього цього. А ось молодь,
звичайно, намагається не пропускати
такі заходи. І якби був будинок культури, думаю, ситуація змінилася б. Але
він повинен бути лише культурним! Ніякої торгівлі!».
Андрій Миколайович, учитель:
«Якщо будинок культури, то тільки
культурно-розважальний. Інакше це
вже бізнес і торгівля, а вони із культурою не сумісні. Хоча зараз така молодь, що сумніваюся, чи зацікавить їх
будинок культури. Їм би черговий клуб
чи якесь інше місце для нічного відпочинку. Але будинок культури у місті

все-таки має бути. Це ж зал для концертів, місце для проведення громадських слухань тощо. У Вишгороді цього
поки що немає».
Оксана, студентка: «Я тільки за
будинок культури. Але він повинен
обов’язково бути культурно-розважальним. Торгівлі у нас і так довкола
багато на різний смак і гаманець. А ось
у питанні культури в місті не все вирішено. Якось у влади ще руки не дійшли
до неї. А скільки ж талантів маємо! Зібрати б їх докупи, організувати, на їхньому прикладі виховувати молодь!
Ото був би культурний рівень Вишгорода!»
Олександра, молода мама: «Ой,
хотілося б, щоб у цьому будинку культури знайшлося місце для маленьких діток, яких нам, мамам, немає, як
розважити у Вишгороді. Для старших

діток є гуртки і секції різні, а ось для
малечі ні кафе нема, ні мультиків, ні
клоунів. А будинок культури повинен
бути культурно-розважальним! Адже
це не боулінг-клуб з торгівлею і ресторанами».
Валентина, медпрацівниця: «У
центрі міста необхідний культурнорозважальний заклад. У нас немає великого залу для концертів, малого залу
для камерних концертів. Кількість людей, які хочуть культурно розвиватися,
постійно зростає, а от потужного центру не вистачає. Звісно, є чудові центри творчості – місцевий і районний,
але вони не гумові. Бажаючих набагато
більше, ніж там можуть прийняти. Відносно торгівлі – усі скуповувались у
Києві і продовжують туди їздити. А от
гарний будинок культури – це було б
чудово.»

«Ми не маємо права
давати дозвіл на торгівлю»

Розклад 53% на 47%
Реконструкція Будинку культури
«Енергетик» мала розпочатися цього
року. Але її перенесли на 2013. Гальмує початок те, що лише 53 % площі у
спільній комунальній власності району
та міста, а 47 % – приватна власність.
Теперішні власники свого часу викупили їх за копійки, нині ж за квадратні
метри правлять космічні ціни. І реконструкція їм «до лампочки»

Симбіоз
Ось що говорить голова районної
ради Олександр Носаль: «Будемо
викуповувати приміщення. Нині ведемо переговори із власниками приміщень. Шукаємо законні методи, аби
власники зменшили ціну. І коли все
приміщення буде власністю громади,
почнемо реконструкцію. Будинок культури – важливий заклад. Але сучасність
диктує нові віяння: треба поєднувати і
культуру, і торгівлю, і розваги.»

БК «Енергетик» — місту
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Наше місто

Вишгород

Малечі — радість, комунальникам — клопоти
Власн. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ «Вишгород»

Як і обіцяли синоптики, перші
дні грудня порадували нас снігом.
А оскільки ми не завжди віримо
кліматичним прогнозам, які мають
тенденцію не виправдовуватися, то
для декого сніг став несподіваним.
Наприклад, для малечі, радості якої
немає меж. Адже впродовж тривалого часу навіть новий рік відзначали без снігу та морозів. Звісно,
потепління у світовому масштабі…
ле якщо малеча радіє сніжній
зимі, то комунальники ламають голову над тим, як не
допустити на тротуарах ожеледиці, як
вчасно очистити від снігу вулиці для
безперешкодного проїзду транспорту,
автобусні зупинки, прибудинкові території.
Найбільше занепокоєні цим у КПЖ і
КГ міської ради, де вже мають і відповідне розпорядження міського голови
щодо запобігання сніговій небезпеці
(див. газету), і техніку, і людей.
Головний інженер комунальної
служби міста Ігор Свистун розповів нашому кореспонденту:
– До зими ми готувались заздалегідь – за розробленими заходами
ремонтували техніку, завозили пісок,
сіль – нагромадили майже 1500 тонн
суміші, на небезпечних місцях – біля
сходів, на тротуарах розвезли її по
всьому місту. Під час сильного снігопаду за одну ніч витратили майже 50
тонн. Якщо негода володарюватиме
й далі, то запасів, напевне, не виста-
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чить. Щодня на прибиранні снігу та
посипанні доріг працюють дві автомашини КДМ, два екскаватори, 16 прибиральників вулиць. Власними силами із стихією нам не справитись і, як
завжди, першими простягнули руку
допомоги Олексій Білий – начальник «Житлошляхбуду» – він надав два
трактори-навантажувачі, автогрейдер
для розчищення автобусних зупинок.
Голова МП «Експрес-сервіс» Володимир Боднарук теж виділив трактор. Не
залишився осторонь і директор «Вишгородтепломережі» Юрій Колупайло.
Завдяки власній та залученій техніці
місто не опинилось у сніговому полоні – вулиці очищаються і посипаються
піщано-сольовою сумішшю , автобусні
зупинки теж. Сніг згортається у гребені
до дерев, аби не заважати перехожим.
Разом з тим, техніка не може продуктивно працювати через несвідомість власників автомашин, які влаштували стоянки прямо на дорогах,
особливо по вулицях Грушевського,
(напроти школи № 3), Шолуденка, 6 і 8,
на інших, де немає «кишенькових» стоянок. Усі наші намагання переконати
їх у доцільності стоянок автівок почергово – по різні боки прибудинкової території – поки що марні. Це не дає нам
можливості добре очистити головні
вулиці міста.
Через недостатню кількість техніки та двірників подекуди на тротуарах
утворилась льодяна кірка, кожного
дня погодні умови змінюються, але
ми докладемо усіх зусиль, щоб пересування вишгородців містом було небезпечним.

Як сніг на голову

Про все потроху

Приїхав працювати в Росію — вивчи мову
Із 1 грудня громадяни України та інших країн повинні документально підвердити знання російської мови при влаштуванні в Росії на роботу сертифікатом
про проходження державного тестування або документом державного зразка
про освіту, виданим на території держави, що входила до складу СРСР.

У Євросоюз — за звичайними паспортами
Із 1 січня Україна переходить на використання біометричних паспортів. Але
до Європи можна буде відправитися і за звичайним загранпаспортом сьогоднішнього зразку.
Наявність біометричного буде умовою для безвізового в’їзду в ЄС, — повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

Учасників ОСББ звільнили від податків
Внески, що надходять до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, — це не платня на послуги, а кошти для забезпечення потреб об’єднання
які не підлягають нарахуванню НДС. Про це повідомило Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Замість однієї — 15 і 20 копійок
Національний банк України передбачає відмовитися від використання в обігу монет номіналом 1 і 2 копійки через значні витрати на їх виробництво і ввести
в обіг монети номіналом 15 і 20 копійок протягом року. Ті, у кого велика кількість
копійок і двушок, можуть поміняти їх на паперові гривні у банках.

Електронні квитки на потяги
Із 20 грудня можна буде придбати залізничні квитки по Інтернету. Автомати для їх продажу встановлять на всіх великих вокзалах. «Через програму сканування ми розгорнемо безконтактну реалізацію квитків. Ви можете замовити
квиток на сайті, відсканувати його на власний телефон і, наводячи телефон на
такий автомат, отримати квиток на руки», — повідомив міністр інфраструктури
Борис Колесников.

Два тижні вируватиме циклон
Сильні дощі зі снігом та вітром на Одещині знеструмили 35 населених пунктів. МНС оголосило в акваторії Чорного моря штормове попередження. Рятівники евакуювали 25 людей з підтоплених баз відпочинку Миколаївської області.
Циклон з Балкан приніс різке похолодання. На більшій частині країни очікуються
снігопади, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, на півдні та сході місцями сильні
дощі. Синоптики прогнозують ще два тижні такої погоди.

Потяг без коліс
Японці, відомі своїми розробками швидкісних потягів, представили транспорт нового покоління — «маглев» – потяг без коліс, який завдяки використанню магнітної левітації здатний розвивати швидкість до 310 кілометрів на годину.
Першу лінію для «маглева» японці планують створити до 2045 року і витратити
на це 12 млрд доларів.

Чемпіонат світу з греблі у Києві?
На проведення його претендують також Токіо, Стамбул і Мадрид. До столиці

України прибули представники Міжнародної федерації гребного спорту, які вивчають
можливості української столиці для проведення чемпіонатів світу та Європи у 20152016 роках у Матвеєвській затоці Дніпра на базі Київського водного стадіону.

Не вистачає
3 мільярди гривень бюджетникам
Про це заявив віце-президент Асоціації міст України Мирослав Питцик. У листопаді
затримали зарплату столичним медикам, борги їм за жовтень – понад 100 млн грн.
Втім, у Держказначействі стверджують, що кошти бюджетникам перераховують
вчасно. Проблема – у недбальстві місцевих органів влади.

Економний бюджет
У новому проекті Держбюджету передбачено мінімальне підвищення зарплат, пенсій і стипендій – тільки у межах інфляції. Сумарні витрати держави зменшені на 100
млрд грн. Питання про Держбюджет було внесено на порядок денний сесії 6 грудня.
Документ підтримали фракції Партії регіонів, Народної партії, група «Реформи заради майбутнього» і кілька позафракційних депутатів. Експерти вважають, що бюджет
складений урядом практично так, як хотів Міжнародний валютний фонд. Наступного
року не очікується кардинального подорожчання «комуналки». МВФ готовий почекати, поки уряд розпочне масштабну програму адресного субсидірування населення і
лише потім поступово підвищуватимуться тарифи.

І знову про маршрутні «баталії»
Про маршрутні колізії чути звідусіль. В черговий раз активісти-ветерани зібралися
відстоювали свою позицію. Про що говорили на зустрічі із міським головою Віктором
Решетняком та заступником голови РДА Олегом Міщенком — читайте у наступному
номері.

Точка зору

Вишгород

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка – Валентина Яковенко)
ФОТО – автор

Лабораторна робота – не зовсім бажаний урок у нашому шкільному житті. А їх у
нас протягом навчального року ой як багато. Нещодавно була з фізики. Це складний предмет, точна наука, яка не кожному
учню піддається. Але є один плюс: нам
пощастило з учителькою, і тепер фізикою цікавляться не лише відмінники та хорошисти.
ариса Володимирівна Нечипоренко
в гімназії «Інтелект» — новий педагог, навчає дітей з першого вересня
цього року. Але вона швидко адаптувалася і
знайшла з нами спільну мову.
Фізика в її викладанні стає зрозумілою
кожному з нас. Закони природи, підтверджені
дослідами, експериментами, які любить де-
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Юлія ІВАХНО
Після публікації в газеті «Під
смердючою лавиною» моєму обуренню немає меж. Я — мати трьох дітей, живу на одній сходовій клітинці з
Тетяною — власницею квартири, про
яку йшлося у газеті «Вишгород» від
25 листопада 2012 року, хоча не назване її справжнє ім’я. І це невипадково. Комусь вигідно перекрутили
факти, намалювати картину жахів. А
було все так.
ва роки тому моя сусідка Тетяна взялася допомагати старенькій хворій жінці – інваліду першої категорії внаслідок аварії на
ЧАЕС, оперній співачці Майї Григорівні
Великій. Її рідні практично виселили актрису із столиці, де вона мала шикарну
квартиру в одному із елітних районів. А
щоб не залишалась бабуся на вулиці,
придбали однокімнатну на четвертому поверсі на вулиці Б. Хмельницького, 2. «Продали київську квартиру без
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монструвати Лариса Володимирівна, не здаються нам тепер недосяжними. «Головне для
мене, щоб учням було цікаво», – зізнається
вчителька.
Після закінчення фізмату Київського Національного педагогічного університету імені Драгоманова вона прийшла працювати в
школу. Спочатку – в Ірпені, пізніше – в Києві,
згодом у Вишгороді.
На її професійний вибір вплинули цікаві
уроки фізики творчого учителя, який зумів зацікавити дванадцятирічну дівчинку. І відтоді
вона зрозуміла, якою буде її майбутня професія.
Тепер вона – з нами. Покликання перемогло. Незабаром Лариса Володимирівна
братиме участь у Всеукраїнському конкурсі
«Учитель-2013», що стартує у грудні. Визначатимуть найкращих учителів фізики, інформатики, музичного мистецтва, а також французької та російської мов. Конкурс щорічно
проводиться з метою виявлення і підтримання
творчих вчителів, підвищення їхньої профе-
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Лариса Володимирівна Нечипоренко — друга праворуч
сійної майстерності. Він проходитиме у три тури: перший (районний) – у грудні 2012 року, другий (обласний) – у лютому 2013, третій
(заключний) – у квітні.
Побажаємо нашій Ларисі Володимирівні вдало виступити у всіх
трьох турах!

До останньої хвилини Тетяна була поруч
моєї згоди, — написала у своїй заяві на
ім’я начальника Вишгородського РУВД
Майя Григорівна 18 жовтня 2011 року.
— Різницю онук забрав собі. А тепер він
хоче прописатися у цій квартирі теж без
моєї згоди. Я категорично проти його
відвідин. Він забирає повністю пенсію,
погрожує …».
За весь час, відколи М. Г. Велика
придбала у Вишгороді квартиру, бачила
її лише тричі. В цій квартирі до неї постійно жили квартиранти, через кожні
півроку — нові. Та і нова власниця через
старість та фізичну слабкість не мати сил
просто прибрати у кімнатах. У під’їзд не
можна було зайти, не затуливши носа —
страшна антисанітарія, Бабуся просила
сусідів допомогти їй, але ніхто не погоджувався — у кожного вистачає власних
клопотів. Лише Тетяна Володимирівна
не залишилась байдужою. Півроку вона
доглядала актрису без оформлення документів, бо боялась онуків, бачила, як
не по-родинному ставилися вони до бабусі. А Майя Григорівна вмовляла швид-

ше оформити документи, боялась, що
ця добра жінка її залишить. Те, що довелось побачити і пережити Тетяні, не дай
Бог нікому. Коли вона прибирала сміття
під раковиною, втратила свідомість —
все було забите гнилими відходами, в
яких кишіли черви. Дохлих тарганів після дезінфекції вона виносила пакетами.
Речі валялися на підлозі посеред кімнати — у сечі і екскрементах. По них повзали хробаки. Все довелось викинути.
Сусіди допомогли. Хто приніс пальто, хто — кофтинку, хто — білизну. Перші три місяці Майя Григорівна жила без
пенсії, оскільки переведення її із Києва
відбувалось протягом цілого кварталу
(!!!). Її годувала Тетяна. Про це написали
у газеті «Вишгород». Після публікації до
Майї Григорівни прийшли з адміністрації, з лікарні, з Червоного Хреста — запропонували свою допомогу. Здається,
все налагодилось. У під’їзді зник сморід,
ми вже спокійно вели дітей, а не бігли
з ними по сходах, аби швидше вдихнути
свіже повітря. Так ні — з’явились онуки.

Вони захищали Україну
і гідні уваги

Ліквідатори

Катерина САТИР, колишній педагог
Із болем читаю некрологи про смерть
ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Приборкати радіацію могли лише сильні духом,
мужні, сміливі люди соколиного племені. Не олігархи і мільйонери. Прикро, що
для хворих ліквідаторів, які лікуються у
нашій районній лікарні, не створюються
всі необхідні умови.
була свідком, як тяжко хворий ліквідатор С. перебував у палаті, де
було ще 8 пацієнтів. І у той же час
у кінці коридору знаходилася вільна палата
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2012 року

Фізика життя

Конкурс: «Вчитель року»

Де правда, а де – брехня?

8 грудня

з двома окремими кімнатами, душем, санвузлом, телевізором… Наче «п’ятизірковий
номер» для тих, хто може заплатити. Нонсенс! За серйозні процедури — теж треба
платити! Але ж ліквідатори не шкодували
свого здоров’я, життя, аби зупинити радіацію!
Це — учасники бойових дій, і для них у
лікарнях і санаторіях повинні створюватися
всі необхідні побутові умови і надаватися
безплатно дефіцитні ліки.
Якщо депутати Верховної Ради щорічно
для оздоровлення отримують по 35 тис. грн
при зарплаті 15 тис., то хворий ліквідатор
повинен мати кваліфікованого лікаря, який контролював би періодичність
його оздоровлення і в
лікарнях, і в санаторіях,
оснащених сучасним медичним обладнанням.
У райлікарні повинна бути спеціальна медична картотека наших
хворих ліквідаторів. Їхнє
здоров’я повинне стати актуальною темою на
медичних
консіліумах,
засіданнях виконкомів,
міністерства
охорони
здоров’я.

Майя Григорівна дуже боялась їх, бо поводилися з нею по-хамськи, у бабусиній
квартирі влаштовували пияцтво. Сусіди
декілька разів викликали міліцію, а Тетяні радили кинути все — здоров’я, мовляв, дорожче. Але вона відповідала, що
якщо покине бабусю — та помре, і несла
свій хрест мовчки. Ще немає 8-ї ранку, а
вона вже стоїть біля дверей Майї Григорівни з каструлями — треба ж погодувати жінку. Вночі стукіт у стінку, і вона знову біжить. У похованні Майї Григорівни я
особисто їй допомагала, бо бачила, як
вона буквально валилася з ніг. Викликала швидку допомогу, дільничного. Обмила і зодягнула покійницю…
У кінці хочу сказати про те, що Тетяна Володимирівна — інтелігентна жінка.
Ніколи не чула від неї грубого слова.
Чоловік теж завжди допомагає сусідам,
якщо щось зламається — він майстер
на всі руки. Ця пара — ветерани праці.
У Тетяни трудовий стаж – 32 роки, у її
чоловіка — 40. За все життя були у них
лише подяки.

Обговорюємо

Вулиця княгині Ольги?
Надія РОМАНІВ, голова Вишгородського районного товариства
політв’язнів і репресованих
Наше місто відоме у світі з давніх часів, як Ольжин град — місто
княгині Ольги. Окрім збереженої у народі неофіційної назви «Ольжина гора», жодної згадки про цю історичну особистість у Вишгороді немає, якщо не рахувати невдалого її кам’яного зображення
біля адмінбудинку у парку
скульптур. Святі отроки Борис і Гліб увічнені у назві православного храму, їм встановлено чудовий пам’ятник
на центральний площі Вишгорода.
ідтримую пропозицію
Володимира Ляха у
статті «Кому заважає
гетьман Іван Мазепа» (газета
«Вишгород» від 1 грудня 2012
року) про недоцільність зміни назви проспекту імені Івана
Мазепи на Борисоглібський. І
водночас пропоную дорогу від
проспекту Мазепи до «Ольжиної гори» — заасфальтований
провулок від клумби до санної
траси — назвати іменем княгині. Адже саме у цих місцях
знаходилась її резиденція, тут
ступала нога великої Ольги. Це
буде чудово!

П
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«ТОБІ»… дарує Володимир Кисіль
«Я час не кваплю, я миттєвості ловлю...»
Ярослава БЕНЬ
ФОТО – Оксана НЕДІЛЬКО, спеціально для «Вишгорода»

У Вишгородській центральній районній бібліотеці відбулась презентація збірки вишгородського поета Володимира Кисіля «Тобі…». Подія
зібрала у затишних стінах творчу інтелігенцію
міста та району, близьких друзів та колег автора.
едуча зустрічі — завідувачка відділу обслуговування бібліотеки Галина Дмитренко —
повела присутніх життєвими та творчими
стежками Володимира Тимофійовича, що стелилися
по вишгородській землі. Народжений у с. Тарасовичі колишнього Вище-Дубечанського району, він з
дитинства всотував у себе красу природи, людських
стосунків, істин життя, які вже у дорослому віці несподівано почали виливатися у поетичні рядки. «Я —
не поет! І не шукай в моїх рядках віршовані канони.
Вони прості і ллються із душі. Недосконалі?! Так! Та,
сподіваюсь, не бездушні епігони, хоча… мабуть, і я
десь нагрішив» — так скромно автор характеризує
свою творчість. Проте вже перші рядки, що пролунали в залі, захопили і перенесли у безмежний світ
поета. Володимир Тимофійович так влучно і близько
для кожного описує свої почуття, що не можна залишитися байдужим, адже, як зізнається автор, «життя
проживши між людьми, страждаєш болями людини».
За фахом Володимир Кисіль — інженер-механік.
Працював на різних посадах підприємств та установ
нашого району. Більше 10 років очолював видавництво «Алгоритм». Сьогодні він – завідувач сектору
адміністративно-господарської роботи Державної
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податкової інспекції у Вишгородському районі.
Шлях до власної поезії пролягав через видавничу
справу. Свого часу Володимир Кисіль упорядкував
не одну книжку місцевих поетів і письменників. До
слова, перша поетична ластівка Вишгородщини, яка
започаткувала традицію зустрічей-презентацій у бібліотеці, — збірка «Зарубенська зоря» Ольги Дяченко — побачила світ саме завдяки Володимиру Тимофійовичу.
Разом з тим, презентувати власну збірку «Тобі…»
поет не наважувався цілі три роки. І лише дякуючи
працівникам бібліотеки — директору Марії Міляновській, і завідувачці відділу обслуговування Галині
Дмитренко, а також директору Київської обласної бібліотеки для дітей Миколі Зніщенку, підтримці друзів

та колег, ця презентація все ж відбулась. А друзів у
Володимира Тимофійовича і справді багато.
Привітали колегу по поетичному цеху Ольга Дяченко та Людмила Брик, які допомагали і редагувати
збірку, місцеві поети Олена Альохіна, Анатолій Черняхівський, Василь Линовицький, Віктор Кучерук, педагоги районної гімназії «Інтелект», Вишгородського міжшкільного навчально-виробничого комбінату,
директор якого Микола Федірко — давній друг автора, а заступник директора Надія Кирилюк — друг
дитинства. Мала батьківщина Володимира та Надії
зараз під водами Київського моря. Пісенним дарунком поета й присутніх привітала викладач Вишгородської музичної школи Марія Доля. Від співробітників
податкової інспекції привітала талановитого колегу
завідувач сектору по зв’язках з громадськістю ДПІ
Вишгородського району Оксана Неділько. Порадіти
за Володю прийшли його друзі — заступник керівника видавництва Верховної Ради України Володимир
Кисляк, кандидат медичних наук, доцент кафедри
загальної хірургії Національного медичного універститету України ім О. Богомольця Юрій Супрун, депутат міської ради Юрій Колодзян (автор книги «Гідромеханізація: вчора, сьогодні, завтра», автор ідеї і
упорядник якої Володимир Кисіль), депутат міської
ради, голова Асоціації роботодавців Вишгородщини
Валерій Виговський, який зараз допомагає видати
нову збірку оповідань Ольги Дяченко.
Бажаємо здоров’я, неквапливості часу і злету натхнення Володимиру Кисілю з творчою радістю, якою
він поділився із вишгородцями. Хай ще довгі роки
«діти й онуки чують, як співає дідова душа»!

Знай наших!

Диво-сувеніри
ФОТО – Андрія МАКСІМОВА

Переможниця міського
конкурсу Анна Григоренко

У світлиці благодійного фонду княгині Ольги
пройшла друга частина Всеукраїнської виставкиконкурсу «Український сувенір та новорічна композиція» (декоративно-прикладний напрямок),
участь у якому взяли юні обдарування міського
центру творчості «Джерело» 6-11 років — вихованці гуртків «Золоті ручки», «Народні ремесла» (кер.
Олена Кольвах), «Паперові викрутаси» (кер. Оксана Миненко) та «Витинанки» (кер. Олена Ігоніна).
Кращим «Українським сувеніром» визнано поробку
дев’ятирічної Анни Григоренко «Моя українська родина», у номінації «Новорічна композиція» — роботу
восьмилітньої Анастасії Ліпенко «В очікуванні дива».
Вони відібрані на обласний тур Всеукраїнської виставки-конкурсу, що відбудеться у Білій Церкві.

Віршики під ялинку від бабусі Олени (для дітей і дорослих)
Олена РОГОВЕНКО
Пори року заховались у рядках моїх
віршів.
Ви, малята, здогадались, хто — герої
цих рядків?
Я пробуджую природу,
Я землі тепло дарую,
Маю я чудову вроду
І ніколи не сумую. (Весна)
Я весела, гомінка та пустотлива,
Я допитлива і дуже працьовита,
Я замріяна, солодка і красива,
І яскравим, щедрим сонечком зігріта.
(Літо)
Я дуже люблю працювати,
І сонце люблю, і дощі,
А ще я люблю малювати,
Й смачні готувати борщі. (Осінь)
А я люблю, коли природа спить,
І вся земля вкривається снігами,
І сміх дитячий весело дзвенить,
І я радію щиро разом з вами! (Зима)
«Зимова пісня друзів»
(мелодію придумайте самі)
Хай мете метелиця,
Стежку замітає, —
Снігова хурделиця
Друзів не лякає!

Пр.:
Рип — рип, сніг рипить,
Настає казкова мить!
Сніг, сніг, сніг летить,
І веселий сміх дзвенить! (2 р.)
Вогниками світяться
Друзів оченята, —
Проситься хурделиця
З нами танцювати!
***
Назви місяців зимових неодмінно ти
згадаєш,
Як у віршах загадкових їх ознаки відшукаєш.
Земля замерзає і падає сніг,
Мороз не пускає дітей за поріг,
І спить у барлозі ведмідь волохатий,
І вірять у казку дорослі й малята! (Грудень)
Січе холодний вітер.
Під льодом річка спить.
І лиш зелені віти
Ялиночка пушить.
Горобчики й синички
Сховаються у них, —
І знайдуть годівнички
І зерняток смачних. (Січень)
Лютує зима, холодами лякає,
І сонце у хмари холодні звиває,
Вилазить з барлогу голодний ведмідь
І вранці від холоду люто ричить.

(Лютий)
***
Зненацька засніжило
Сьогодні за вікном,
Все місто застелило
Біленьким полотном.
І що ж воно за диво,
Кому це до снаги?
Хто може так красиво
Прибрати навкруги?
Прийшла пора зимова
Всьому завжди свій час
Природа загадкова
Щодня дивує нас.
Сьогодні снігом вкрила,
А завтра — дощ впаде…
У небі — хмар вітрила, —
І знову сніг іде.
Лунає сміх дитячий,
У сніжки грають всі,
Лише бурулька плаче, —
Кінець її красі.
***
Зранку ще осінь. Вдень — вже зима!
Діти радіють (і я, зокрема).
В сніжки погратися — краща з розваг
(ще під парами мій паротяг)!
Знову під вечір з’явились калюжі, —
А діти (і я) до калюж тих — байдужі!
Спробуйте (з нами разом) посміятися, —
Калюж (і начальства) не варто боятися!

В 1980 году 8 декабря убит Джон Леннон,
засновник групи «Бітлз»
Ігор ПАВЛЮК, м. Вишгород
Зависть — грань людской природы…
Но бывает, что она
Вдруг лишает вас на годы
Настроения и сна.
Если вдруг с судьбой размолвка,
Вы, считая, что идет
Корсиканца треуголка
Лишь на ваш плешивый свод, —
Не печальтесь… Геростратом
Стать без лишнего труда
Много проще, чем Сократом
Пережить свои года…
Чтоб взломать в бессмертье двери,
Как наивный пироман,
Лили жалкие сальери
Яды гениям в стакан…
И дантесы на дуэли
Лишь с пятнадцати шагов
Добивались той же цели Пережить туман веков…
Без страданий и оков…
Средствам свойственно меняться,
В лету канула дуэль.
Выстрел… Джон не смог подняться
Та же участь… та же цель…
Смерть великих выбирает…
Выстрел… тает сгусток сил,
И убитый Джон не знает,
С кем бессмертье разделил…
Над сраженным «битлом» вертит
Чепмен, скалясь, пистолет…
Он проклятья, стоны стерпит…
Он — бессмертен… спору нет…

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров’я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:30 Точка зору
09:50, 11:50 Офіційна хроніка
10:10, 15:45 Т/с «Маруся»
11:00 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:35, 19:00, 21:25
Діловий світ
12:30 Право на захист
12:50 Темний силует
13:00 Армія
13:20 Х/ф «Фронт без флангів»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
16:30 Т/с «УГРО»
18:10 Останнє попередження
18:45 Агро-News
19:15 Зірки гумору
20:15 Жарт з О. Воробей
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:20 Світ спорту
21:35 Новорічний жарт
22:25 Жарт з Г.Ветровим
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 00:10 ТСН
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Джерело
щастя»
00:25 До 75-річного
ювілею Андрія
Кончаловського
«Глянець»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 Х/ф «Вихід
дракона»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:05 Х/ф
«Гудзонський яструб»
16:10 Х/ф «Петля
часу»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Братство
десанту»
22:25 Факти. Підсумки
дня
22:55 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:00, 08:30 Світ за
тиждень
06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
09:00 Точки перетину
09:35 Магія природи
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Пані удача Павла
Луспекаєва
12:20 Атлас світу тварин
14:00 Соціальний статус:
ваші права
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 Відділ кадрів
18:50, 21:25 Економічний
пульс
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:35 Олександра
Пахмутова. Жінка, котру
співають
22:35 : Х/ф «Реґіна»
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Х/ф «Понаїхали
тут»
13:15 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
15:05 Програма
Право на зустріч
16:05 Жди меня
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Зворотний
бік місяця»
23:10 Х/ф
«Настоятель»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення

6:00, 18:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
Профілактика на
каналі до 14:00
14:00 Зроблено в
Києві
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10,0:50 Тимчасово
доступний
16:10 В центрі уваги
16:50,19:20,23:20
Міська варта
17:10
Т/с»Справедливі»
18:25 Якісне життя
19:30 Столиця
21:25 Служба
порятунку
22:00 Т/с «Рані»
23:25 Небозвід
5:00 Громадська
приймальня

Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
Події
подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
Україною
08:20 Живуть же люди
08:55 До суду
09:25, 13:10 Т/с
10:00 Суд присяжних
«Слід» (детектив)
11:25 Остаточний
вердикт
12:00 Нехай говорять
12:35 Т/с «Вулиці
16:00 Право на захист розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
17:15 Критична точка перевірка
18:00 Т/с «Джамайка» 15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Літєйний»
19:20 Говорить
19:25 Т/с «Дикий»
Україна
21:15 Сьогодні.
22:00 Х/ф «Людина- Підсумки.
21:35 Т/с «Гонитва за
вовк»
тінню»
23:30 Прокурорська
00:00 Х/ф «Окреме
перевірка
00:40 Дикий світ
доручення»
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06:40, 16:00 Усе буде
добре
08:40, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
10:05 Таємниці
Х-фактора
11:05 Х/ф «Під
прицілом кохання»
13:10 Битва
екстрасенсів.
Апокаліпсис
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Куб
22:25 Детектор брехні
23:25 Т/с «Доктор
Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найшокуюче
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
10:00, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:30, 14:30 Kіds Tіme
13:35 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піраньї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Т/с «Кухня»
23:05 ФБР :)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:30 CRIME NEWS

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 Ульотне відео поросійськи
08:35 Облом UA
09:00 Х/ф «Смертельне
завоювання Робіна
Кука»
13:00 Х/ф «Навколо
Світу за 80 днів»
15:30 Х/ф
«Ліга видатних
джентельменів»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
19:00 Т/с «Сармат»
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Колонія»
23:35 Х/ф «Вовкиперевертні»

7

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
09:00 Х/ф
«Повернення у
Хелловінтаун»
10:50 Т/с «Сабріна юна відьма»
12:45 Щоденник
вагітної
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВК-2012
19:00 Шопінг монстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі.
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф
«Московський
жиголо»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15, 01:45
Контрольна закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Доброго
здоров’ячка
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиток»
23:45 Вечірній Ургант

05:45 Легенди
карного розшуку
06:45 Х/ф «Хочу
Вашого чоловіка»
08:00 Агенти впливу
09:00 Т/с «Батюшка»
10:45 Т/с «УГРО»
14:50 Т/с «По гарячих
слідах»
18:30 Т/с «Детективи»
19:00, 23:45 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Афганські
лицарі»

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11:50, 19:25 Богиня
шопінгу
12:25 БАгиня шопінгу. Без
цензури
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 20:25 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с «Надприродне»

07:50, 18:40 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50, 21:30, 22:30
Планета Земля
10:50 Докопатися до
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Лейтенант
Шмідт»
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Містична
Україна
19:30 Д/ф «Барон
Штігліц»
00:30 Смартшоу
01:00 Poker Stars PRO
Challenge

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває.
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «По гарячих
слідах»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:25 Дівчата.
23:05 Вісті+
23:25 Х/ф «Вулиці в
крові»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:30, 07:25 Рецепти
здоров’я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25 Світло
09:55, 15:45 Т/с «Маруся»
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:55, 20:55 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:35, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:20 Кордон держави
12:35 Хай щастить
12:55 Секрети успіху з Н.
Городенською
13:35 Х/ф «Фронт без
флангів»
15:15 Euronews
16:35 Т/с «УГРО» 9,10с.
19:00 221. Екстрений виклик.
Тиждень
19:50 Зірки гумору
20:50 Світ спорту
21:30 Соціальне шоу
Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Міняю жінку
21:55 Українські
сенсації
23:20 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с

6:00, 11:35
Мультляндія
«Леся+Рома».
7:25, 1:50 Київ.
07:35 Ділові факти
Музика
07:45 Екстрений
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
виклик
0:25 СТН
08:45 Факти. Ранок
8:45, 19:25 Столиця
09:30, 19:30
10:15 Повнота радості
Надзвичайні новини з життя
Костянтином Стогнієм 13:20, 23:25,
5:00 Громадська
10:30 Т/с «Агент
приймальня
національної безпеки» 15:10 Гаряча лінія
«102»
12:30 Анекдоти по15:40 Прогулянки
українськи
містом
12:45 Факти. День
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
13:00, 22:25 Т/с
Міська варта
«Прокурорська
17:10, 0:50 Тимчасово
перевірка»
доступний
14:10, 20:15 Т/с
18:25 Служба
порятунку
«Братство десанту»
20:00 Т/с «Таємниця
16:40 Т/с «Дізнавач»
Старого Моста»
18:45 Факти. Вечір
21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Рані»
23:55 Х/ф «Бумер»

06:20, 16:00 Усе буде

00:25 Куб

по-моєму

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22625,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 Новини
Київщини
09:20, 13:35, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10,12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Жінка, котру
співають
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
15:30 Ронін. з
Дмитром Видріним
16:00 Країна порад
17:50 48 годин на
подорож
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:35 Зіркова рідня
22:35 Х/ф «Вирок»
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
місяця»
11:35, 12:50 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:45 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:55 Д/ф «Циганська
магія»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:15 Х/ф «Дружба
особливого
призначення»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Події
Огляд. Надзвичайна
07:25 Ранок з
подія
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
17:00 Сьогодні
09:25, 13:10, 22:00
08:20 Професія репортер
Т/с «Слід»
08:55 До суду
10:00, 20:00 Т/с
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
«П’ятницький»
вердикт
12:00 Нехай говорять 12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
16:00 Право на захист 14:25 Прокурорська
17:15 Критична точка перевірка
15:40 Говоримо і
18:00 Т/с «Джамайка» показуємо
17:30 Т/с «Літєйний»
19:20 Говорить
19:25 Т/с «Дикий»
Україна
21:15 Сьогодні.
Підсумки
23:00 Т/с «Подружжя»
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
01:45 Х/ф «Людина23:35 Головна дорога
вовк»
00:10 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15, 01:50
Контрольна закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Доброго
здоров’ячка
16:55, 02:15 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиток»
23:45 Вечірній Ургант

06:05 Х/ф «Гу-га»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с
«Авантюристка»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець «
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф
«Трансморфери»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50, 19:25 Богиня
шопінгу
12:25 Косметичний
ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 20:25, 23:00 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»
00:20 Чортиці у спідницях

добре

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Найшокуюче

08:00, 18:20

07:30, 08:30, 19:00

Неймовірна правда

Репортер

про зірок

09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»

09:55, 10:50 Зіркове

10:00, 17:55, 21:00 Т/с

життя

«Вороніни»

11:50 Х/ф «На мосту»

13:30, 14:30 Kіds Tіme
13:35 М/с «Сильвестр

14:00 Битва

і Твітті - детективи»

екстрасенсів

14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»

18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:50 Моя правда

15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піраньї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Т/с «Кухня»

22:25 Один за всіх

23:05 Весілля буде

2+2

06:00 СоюзМ/с
07:00 М/с «Бен0.
Інопланетна надсила»
08:15, 09:0 Штопор.
Ульотне відео поросійськи
08:35 . Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 20:00 Шалене
відео по-українськи
11:10 Помста
природи
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00 Т/с
«Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф
«Універсальний
солдат»
00:00 . Х/ф «Колонія»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/с
09:05 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабрінаюна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінг
монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Матріархат
23:05 Жіноча ліга
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Планета Земля
10:50 Докопатися до
правди
11:50 Ти можеш
краще
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Хто вбив
Котовського?»
16:50 Шукачі
19:30 Д/ф «Лейтенант
Шмідт»
20:30 Україна: забута
історія
01:00 Теорія
неймовірності

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Бідні
родичі»
22:10 Кузькина мати
23:10 Вісті+
23:35 Х/ф
«Американська
трагедія»
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров’я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна хроніка
09:30, 15:30, 18:45, 21:20
Діловий світ
10:00 Відкриття першої сесії
Верховної Ради України VII
скликання
11:00, 12:25 Футбол. Клубний
чемпіонат світу-2012
12:00, 15:00, 18:20 Новини
14:30 Контрольна робота
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Маруся»
16:30 Т/с «УГРО»
19:00 Плавання на короткій
воді
20:50 Мегалот
21:15 Світ спорту
21:30 Бенефіс М.
Поплавського в Москві
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:10
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15
Джентльменський
набір
22:00 Територія
обману
23:05 Гроші
00:25 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с

6:00, 11:35
06:20, 16:00 Усе буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
07:35 Ділові факти
Музика
08:05, 18:20
07:45 Несекретні
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
файли
17:00, 19:00, 21:00,
08:45 Факти. Ранок
23:00, 0:25 СТН
про зірок
09:30, 19:30
9:25, 19:25 Столиця
09:45 Моя правда
Надзвичайні новини з 10:15 Повнота радості
11:50 Х/ф «Ми дивно
Костянтином Стогнієм життя
13:20, 23:25,
10:30, 16:40 Т/с
зустрілися»
5:00 Громадська
«Дізнавач»
приймальня
13:45 Битва
12:35 Анекдоти по15:10, 20:00 Т/с
екстрасенсів
українськи
«Таємниця Старого
12:45 Факти. День
Моста»
18:00, 22:00 Вікна16:10 В центрі уваги
13:00, 22:25 Т/с
Новини
16:50, 19:20, 23:20
«Прокурорська
Міська варта
20:00, 22:40
перевірка»
17:10, 0:50 Тимчасово
14:10, 20:15 Т/с
МастерШеф
доступний
«Братство десанту»
18:25 Київські історії 01:20 Т/с «Доктор
18:45 Факти. Вечір
21:25 Зворотний відлік
23:50 Кінець світу
22:00 «Київське Віче» Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,

«Леся+Рома»

08:45 Підйом

23:05 Ближче до тіла

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 Трансмісія-тест
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 CRIME NEWS

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:25, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Зіркова рідня
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Соціальний
статус: ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 48 годин на
подорож
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
21:35 НЛО
22:35 Х/ф
«Присутність»
00:45 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:10, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
місяця»
11:40, 12:55 Д/с
«Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:50 Т/с «Повернення
Мухтара»
15:55 Д/ф «Змова
сірих кардиналів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
23:15 Х/ф «Син за
батька»
01:00 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Події
Надзвичайна подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
Україною
08:20 Професія 09:25, 13:10, 22:00
репортер
08:55 До суду
Т/с «Слід»
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
10:00, 20:00 Т/с
вердикт
«П’ятницький»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
16:00 Право на захист перевірка
17:15 Критична точка 15:40 Говоримо і
показуємо
18:00 Т/с «Джамайка» 17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий»
19:20 Говорить
21:15 Сьогодні.
Підсумки
Україна
21:35 Т/с «Гонитва за
23:00 Т/с «Подружжя» тінню»
23:35 Квартирне
01:45 Х/ф
питання
«Розпусник»
00:35 Дикий світ

08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с
«Авантюристка»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець «
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Беовульф і
Грендель»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50, 19:25 Богиня
шопінгу
12:25 Косметичний
ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 20:25, 23:00 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:50 Одна за всіх
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15, 01:45
Контрольна закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Доброго
здоров’ячка
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиток»
23:45 Вечірній Ургант

06:45 Очевидець.
Найшокуюче
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
10:00, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:30, 14:30 Kіds Tіme
13:35 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піраньї
20:00 Т/с «Геймери»
22:05 Т/с «Кухня»

06:00 СоюзМ/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 Ульотне
відео по-російськи
08:35, 20:35 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 20:00 Шалене
відео по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00 . Т/с
«Сармат»
14:00 . Т/с «Солдати»
16:00 . Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
21:30 Х/ф
«Універсальний
солдат: повернення»
23:35 Х/ф
«Універсальний
солдат»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
09:05 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабрінаюна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінг
монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Розсміши
коміка
21:00 Камеді клаб
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Матріархат
23:05 Жіноча ліга
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:50 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Планета Земля
10:50 Докопатися до
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Барон
Штігліц»
16:50, 20:30 Шукачі
18:40 Секретні
території
19:30 Д/ф «Хто вбив
Котовського?»
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка».
15:50 Т/с «Ворожіння при
свічках»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Бідні родичі»
22:15 Битва за сіль.
Всесвітня історія
23:15 Вісті+
23:40 Чесний детектив
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06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров’я
06:35, 07:30 Глас народу
06:40 Вести.Ru
06:55, 07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:20 Книга.ua
09:40 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:05, 15:25 Т/с «Маруся»
11:05 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:15, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Футбол. Клубний
чемпіонат світу-2012
14:30 Українська пісня
15:10 Euronews
16:05 Аудієнція
16:30 Біатлон. Кубок світу
17:15 Т/с «Москва.Три
вокзала»
18:10 Останнє попередження
19:00 Плавання на короткій
воді
21:15 Світ спорту
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15, 21:30 Чотири
весілля
23:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»
01:05 Гроші

07:00 Т/с

06:10, 16:00 Усе буде
6:00, 11:35
Мультляндія
«Леся+Рома»
добре
7:25, 1:50 Київ.
07:35 Ділові факти
07:55, 18:20
Музика
07:45 Максимум в
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
Україні
17:00, 19:00, 21:00,
08:45 Факти. Ранок
про зірок
23:00, 0:25 СТН
09:30, 19:30
9:25, 19:25 Столиця
09:20 Один за всіх
Надзвичайні новини з 10:15 Повнота радості
11:20 Х/ф «Мама
життя
Костянтином Стогнієм
13:20, 23:25,
10:30, 16:35 Т/с
напрокат»
5:00 Громадська
«Дізнавач»
13:20 Битва
приймальня
12:35 Анекдоти по15:10, 20:00 Т/с
екстрасенсів. Війна
українськи
«Таємниця Старого
12:45 Факти. День
світів
Моста»
13:00, 22:25 Т/с
16:10 В центрі уваги
18:00, 22:00 Вікна16:50, 19:20, 23:20
«Прокурорська
Новини
Міська варта
перевірка»
17:10 «Київське Віче»
14:10, 20:15 Т/с
20:00, 22:40 Зважені
18:25 Зворотний відлік
«Братство десанту»
та щасливі
21:25 Прогулянки
18:45 Факти. Вечір
містом
00:40 Т/с «Доктор
23:50 Х/ф
22:00,0:50 Тимчасово
«Антибумер»
Хаус»
доступний

06:40, 07:05, 07:40,

23:05 Парад порад

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:25 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30, 19:20 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:15 Акцент
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 CRIME NEWS

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/си
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 НЛО. Вторгнення
на Землю
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 48 годин на
подорож
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:35 Атаки скажених
псів
22:35 Х/ф «Обличчям
до стіни»
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
місяця»
11:40, 12:55 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:55 Т/с
«Повернення
Мухтара»
16:00 Д/ф
«Рятувальний бункер»
17:00 Д/ф «2012
Апокаліпсис»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:30 Спорт у
Подробицях
20:50 Подробиці.
Неформат
23:05 Х/ф «Гойдалка»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Події
Надзвичайна подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
Україною
08:20 Медичні
09:25, 13:10, 22:00
таємниці
08:55 До суду
Т/с «Слід»
10:00 Суд присяжних
10:00, 20:00 Т/с
11:25 Остаточний
вердикт
«П’ятницький»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
16:00 Право на захист 14:25 Прокурорська
перевірка
17:15 Критична точка 15:40 Говоримо і
18:00 Т/с «Джамайка» показуємо
17:30 Т/с «Літєйний»
19:20 Говорить
19:25 Т/с «Дикий»
21:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
23:00 Т/с «Подружжя» 21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
01:45 Х/ф «Засніжені
23:35 Дачна відповідь
кедри»
00:35 Дикий світ

08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с
«Авантюристка»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець «
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Випадковий
свідок
00:30 Покер.
PokerStars Pro
Challenge

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50, 19:25 Богиня
шопінгу
12:25 Косметичний
ремонт
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 20:25, 23:00 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 Чортиці у спідницях
18:50 БарДак
19:50 Одна за всіх
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»
00:20 Чортиці у спідницях

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 04:00 Новини
09:15, 01:45
Контрольна закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Доброго
здоров’ячка
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:00 Кубок Першого
каналу з хокею.
Збірна Росії - Збірна
Швеції
20:10 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиток»
22:40 Історія одного
суду
23:35 Нічні новини
23:50 Х/ф «Хокеїсти»

08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найшокуюче
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова. У світі
злочинних страстей»
10:00, 17:55, 20:55 Т/с
«Вороніни»
13:30, 14:30 Kіds Tіme
13:35 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піраньї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Т/с «Кухня»

2+2

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 Ульотне
відео по-російськи
08:35, 11:10 . Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05 Штопор.
Шалене відео поукраїнськи
11:55, 20:00 Штопор.
Убойне відео
13:00, 19:00 Т/с
«Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
Десант»
20:35 Нереальні
історії
21:30 Х/ф
«Універсальний
солдат: новий
початок»
23:35 Х/ф
«Універсальний
солдат: повернення»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
09:05 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабрінаюна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінг
монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Камеді клаб
21:00 Велика різниця
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Матріархат
23:05 Жіноча ліга
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:50, 00:30
Смартшоу
08:50 Містична
Україна
09:50, 17:40 Таємні
знаки
10:50, 21:30, 22:30
Планета Земля
11:50 Докопатися до
правди
12:50
Мегакатастрофи
13:10 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Битва за
океан»
16:50, 20:30 Шукачі
18:40 Секретні
території
19:30 Д/ф «ГАЗ»
01:00 Теорія
неймовірності

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45, 02:45
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Ворожіння
при свічках»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Бідні
родичі»
21:25 Двобій
23:00 Вісті+
23:25 Х/ф «Звичайне
диво»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

8 грудня

2012 року

9

П’ЯТНИЦЯ 14 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:30 Гість студії
06:40, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вести.Ru
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:25 . Д/ф «Я залишаюсь.
Ю.Богатиков»
10:05 Ювілейний концерт
маестро В.Гришка
11:05 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:15, 21:10 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:40 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
15:10 Euronews
15:25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
17:55 Шляхами України
18:15 Біатлон. Кубок світу.
Спринт
19:00 Плавання на короткій
воді
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Повне
перевтілення
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Київ вечірній
22:00 Добрий вечір
23:00 Х/ф «Оскарів»
«Боєць»

07:05 Т/с

06:00, 08:30, 15:00, 18:30
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:35 М/си
07:00 Ранкове espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Атаки скажених псів
12:20 Атлас світу тварин
14:00 Соціальний статус:
ваше житло
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 48 годин на
подорож
19:00 Таке спортивне
життя Ірина Дерюгіна
19:40 Магія природи
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:40 В гостях у Дмитра
Гордона. Наталя
Кустинська
22:30 Від мисливця до
жертви. Урмас Отт
23:35 : Х/ф «Білий Бім
Чорне Вухо»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 13:10
Т/с «Серафима
Прекрасна»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Вечірній
квартал
23:00 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
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06:10 М/с

06:45 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 17:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Служба новин
Соціальний пульс
09:00 Виховання
дитинчат
10:00 80 островів навколо
світу
10:40 Х/ф «Канікули
Петрова і Васечкіна»
13:20 Від мисливця до
жертви
14:35 Арт Cіty
15:15 За сім морів
17:00 Точки перетину
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Таке спортивне
життя Григорій Крісс
19:35 Магія природи
20:00 Ронін. з Дмитром
Видріним
20:40 В гостях у Дмитра
Гордона
21:40 Цікаве кіно. Однаєдина
22:45 Х/ф «Троє у човні,
як не рахувати собаки»

08:00 Позаочі

23:00 Україна див

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
09:05 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабріна юна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінг монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК
21:45 Розсміши
коміка
22:40 Матріархат
23:05 Жіноча ліга
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:00 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Доброго
здоров’ячка
16:55 Чекай на мене
18:40 Давай
одружимося
19:45 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Надбання
Республики: Гарик
Сукачев
00:00 Вечірній Ургант

05:35 Х/ф «Через Гобі 07:40 Мультик з Лунтіком 07:50 Смартшоу
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:50, 18:40, 19:30,
та Хінган»
08:35 М/с «Білка та
20:30 Секретні
Стрілка. Пустотлива
території
08:30 Ранковий
сімейка»
09:50, 17:40 Таємні
08:50 Т/с «Кремлівські
Свідок
знаки
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки 10:50 Планета Земля
09:00 Х/ф
відьми»
11:50 Докопатися до
«Чорнобиль»
10:50 Т/с «Та, що
правди
говорить з привидами»
12:50
11:00 Т/с «NCIS: Лос11:50 Богиня шопінгу
Мегакатастрофи
12:25 Косметичний
Анджелес»
13:10 Ефект
ремонт
Нострадамуса
12:00 Т/с «Детективи» 12:50 Гарячі мамусі
13:30, 18:25 Т/с «Моя
13:50 Загадки
12:25 Т/с
прекрасна няня»
Всесвіту
14:35, 20:25, 22:00
14:50 Загадки
«Авантюристка»
Дайош молодьож
планети
15:25 Вайфайтери
14:30 Т/с «Літєйний»
15:50 Д/ф «ГАЗ»
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
16:50 Україна: забута
16:45, 19:00 Свідок
17:00 Досвідос
історія
17:00 Т/с «Псевдонім 17:40, 20:50 Віталька
21:30 Д/ф «Битва за
19:25 БарДак
океан»
«Албанець «
21:20 Шури-Мури
22:30 Д/ф «К9»
19:30 Т/с «Ленінград» 23:00 Надто грубо для
23:30 Д/ф «Криголам
Ю-туб’а
00:00 Х/ф «Клініка»
23:25 Т/с «Надприродне» Ленін»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Ворожіння
при свічках»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала012
21:25 Х/ф «Мелодія
кохання»
23:15 Х/ф «Неземний»

06:20 Х/ф «Сімь

23:50 Х/ф «Бумер»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький»
12:00 Нехай
говорять. Єгипетські
татусі
16:00 Право на захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:00 Т/с «Сліпа куля
: Агент майже не
видимий»
01:45 Х/ф «Вулиці у
вогні»

06:40 Жіночий погляд
07:35, 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
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Літєйний»
19:30 Х/ф «Честь
самурая»
21:30 Х/ф
«Громозека»
23:40 Х/Ф «Доросла
несподіванка»

07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35
«Дізнавач»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05, 22:25
«Прокурорська
перевірка»
14:10, 20:15 «Братство
десанту»
18:45 Факти. Вечір

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова молитва
06:10 Світ православ’я
06:40 7 природних чудес
України
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:15 Шустер-Lіve
08:55 Школа юного
суперагента
11:25 After Lіve
12:05 Х/ф «Фронт за
лінією фронту»
13:25 Зелений коридор
13:45, 16:00 Біатлон.
Кубок світу
14:40 Золотий гусак
15:10 В гостях у Д.
Гордона
16:55 Бенефіс
Ю.Гальцева та Г.Ветрова
18:40 Світ атома
19:00 Плавання на
короткій воді. Чемпіонат
світу
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія тижня
21:30 Українська пісня
22:00 Новорічний жарт з
В.Винокуром
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

00:30 ВусоЛапоХвіст

06:00 СоюзМ/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 Ульотне
відео по-російськи
08:35 Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05 Штопор.
Шалене відео поукраїнськи
10:30, 11:55 . Убойне
відео
11:10 Нереальні
історії
13:00, 16:00 Т/с
«Сармат»
14:00 . Т/с «Солдати»
20:00, 21:30 Сильний
аргумент
23:00 Всесвітня серія
боксу: Україна - США

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця Старого
Моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10, 22:00
Тимчасово доступний
18:25 Прогулянки
містом
21:25 Гаряча лінія
«102»
23:25 Небозвід
0:50 «Київське Віче»

«Леся+Рома»

старих та одна

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Найшокуюче

дівчина»

07:30, 08:30, 19:00

07:55 Х/ф «Ми дивно

Репортер

зустрілися»

09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»

09:45 Х/ф «Коли

10:05, 17:55 Т/с

розтанув сніг»

«Вороніни»

17:45, 22:00 Вікна

13:30, 14:30 Kіds Tіme
13:35 М/с «Сильвестр

новини

і Твітті - детективи»

17:55 Х/ф «Операція

14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»

«И» та інші пригоди
Шурика»

15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піраньї

20:00, 22:40 Танцюють 20:00 Х/ф «Доможися
успіху»
всі
22:00 Т/с «Кухня»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 16:40
06:05 Х/ф «До мне,
06:35 Справжні лікарі 06:35 Козирне життя Мультляндія
Мухтар»
7:25, 3:50 Київ.
07:35 Кулінарна
07:15 Останній герой
07:35 Караоке на
Музика
академія
08:50 Звезда YouTube
Майдані
8:00 СТН
08:00 Світське життя 10:00 Дача
9:30 Київські історії
08:35 Сніданок з
10:00, 1:25 Якісне
09:00 Хто там?
10:30 Квартирне
Юлією Висоцькою
життя
10:10 М/с «Чіп і Дейл» питання
08:45 Їмо вдома
10:30 Зроблено в
11:00 Світ навиворіт : 11:30 Екстрений
Києві
09:55 ВусоЛапоХвіст
Танзанія, Ефіопія
виклик
11:00 Нова адреса
12:15 Дикі та смішні
12:30 Несекретні
12:10 Актуальна тема 10:35 Х/ф «Операція
12:40 Повнота радості «И» та інші пригоди
12:45 Х/ф
файли
життя
«Попелюшка «
13:50 Дивитися всім
Шурика»
13:45 Час відповідей
14:10 Х/ф «Привид
15:25 Х/ф «Біла
12:40 Зважені та
17:00 Бенефіс М.
Зоккомон»
стріла»
Поплавського в Москві щасливі
16:35 Київ вечірній
17:45 Максимум в
19:10 Х/ф «Гонитва за 16:55, 17:55 Зіркове
Д. Б. Купером»
18:30 Розсміши коміка Україні
життя
21:00, 0:25 СТН.
19:30 ТСН
18:45 Факти. Вечір
19:00, 23:35 Х-Фактор
Тижневик
20:00 Х/ф «Артист»
19:00 Х/ф «Снайпер.
21:30, 1:55 Х/ф «Вічна 22:15 Таємниці
22:10 Х/ф «У джазі
Знаряддя помсти»
любов»
Х-фактора
тільки дівчата»
22:40 Наша Russіa
23:35 «Київське Віче»
00:45 Х/ф «Боєць»
23:00 Х/ф «Спартан» 0:55 Гаряча лінія «102 00:45 Детектор брехні

05:35 Будинки

05:25 Огляд
06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
апельсин
06:15 Лотерея Золотий
ключик
07:00, 19:00 Події
06:45 Державна житлова
лотерея
07:25 М/с «Ну,
07:25 Готуємо з Олексієм
Зиміним
постривай»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
07:35 Т/с «Інтерни»
10:00 Квартирне питання
11:20 Т/с «Шериф»
08:00 На валізах
13:10 Своя гра
14:20 Слідство вели...
09:00 Найкращий
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
кухар на селі
Надзвичайна подія
17:25 Професія 10:00 Додому на
репортер
17:55 Програма
свята
максимум.
11:00 Т/с «Подружжя» Розслідування, які
стосуються кожного
19:00 Російські сенсації
14:10, 22:00, 23:50
20:00 Ти не повіриш
21:00 Реакція
Т/с «Слід»
Вассермана
21:35 Мітла
17:00, 19:20 Т/с
22:30 Промінь Світла
23:05 Школа лихослів’я
«Вікторія»
23:55 Т/с «Справа
Крапивіних»
01:30 Х/ф «Відділ»

05:50 Легенди

09:00 Орел і Решка
10:05 Україно,
вставай
10:55 Програма
Сімейний пес
12:00 Т/с «Горобини
грона червоні»
15:55 Х/ф «На
роздоріжжі»
18:00 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Червоне або
чорне
22:35 Великий бокс.
Сергій Федченко Азад Азізов

06:05 Інший футбол

06:00 Срібний

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд
преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Інтелект.УА
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 На перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 CRIME NEWS

06:00, 10:00, 17:55
Новини
06:10 Х/ф «Матрос з
«Комети»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики. Нові
пригоди
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:50 Жартувати
бажаєте?
12:00 Кубок Першого
каналу з хокею. Збірна
Росії - Збірна Чехії
14:10 Абракадабра
15:55 Х/ф «Порцелянове
весілля»
18:05 Людина і закон
19:10 Хвилина слави
крокує країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні ввечері
23:05 Що? Де? Коли?
00:35 Х/ф «Елементарно»

мажорів
09:00 М/с «Роги і
копита: Повернення»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:00 Прокинутися
знаменитим
13:00 Т/с «Татусеві
дочки»
15:35 ШоумаSтгоуон
19:00 Х/ф «Гаррі
Поттер і таємна
кімната»
22:10 Х/ф «Історія
лицаря»
01:05 Х/ф «Доможися
успіху»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
09:35, 19:25 Тема тижня
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:10 Шлях до перемоги
13:30 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Кіно з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Акцент
18:40 Київський час
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
бандитської Одеси
09:00 Мультик з
Лунтіком
06:15 Х/ф «За два
09:25 М/с «Білка та
кроки від «Раю»
Стрілка»
07:45 Т/с «Прямуючи 09:45 М/с «Чорний
плащ»
на південь»
10:45 Єралаш
09:45 Залізний Оскар 11:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
10:30 Круті 90-ті
13:45 Одна за всіх
14:45, 22:20 Веселі
11:30 Речовий доказ.
мамзелі
15:25 М/ф «Нові
Коктейль смерті
пригоди Стіча»
Катюша
16:35 М/ф «Білка
12:00, 23:00 Головний та Стрілка. Зоряні
собаки»
свідок
18:25 Х/ф «Весільний
переполох»
13:00 Х/ф «Клініка»
20:30 Віталька
15:00 Т/с «УГРО»
21:30 Дайош
19:00 Т/с «Павутиння» молодьож
23:00 Х/ф «Четвертий
00:00 Х/ф «Двійник»
вид»

2+2

2+2 (бывш. Кино)

06:00 Ранок на К1

08:15 М/с «Бюро

07:30 М/си

надприродних

09:00 М/с «Казки

розслідувань»

Ганса Крістіана

10:00 Т/с «Зоряна
брама»
13:00 Х/ф «Живим чи
мертвим»

Андерсена»
10:05 М/с
10:20 М/ф «Імпі
Суперстар»
12:05 М/ф

14:50 Х/ф

«Динозавр»

«Безстрашний»

13:50 Подаруй собі

17:00 Х/ф «Подвійний

життя

удар»

14:55 Х/ф «Відданий

19:35 Х/ф «Вуличний

друг»

боєць»

16:45 Матріархат

21:35 Х/ф «Ігри

17:50 Розсміши

кілерів»
23:55 Х/ф
«Універсальний
солдат: новий
початок»

07:00 В обіймах

коміка
18:50 КВК-2012
21:30 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Чорна
лагуна»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
смерті
06:10, 09:10, 12:20
Вісті-Москва
08:00 Суперкораблі
06:20 Військова
програма
10:00
06:50 Планета собак
Мегакатастрофи
07:25 Суботник
11:00 Планета Земля 08:05, 02:25 Таємниці
ДНК
09:20 Городок.
13:00 Top Gear
Дайджест
15:00 Ти можеш
09:55 Джентльмени
удачі
краще
10:55 Чергова
частина
16:00 Острів
11:25 Чесний
апокаліпсису
детектив
12:30 Погоня.
18:00, 19:00, 10:00,
Інтелектуальна гра
13:35 Нова хвиля
22:00, 23:00, 00:00
15:30 Танці з Зірками
Секретні території
18:00 Вісті в суботу
18:45 Х/ф
21:00 Містична
«Полуничний рай»
22:35 Х/ф «Жіноча
Україна
інтуїція»
01:00 Покер
01:20 Гаряча десятка
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Крок до зірок
06:50 Час культури
07:20 Моя земля - моя
власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 7 природних чудес
України
09:05 Хто у домі хазяїн?
09:25, 12:25 Футбол.
Клубний чемпіонат
світу-2012
11:20 Крок до зірок
12:00 Золотий гусак
14:20, 16:00 Біатлон. Кубок
світу
15:05 Шеф-кухар країни
16:45 Діловий світ. Тиждень
17:15 Маю честь запросити
18:05 Зірки гумору
19:00 Плавання на короткій
воді
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Україна інноваційна
21:40 Головний аргумент
21:50 Точка зору
22:10 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Мій татусь,
його коханка та я»
07:50 Марійчин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея Лотозабава
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
11:00 Кулінарна
академія. Юлія
Висоцька
11:25 Давай, до
побачення
12:55 М/с
13:35 Голос. Діти
15:35 Х/ф «Непутяща
невістка»
19:30, 23:50 ТСНтиждень
20:15 Голос. Діти
22:50 Світське життя
00:35 Аргумент кіно
представляє

07:10 Квартирне

06:45 Великі махінатори
07:35, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Цікаве кіно
10:00 Будь в курсі
10:35 Ф-стиль
11:00 80 островів
навколо світу
11:40 Х/ф «Солом’яний
капелюшок»
14:55 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:05 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:40 Майстер
подорожей
18:30, 00:15 Світ за
тиждень
19:00 Таке спортивне
життя Зінаїда Турчина
19:35 Магія природи
20:15 Кумири
21:00 Родіон Нахапетов
22:10 : Х/ф «Пічкилавочки»

07:05 М/с «Вінкс»
08:00 М/с «Маша і
Ведмідь»
08:35 Глянець
09:35 Школа доктора
Комаровського
10:10 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:10 Свати біля
плити
11:35 Програма
Весільний розмір
12:35 Т/с «Йду тебе
шукати»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Х/ф «Честь
Самурая»
23:00 Х/ф
«Неідеальна жінка»

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Шалені
перегони»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Легенди
11:00 Т/с «Подружжя»
14:10 Т/с «Слід»
16:00, 20:00 Т/с
«Вікторія»
19:00 Події тижня
21:20, 22:30 Т/с
«Інтерни»
00:15 Х/ф «Відділ.
П’ятницький»

Перетяжка
меблів

Банк запрошує на роботу
спеціаліста з закінч. В. О.
Вимоги: відповідальність,
уважність, ініціативність,
вміння проводити роботу
із залучення клієнтів.
Тел: (097) 812-55-51

Меблі

(067) 698-99-69

6:00, 8:30, 16:15
Мультляндія
7:25, 14:20, 2:05 Київ.
08:00 Анекдоти поМузика
українськи
8:00, 23:25 СТН.
08:35 Дача
Тижневик
09:10 Дивитися всім
9:30 Нова адреса
10:25 ОлімпіЛяпи
10:00 Столиця
11:30 Козирне життя 11:30 Корисна
12:00 Інший футбол
розмова
12:30 Наша Russіa
12:15 Блага звістка
13:05 Х/ф «Біла
16:50 Х/ф» Гонитва за
Д. Б. Купером»
стріла»
15:10 Х/ф «Снайпер. 18:40 М. Попловський
«З добром до людей»
Знаряддя помсти»
19:15 Х/ф «Таємниця
18:45 Факти тижня з
Імперії»
Оксаною Соколовою
21:00, 23:55 СТН.
19:45 Останній герой
Спорт. Тижневик
21:15 Х/ф
21:25,0:20 Х/ф «Жінка
«Перевертень у
на неділю»
погонах»
5:00 Громадська
23:10 Х/ф «Піжмурки» приймальня
питання

«КОМФОРТ»

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 11-а, тел. 25-807

НОВОРІЧНОРІЗДВЯНИЙ

РОЗПРОДАЖ

Знижки від 3% до 50%
Побутова
техніка

«ТЕХНОГІД»

м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 3, тел. 52-717
Потрібні робітники з комплексного прибирання —
оклад — 1 910 грн.
Слюсар-сантехнік — оклад — 2 296 грн.
За довідками звертатися у відділ кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а,
тел: 54-8-85
Сердечне вітання
шлемо з нагоди 90-річного ювілею
Катерині Йосипівні НЕГОДЕНКО!
Не будем підраховувать літа,
Полічим краще добрі справи Ваші,
Хай Вам сьогодні радість розквіта,
Хай кожен добре слово скаже.
Ну, а роки пливуть у далину…
Нехай пливуть, Ви їх не помічайте,
А щедрих друзів, люблячу рідню
У доброму здоров’ї зустрічайте!
З любов’ю та повагою правнуки,
онуки, діти, рідні та друзі
5 грудня відсвяткувала свій ювілей
вчителька ЗОШ №1
Валентина Іллівна МИХАЙЛЮК!
Шановна, люба вчителько,
Наш мудрий вихователь.
Дозвольте від батьків й дітей
Вас щедро привітати
Людина добра, щира,
Надійна і проста,
Тендітна, мудра, мила,
Душею золота.
Від учнів і батьків 3-А класу

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогодні
06:15 Лотерея
Російське лото
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Диво техніки
09:25 Їдьмо, поїмо
10:00 Дачна відповідь
11:20 Т/с «Шериф»
13:10 Своя гра
14:20 Розвод поросійськи
15:20 І знову
здрастуйте
16:20 Надзвичайна
подія
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
19:35 ЦТ. Одкровення
20:35 ЦТ. Вечірнє
21:15 Х/ф «Тільки
вперед»
23:20 Т/с «Справа
Крапивіних»

07:45 Церква Христова
05:40 Х/ф «Весілля у
08:00 Запитайте у
Малинівці»
лікаря
08:25 Будинки мажорів
07:05 Сніданок з
09:15 М/с «Роги і
копита: Повернення»
Юлією Висоцькою
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
07:15 Їмо вдома
10:15 Шоу Шара
11:15 Недільний офіс
08:35 МастерШеф
12:20 Т/с «Щасливі
13:30 Караоке на
разом»
13:40 Х/ф «Історія
Майдані
лицаря»
16:40 Х/ф «Гаррі
14:30 Х-Фактор
Поттер і таємна
кімната»
19:00 Битва
20:00 ШоумаSтгоуон.
Краще
екстрасенсів
22:50 Прокинутися
21:45 Х/ф «Четвер 12» знаменитим
23:55 Х/ф «Нічний
23:40 Х/ф «Ріта»
продавець»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35 Велика політика
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Машина часу
16:15 Фактор безпеки
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
18:40 Київський час
19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
20:50 Тема тижня
21:00 Час: підсумки тижня
21:40 Час-тайм
22:00 Кіно з Яніною
Соколовою
22:35 Територія закону
23:40 Хроніка тижня

08:15 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
09:35 Журнал Ліги
Чемпіонів УЄФА
2012013
10:00, 19:00 Т/с
«Зоряна брама»
13:00 Х/ф «Принц
злодіїв»
15:10 Х/ф «Учень
Мерліна»
21:30 ПРОФУТБОЛ
22:40 Х/ф «Клієнт»
01:20 Х/ф «Ігри
кілерів»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
08:20 М/ф «Імпі
Суперстар»
10:05 М/ф
«Динозавр»
11:45 Х/ф «Лицар
Камелоту»
13:40 Х/ф «Волохатий
тато»
15:45 Матріархат
16:10 Пороблено в
Україні
17:50 Розсміши
коміка
18:50 КВК
21:30 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Чорна
лагуна»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00 Новини
06:10 Х/ф «Змієлов»
07:50 Армійський
магазин
08:20 Смішарики.
Пін-код
08:35 Здоров’я
09:40 Непутні нотатки
10:10 Доки всі вдома
11:20 Фазенда
12:00 Кубок Першого
каналу з хокею.
Збірна Росії - Збірна
Фінляндії
14:10 Середовище
проживання
15:10 Великі перегони
17:05 Х/ф «Азазель»
21:00 Недільний Час
22:00 Мульт
особистості
22:35 Yesterday lіve
23:45 Познер

07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
07:05 Т/с «Ленінград» 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
11:30 Легенди
Лунтіком
карного розшуку
09:35, 14:40 М/с
«Білка та Стрілка»
12:00 Агенти впливу
09:45 М/с «Чорний
13:00 Т/с «Спас під
плащ»
10:20 М/ф «Котяча
березами»
вдячність»
15:00 Т/с «Павутиння» 11:50 М/ф «Братик
19:00 Т/с «По гарячих ведмедик»
13:35 Альо, директор?
слідах»
16:30 Х/ф «Весільний
переполох»
23:00 Круті 90-ті
18:35 Одна за всіх
00:00 Х/ф «Майстер
19:40 Віталька
20:55 Дайош
сходу»
молодьож
21:55 Веселі мамзелі
ТРК
22:35 Х/ф «Сестри»
«ВишеГрад»
06:10 Легенди

бандитської Одеси

в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Пам’ятаємо
12 грудня для нашої родини сумний день —
рік тому ми проводили в останню путь дорогу
людину — маму, бабусю Штрахову Клавдію
Олександрівну. Нам не вистачає її життєвої
мудрості, вчасної поради, відданої любові. І не
вистачатиме завжди.
Рідні
11 січня 2013 року о 10:00 у приміщенні ВРГ
«Інтелект» — збори членів кредитної спілки
«Ефективні фінансові технології»
Спостережна рада КС «ЕФТ»
Компанія «Lakrua parfum» запрошує стати
дистриб’ютором своїх високоякісних продуктів тих, хто хоче не тільки щодня користуватися французькою парфумерією, а й одержати
фінансову незалежність і право вільно розпоряджатися особистим часом.
Тел: (050) 380-86-28
(093)658-03-78
(097) 078-56-15

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Шановні читачі!
Розпочалась передплата на 2013 рік
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
1 місяць – 6,70 грн + послуги пошти (п.
п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн + п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка,
2) працює: понеділок – п’ятниця, з 8:30 до
12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

07:00 В обіймах смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Мегакатастрофи
11:00 Планета Земля
12:00 Політ над Землею
13:00 Top Gear
15:00 Ти можеш краще
16:00 Новий
Ностарадамус
18:00 Д/ф «К9»
19:00 Д/ф «Гарячі
таємниці холодної війни»
20:00 Д/ф «Криголам
Ленін»
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії
01:00 Покер

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
Телегра
08:20 Місцевий час
09:00, 12:00 Вісті
09:10 Один в океані
10:05, 12:30 Х/ф
«Стукіт серця»
12:20 Вісті-Москва
14:20 Сміятися
дозволяється
16:05 Х/ф «На все
життя»
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Кохання
для бідних»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Мої
щасливі зірки»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Ділянку с. Демидів, 12 соток. Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86, (098) 270-02-09

Телевізор 51 ТЦ-311 Д, б/в,
відмінний стан. Тел: 5-22-75

Гарнітур меблів спальні «Альбіна».
Тел: 5-22-75, 391-09-15

Гараж, металевий, розбірний, з місцем. Ціна договірна. Тел: (096) 951-27-65
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот.
під садівництво. 12 800 грн./сотка.
098-0741770
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під забудову.
16 000 грн./сотка. 098-0741774
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову.
28 000 грн./сотка. 098-0741775
Ділянку с. Нові Петрівці, (біля музею) 18
сот. 256 000 грн. за ділянку 067-7600073
Ділянку с. Нові Петрівці, 10 сот.
120 000 грн. за ділянку 067-7600073
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під забудову.
480 000 грн. за ділянку 067-7600073
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
250 000 грн. за ділянку 096-9738455
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під забудову.
24 000 грн./сотка. 096-9738399
Ділянку с. Новосілки, 1 га під садівництво.
1 050 000 грн. за ділянку 096-9738399
Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст».
56 000 грн. за ділянку 098-0741770

1 кім. пр.Шевченка, 2-д. 40/18/10.
Ремонт. Меблі. 520 000 грн.
067-5899888
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла,
40/20/9,5. 435 000 грн. 098-1510830
1 кім. Симоненка, 7. 4/5 панель,
35/18/7. 370 000 грн. 067-2911588
1 кім. пр. Шевченка, 7. 1/9 цегла
38/20/8. 465 000 грн. 067-7600073
1 кім. Набережна, 2. 9/9 цегла
37/20/7. 385 000 грн. 098-3086090
1 кім. Київська, 6. 4/5 цегла
31/19/5,5. 345 000 грн. 098-3086090
2 кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла,
40/26/6. 440 000 грн. 098-1510830
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
70/41,5/9,5. 728 000 грн.
098-3086090
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.
60 000 грн.067-7600073

КУПЛЮ

2-кім. кв. на вул. Н. Шолуденка, 6-в/6-г.
Готівка/ терміново. 098-1510830

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888

НАЙМУ

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
098-074-17-75

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888

2 кім. массив Берізки, 6. 6/16цегла. 80/45/14.
Ремонт. Меблі. 4500 грн. + ком. послуги
067-7600073
2 кім. пр. Шевченка, 9. 3/9 цегла. 50/35/7.
Ремонт. Меблі. 3 500 грн.+ком. послуги.
067-7600073
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа.
Світло. 098-0741774

ІНШЕ

Будинок с. Хотянівка,
с/т «Каскад». Газ. Вода.
Ціна договірна
067-7600073
Будинок 100м2. с. Старі
Петрівці, двоповерховий.
Ремонт. Меблі.
7 200 грн. 067-7600073

З
Д
А
М

Супутникове телебачення — встановлення, обслуговування, ремонт.
Тел: (098) 418-90-69

Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Ремонт, встановлення, перетяжка дверей, безпіщанка,
шпалери. Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, лінолеум, вагонка, ламінат.
Тел: (067) 945-06-40

ПОДАРУЮ

Щурів (дівчинку та хлопчика), 1-річні. У добрі руки! (093) 487-77-47

Молодіжний квартал

Вишгород

8 грудня

Балади Насінинки у «Снах доріг»

2012 року
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Наші таланти

Пісні з середньовічним присмаком
Валентина ЯКОВЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України
ФОТО — Ірина ЯКОВЕНКО, гурток журналістики
ЦТ «Джерело», спеціально для «Вишгорода»

Наприкінці листопада у Вишгородській музичній школі дебютував
гурт «Сни доріг» Олени Солошенко.
У його складі — друзі-однодумці, так
чи інакше близькі до рольового та історичного моделювання, міфології,
історії та етники.
свої 22 тендітна дівчинка Оленка, якій дають на кілька років
менше, пройшла немало доріжок. Стаціонарні заняття у вузі поєднувала з роботою в іноземній фірмі, встигала з традиційного лука постріляти,
пофехтувати (чим дуже непокоїла матір),
а ще — не пропустити жодного туристичного походу з гітарою за плечима.
Власне, все й почалося зі старої
батьківської гітари. Олену ще змалку зачаровували звуки цього інструменту. У
родині люблять українську і бардівську
пісні. Тож батьки на 15-ліття доньки, не
витримавши її «знущань» над гітарою,
подарували їй новеньку сучасну шестиструнку.
Відтоді у сусідів почалися безсонні
ночі. А після годин, проведених в обіймах з гітарою, дівчина почала писати
власні вірші не зовсім стандартного
формату, покладені на музику.
Тривалий час вони жили у межах кімнати і лише нещодавно почали
з’являтися у колі друзів, на рольових
іграх, фестивалях з реконструкції середньовічних боїв, а згодом і на літературно-музичних вечорах та фестивалях.
Олена Солошенко (сценічне ім’я Насінинка) заявила про себе як автор-виконавець бард-року з елементами фолку
та авангарду.
Як народжуються її поезії і музика
— мабуть, таїна. Це стається раптово
і будь-де — у міському транспорті, на
лоні природи, серед ночі. І тоді хутенько
бере до рук листок паперу чи мобільний, записує думки, події, емоції, у яких
щось абсолютно нове і вічне водночас:
Простеліть небо,
Там, де править темінь,
Віднайдіть спокій
В хаосі потоків.
В кам’яній шкірі
Місце сильній вірі.
Сховане поночі,
Та горять очі…
Пісня «На роздоріжжі» народилася у
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Гайд-парк

Знайомтесь: Олена Солошенко народилася у м. Києві, з 1996-го року мешкає у
Вишгороді. Випускниця Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я». Після закінчення Університету економіки та права «КРОК» — магістр з міжнародної економіки. Спеціаліст із сертифікації у ТОВ «ТЮФ ЗЮД Україна» (офіційному підрозділі
концерну TV SD, що є світовим лідером інспекційних, експертних та сертифікаційних послуг).
Навчається вокалу у Вишгородській музичній школі. Грає на гітарі з 15 років.
Автор більше 30 пісень. Учасниця етно-езотеричного фестивалю «Казкове місто-2010», відкритого фестивалю авторської пісні НТУУ КПІ «Точка зору-2010», Всеукраїнського фестивалю «Червона Рута-2011» (резервіст), Міжнародного фестивалю історичної пісні та балади «Чугункон-2012», етно-езотеричного фестивалю
«Казкове місто-2012», фестивалю бардів «Під бій гітари-2012», Міжнародного музично-поетичного фестивалю «Одна маленька свічка-2012».
маршрутці. «Тисячі разів, — каже дівчина, — їздила повз це дерево. Та одного
дня побачила його іншим, незвичним.
Пригадалися одні з найдревніших дубів
— юзефінський (дерево князя Ігоря неподалік Юзефінського жіночого монастиря у Рокитнянському районі, йому —
800 років — Авт.) та грюнвальдський,
який бачив ще битву хрестоносців тавтонського ордену з польськими і русько-литовськими військами. Можливо,
ці старі діди-дуби Юзеф та Грюнвальд
саме цьому дереву розповіли те, що бачили і знали? І воно хоче передати древню легенду в паралельний світ, поділитися нею з людьми, аби ті замислилися
над своїм життям. Та ніхто не звертає на
дерево уваги, поспішають люди і машини…»
Сьогодні автор пісень незвичайного
формату — баладного, іноді роковоемоційного характеру — має однодумців, які об’єдналися в гурт «Сни доріг».
Дебют у Вишгородській музичній школі
тепло зустріли дирекція і вчителі закладу, музиканти Вишгорода та Києва,
небайдужі мешканці нашого міста і юні
журналісти «Джерела».
Кожна пісня гурту — сон-історія,
казка з середньовічним присмаком про
гармонію стосунків — «Історія Сонці та
Світлячка» , про право вибору — «Братець Лис і Братець Ворон», про матеріалізацію мрій і думок — «У тісненькому
місті».
Протягом години зал уважно слухав
музику класичних академічних та роково-естрадних інструментів. Наприклад,
варгана, яким володіє Оксана Тяпіна,
вона ж Кай (шаман), а в щоденному
житті — студентка Університету «Україна» (майбутній психолог), а ще — кур’єр
компанії PARTER.UA. Оксана також автор пісень і вокалістка.
Євгенія Пузанова (бек-вокал, шумо-

Ризик виховати дурня

Владислав ЛОЗА,
учень 8-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка —
Валентина Яковенко)
На жаль, зараз Україна на шляху духовного
виродження. Все менше високоосвічених людей або ж тих, хто ще пам’ятає та примножує
тисячолітні слов’янські традиції. Іноді вони викликають іронічну посмішку у сучасної молоді.
загалі останнім часом не без іронії сприймається будь-яка мораль чи людяність з
боку молоді (а особливо — підлітків). Мовляв, світ такий жорстокий, маємо пристосовуватися…
Те ж стосується і державної мови. Я народився
у російськомовній сім’ї. Росіяни — наші браття по
духу й крові, але я був вражений деструктивною реакцією батьків та однолітків на мою, врешті-решт,
невдалу спробу писати та спілкуватися тільки українською мовою. І це — поодинокий приклад українофобства.
На телебаченні все набагато гірше. Українські
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ві) та Ольга Шатна (флейта) здобувають
вищу освіту за спеціальністю «філософія» у Києво-Могилянській академії.
Олександра Ітерська (бек-вокал, віолончель) — офіс-менеджер, готується
вступити до Національного Авіаційного
університету. У цьому вузі навчається
бас-гітарист Олег Вацлавів.
Учасники гурту вдячні директору музичної школи Анжеліці Барнич, викладачеві Олександру Сініченку. А за них
самих та за свою ученицю Олену Солошенко щиро раділа викладач вокалу
і, власне, головний ініціатор події Ірина
Беза. Вона пригадала, як дівча прийшло на заняття чотири роки тому, ще
не впевнене в собі, а сьогодні є не лише
автором більше 30 пісень, а й керівником музичного колективу.
…Не можу казати за всіх, але майже всьому залу вочевидь сподобався
«Блюз». Якийсь хлопець не втримався,

канали розраховані на російських глядачів, мова
телеведучих — російська. А про примітивні американоподібні «шоу» із зарубіжними назвами та тематикою для неосвічених мас, взагалі нічого сказати.
Хіба що просто промовчати…
Молодь — інша справа. Її цікавить більше, яка
модель зарубіжних «мобілок» та «планшетів» зараз
на прилавках магазинів електроніки та яку чергову
примітивну кінокомедію «крутять», говорячи скаліченою мовою підлітків, в усіх кінотеатрах, аніж те,
ким був перший князь Русі, якого бога слов’яни називали Сварогом, які пісні складали про гетьмана
Дорошенка й чим прославився Нестор Іванович
Махно.
Ці приклади мають переконати читачів, юних та
дорослих, що слов’янство зараз потребує згуртування, виховання дітей у народно-патріотичному
дусі та масового залучення молоді до культурних
заходів і суспільно-корисних справ, а також пропаганди загальнолюдських цінностей. Інакше ми
ризикуємо виховати покоління вироджених дурнів,
нероб та злочинців, які врешті-решт переможуть
мізерний прошарок мислячої інтелігенції завдяки
своїй чисельності.

дістав губну гармошку і почав підігрувати музикантам.
— Цей момент абсолютного взаєморозуміння, мабуть, є чи не найприємніший для музиканта? — поцікавилася в
Олени.
— Звичайно. Для мене важлива реакція глядачів, їхня довіра. Душевна та
морально свіжа музика, що несе світло,
гармонію і водночас розбуджує почуття,
може стати близькою для кожного. Тож
власною відвертістю прагну торкнутись
душі слухача…
Музику гурту називають фолком,
психо-роком і навіть дарк-фолком. І в
кожному з визначень є істина. Хоча Олена Солошенко називає їх бард-роком
з елементами фентезі-фолку, легкої
психоделіки та м’якого авангарду. Так
чи інакше, а «Сни доріг» — молодіжний
гурт, який не вписується у жанрові рамки та у межі буденної фантазії.

Дивовижна музика
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина Яковенко)
Нещодавно ми слухали молоду групу «Сни доріг». У
залі було не так багато людей. Напевне, це на краще, бо
створилася тепла, навіть сімейна атмосфера.
узиканти вийшли у незвичайному, ніби давньослов’янському вбранні. Спочатку я не могла зрозуміти, чому. Але як тільки зазвучала музика, все
стало на свої місця.
Її жанр незвичний, і кожна пісня — з глибоким філософським змістом.
Запам’ятався «Блюз». На прохання залу його заспівали
«на біс».
До речі, мене вразила не лише музика, а й те, як розмовляють музиканти між собою, їхні сценічні імена: Насінинка
(голос лісу), Кай (шаман), Йен (відьмачка), Фрекі (вовкулака), Шатна (духовія), Медуза (гіпнозея).
Мені дуже сподобався концерт. Після нього залишилися
лише позитивні емоції. Бажаю гурту натхнення і нових пісень.
А якщо ви захочете послухати пісні гурту «Сни доріг», завітайте на сайт http://vk.com/dreams_of_roads.
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Почаюємо?

Вишгород

Ати-бати… будемо солдати
Хочу в армію!

15 грудня — Міжнародний день
чаю. Ми п’ємо його ледь не щодня,
а то й по кілька разів на день, практично не задумуючись про властивості цього напою. А дарма! Науковці довели, що чай попереджає
та лікує деякі захворювання.
ри регулярному вживанні
чаю (особливо зеленого) ви
захищаєте серцево-судинну систему, зокрема від інсульту. Три
чашки чаю на день знижують ризик захворіти на 11%.
Любителі чаю менше страждають
від карієсу, оскільки напій містить таніни, що попереджують утворення зубного нальоту та перешкоджають руйнівній дії харчових крохмалів на зубну
емаль.
У Японії онкологічні захворювання рідкі, адже середньостатистичний
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японець випиває до десяти чашок чаю
за день. Завдяки флавоноїдам при
вживанні всього однієї чашки чаю на
50% знижується ризик захворіти на
рак легень та попереджається рак грудей на ранній стадії. На думку вчених
та лікарів, у майбутньому чай увійде до
переліку протиракових препаратів.
В чому ж його секрет? У листі чаю
понад 120 різноманітних корисних
речовин, які відвищують життєвий
тонус, стимулюють серцево-судинну та нервову системи. Як результат
– покращується кровообіг у судинах головного мозку, серцевий м’яз
пришвидшує свою роботу, і до нього
швидше надходить кров по коронарних судинах.
До речі, кофеїн у чаї значно м’якше
впливає на нервову систему людини
та діє довше, аніж кофеїн у каві.

Анастасія НЕПОКРИТОВА, школа
журналістики ЦТ «Дивосвіт» (керівник
гуртка — Ольга Думанська)
У військкоматах України йде приписна кампанія, і юнаки проходять
медогляд. Морально-ділові та фізичні
якості допризовників вивчають психологи та офіцери військкоматів. Над
підставі отриманих результатів кожному юнаку визначатимуть рід військ та
спеціальність. Але чи охоче сьогодні
йде молодь служити до армії?
апитала сусіда, чи служив в армії. Він посміхнувся і сказав, що
там одні «недоумки», і нічого не
вчать, а тільки принижують. Це мене здивувало, а батьки пояснили, що був час,
коли хлопці намагалися «відкосити» від
служби, вигадували різні причини або
вступали до вищих навчальних закладів з
військовою кафедрою. Але зараз, сказали
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вони, усе інакше.
Думаю, що служити повинен кожний
юнак, адже армія — школа виховання для
справжнього чоловіка. Тим більше, що
хлопці зараз дуже розкуті та розбещені, то
ж служба їм конче потрібна. З армії юнаки
повертаються мужніми, сильними, хоробрими і відважними.
Поважаю хлопців, які відслужили, адже
вони й поводять себе, як справжні чоловіки. Серед моїх однолітків існує думка, що
служити — це круто. Після армії юнакам
відкрита дорога у суспільне життя — будь
ласка, приходь до силових структур, вступай до будь-якого військового навчального закладу, залюбки беруть в охоронці.
Подейкують, що й дівчата повинні служити в армії. Та це недоцільно. Вважаю,
що жінка повинна бути жіночною, а не бігати з гранатами та ховатися в окопах. Наше
завдання інше — бути тими, кого хлопці та
чоловіки повинні захищати.

Заліковий рік закінчується, на порозі— земний черговий новий рік...
Згадаймо їх, підтвердивши, що нащадки їхні ще живуть на цьому білому світі…
Свята кола Сварожого. Календар
свят наших славних предків
Анатолій МИСЬКО
Грудень.
Свято Велеса — 6 грудня. День Діда
Мороза. Він сходить по сонячному промінню на землю і приносить зародки багатства, врожаю, приплоду. Згадаймо
Діда Мороза з мішком подарунків — це
він, наш Велес, якого треба гукати в цей
День саме так, як діти в наш час кличуть
Діда Мороза. З його приходом почина-

Календар
9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією; День благодійництва
Народилися:
1868 — Фріц Габер — німецький хімік, нобелівський лауреат 1918 року
Іменини: Георгій, Яків
10 грудня — Міжнародний день
прав людини; Всесвітній день футболу
1901 — у Стокгольмі вручено перші
Нобелівські премії
Народилися:
1610 — Адріан ван Остаде — голландський живописець
1940 — Микола Кацал — український
диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник Львівської державної
академічної чоловічої хорової капели
«Дударик», а також однойменної хорової
школи
Іменини: Всеволод, Роман, Яків
11 грудня — Міжнародний день
гір; Міжнародний день танго
1769 — в Англії запатентовано жалюзі
1914 — у Києві арештовано українського історика Михайла Грушевського
за зв’язки з австрійським урядом

ється вивчення колядок, підготовка до
Різдва. «Це Велес навчив праотців наших орати землю і злаки сіяти, і жати
віна-вінча на полях страдних, і ставити
Снопа до огнища, і чтити Його як Отця
Божого!» — записано у Велесовій книзі,
святій книзі нашого народу.
Різдво Божича Коляди — зимове
сонцестояння. Переважно припадає на
21-22 грудня (визначається за астрономічним календарем). Найкоротший
день, найдовша ніч. Народжується мо-

лоде сонячне світло, воно щодня прибуває і поборює темряву своїми ніжними
промінчиками, які навесні оживляють
землю і всю природу. Закінчення Корочуна — найтемнішої частини року. Разом з житнім снопом — Дідухом — входять до нашої оселі духи нашого роду.
На столі дванадцять (або тринадцять)
страв за числом місяців року. Першу
ложку куті старійшина роду підкидає до
стелі. «Дідів кутею пам’ятайте і чаркою
не обминайте» — кажуть на Поліссі. Ко-

лядування. Колядки розповідають про
створення Світу. В кіпці обряду застільна громада ділить священне причастя Різдвяній Божичий коровай.
Коляду відзначає і тепер молодь своєрідним ритуальним святом.
Свято рода — другий день після
Різдва Світла (переважно 22-23 грудня).
Відвідують своїх рідних та близьких,
пригощають пирогами, пивом і медом.
Головні побажання цих родових свят:
«Хай все добре народжується!»

1946 — при ООН організовано Дитячий фонд — ЮНІСЕФ
1946 — в Англії запатентовано перший програмувальний комп’ютер
Народилися:
1803 — Гектор Берліоз — французький композитор
1918 — Олександр Солженіцин —
радянський письменник («Один день з
життя Івана Денисовича», «Архіпелаг ГУЛАГ», «У крузі першому»), лауреат Нобелівської премії з літератури (1970)
Іменини: Федір, Василь
12 грудня — День Сухопутних
військ України
1674 — у Києво-Печерській друкарні
видано перший короткий нарис історії
України — «Синопсис»
Народилися:
1766 — Микола Карамзін — російський письменник, поет, історик та громадський діяч
1821 — Гюстав Флобер — французький письменник
1887 — Олександр Назаревський —
український літературознавець, бібліограф
1928 — Євген Сверстюк — український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в’язень радянських концтаборів

1928 — Леонід Биков — український
актор і режисер, народний артист УРСР,
лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г.
Шевченка
1937 — Олексій Вусик — український
письменник
Іменини: Данило, Денис, Іван, Микола
13 грудня — День пам’яті Святого
Апостола Андрія Первозванного
Народилися:
1877 — Микола Леонтович — український композитор, хоровий диригент,
громадський діяч, фольклорист, педагог, автор всесвітньо відомої обробки
«Щедрика»
1893 — Микола Хвильовий — український прозаїк, поет, публіцист, один
з основоположників пореволюційної
української прози
1926 — Ярослав Дашкевич — український історик
Іменини: Андрій, Луцій
14 грудня — День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
Народилися:
1503 — Нострадамус — французький астролог, провидець, лейб-медик
Карла IX, письменник
1654 — Данило Апостол — гетьман

України
1840 — Михайло Старицький — український письменник (поет, драматург,
прозаїк), театральний і культурний діяч
Іменини: Наум, Філарет
15 грудня — День працівників
суду; Міжнародний день чаю
1934 — у Києві в підвалах Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР
(пізніше Жовтневий палац) за вироком
виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР розстріляно 28 «членів» вигаданого чекістами «Об’єднання
українських нацiоналiстiв», серед яких
— українські письменники Дмитро
Фальківський, Григорій Косинка, Кость
Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький;
2000 — в Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований реактор, незважаючи на збудований захисний «саркофаг», продовжував
випромінювати радіацію
Народилися:
1890 — Василь Ємець — український
бандурист-віртуоз світової слави
1958 — Соломія Павличко — письменниця, публіцистка, автор праць з історії фемінізму
Іменини: Андрій, Іван, Стефан, Афанасій, Сава
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Вишгород:

Київ:

13 грудня Вишгородська дитяча музична школа (вул. І. Мазепи, 13) — класична фортепіанна музика. Початок о 15.00.
13 грудня міський центр творчості «Джерело» (вул. Симоненка, 3-А) — Андріївські вечорниці. Початок о 17.00.
14 грудня Вишгородська дитяча музична школа — вечір гітарної музики. Початок о 17.00
17 грудня Вишгородська дитяча музична школа — лекціяконцерт до 280-ліття Й.Гайдна «Йозеф Гайдн – засновник віденської школи», лектор В. І. Пец. Початок о 18:00
«Святий Миколай» - низка спільних заходів міського хору
«Коралі» (центру творчості «Джерело») та громади Собору
Вишгородської Богородиці:
- 16 грудня та 22 грудня в Соборі (вул. Старосільська, 9):
- казкотерапія для малечі та лекція для батьків казкотерапевта Катерини Єгорушкіної;
- святкові майстер-класи із виготовлення вітальних листівок
та різдвяних прикрас;
- вивчення миколаївських пісень та колядок.
17 грудня Районна бібліотека (вул. Шолуденка, 8) Літературне свято для дітей «Іде до нас крізь ниви й гори Святий
Угодник Миколай»
З 19 грудня по 10 січня у фойє БК «Енергетик» (прос. Мазепи, 9) художня виставка «Різдвяна хата»
20 грудня БК «Енергетик». Конкурс на здобуття районної
музичної премії «Золотий скрипковий ключ». Початок о 18.00.
- 23 грудня Собор Вишгородської Богородиці — вистава
«Святий Миколай» (сценарій С. Майданської).
23 грудня Міський центр творчості «Джерело» — новорічна
казка «Пригоди Тік-Така». Початок о 16.00.
24 грудня Районна бібліотека. Година народознавства
«Зима прийшла й розваги принесла»

6-8 грудня у КиївЕкспоПлазі (м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, ст. м. Нивки) — традиційний зимовий книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжкова коляда». Ярмарок працює 10:00 до 19:00. Вхід вільний.
У програмі:
— книжки за цінами видавництв;
— презентація книг та автограф-сесії;
— фестиваль куті (традиційні страви готуватимуть зіркові кухарі);
— майстер-класи для дітей та дорослих із колядування, щедрування, народних танців, кусання Калити, ворожіння...
8 грудня — Дитячий день — спеціальна програма для маленьких читачів
11:30-12:00 — виступ дитячого фольклорного колективу «Співаночка» Вишгородського міського центру «Джерело»
12:00-13:00 — вистава «Котик і Півник» лялькового театру Національної бібліотеки України для дітей
13:00-15:00 — свято Калити «Козацький гарт»
15:00-16:00 — «Не зовсім казки» від «Видавництва Старого Лева»
15:00-16:00 — дитячий борщик від Зірки Мензатюк (на Книжковій кухні)
16:00-17:00 — неймовірні фізичні досліди та хімічні перетворення в науковому шоу від «Веселої
науки»
6-8 грудня у КиївЕкспоПлазі (м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, ст. м. Нивки) — ярмарок рукоділля та
хобі «МЕДВІН: Рукоділля: подарунки до Різдва»,
Різдва»,

Талант
під віковим в’язом
Із життя народної художниці
Катерини Білокур

ФОТО – автор

Я побував у садибі художниці, де вона народилася і усе
життя прожила, і на вулиці звернув увагу на величний в’яз. У
Богданівці ніде більше не бачив такого дерева.
абуть, невипадково — великий талант сільської художниці міцнів під кроною цього велетня, що простягав гілля
на двір Катрусі. Мовби захищав її оселю від різних негараздів. Перехожий розповів історію цього диво-дерева і те, як
Катруся замолоду врятувала цього красеня.
Якось вона побачила трьох людей, які поралися навколо в’яза.
На запитання — що ви тут робите? — почула, що збираються зпиляти дерево за наказом, бо воно заважає електрифікувати вулицю.
Безумовно, велика радість селян — світло у садибах! Та Катерина вмовила робітників поставити ще одного стовпа за її кошти, які
надходили час від часу від музею народної творчості з Києва за
намальовані картини.
Поставили стовпа на
протилежному боці вулиці. І дріт протягнули
за рахунок художниці.
Так обминули її улюблене дерево зигзагом.
А дерево це посадив її рідний дідусь на
честь народження сина
Василя, який став батьком Катерини. І досі
красень цей прикрашає
садибу-музей народної
художниці України Катерини Василівни Білокур, якій 7 грудня виповнилося 112 років з дня
Автопортрет
народження.

Своя зелень
Петрушку. Викопують корінці. На дно горщика
заввишки 18 см кладуть трохи землі і саджають так,
аби корінець був на 1,5 см вищий шару землі. Якщо
корінець довгий, його відрізають і присипають попелом, обов’язково просушують і тільки потім саджають
у землю. Якщо корінь не просушити – він загине.
Таким чином сіють моркву і буряк для зелені. У

Вишгород, клуб органічного
землеробства
Марта КВІТКА

Володимир ЛЕВАДНИЙ

М

Безпечна краса

де можна придбати
авторські подарунки
від майстрів та
товари для рукоділля, а також навчитись
різним технікам
рукоділля
під
час більше 100 безкоштовних майстер-класів. Ярмарок працює 10:00 до 19:00. Вхід вільний.
28 листопада до 20 грудня у музеї Івана Гончара (м Київ, вул. Лаврська, 19) — ювілейна виставка живопису на склі заслуженого майстра народної
творчості України, лауреата премії ім. Катерини Білокур Анастасії Рак. Виставка працює щодня, окрім
понеділка та останнього вівторка місяця, з 10:00 до
17:30
8 грудня-13 січня центр української культури та
мистецтв (м. Київ, вул. Хорива, 19-В. м. Контрактова площа) — ІІ свято новорічної іграшки. У програмі — новорічні майстер-класи (їх буде більше 40),
веселі концерти, екскурсії, перегляди добрих новорічних мультфільмів. Родзинка свята — персональна
виставка робіт відомої львівської художниці Вікторії
Проців. Ії творчість – лялькові смішні дівчатка, лагідні
карикатури на закоханих, ідеалістичні сюжети – ілюстрації національних традицій. Часи роботи: Пн.-Пт.
– 10:00 – 19:00; Сб. – 10:00 – 18:00; Нд. – вихідний.
15 грудня, 15:00. У рамках виставки «Книжкові контракти» від видавництва «Грані-Т» — дитячі
читання з участю відомих музикантів «Музичні віршолюбики. Приспів».

«ЕМБІКО»
рятує рослини
ять хворобам та шкідникам.
У клубі органічного землеробства Вишгорода – ціла серія препаратів «Ембіко» – для
кімнатних квітів, для формування крони дерев,
для газону, для відновлення плодючості землі.
Детально про біопрепарати Торгового
Дому «Геотек» садівники та городники дізнаються з лекції представника фірми, яка відбудеться 15 грудня о 12:00 А цієї суботи, 8 грудня,
на вас чекає у клубі в 13.00 мікробіолог Герта
Рихлєвська. Її розповідь – про підвищення родючості землі. Це вже друга зустріч членів клубу з науковцем.
Приходьте усі бажаючі! Не пошкодуєте!
Наш телефон: (098) 855–93–33.

За вікном – зима, на дорогах – ожеледиця, світловий день такий короткий, що
не зоглянешся, як вже сутінки. Відповідно
і настрій песимістичний.
днак подивишся на підвіконня, де у
керамічних, пластикових горщиках
цвітуть твої улюбленці, і на душі теплішає. Адже кімнатні рослини – це цілий світ
живої природи, з ними забуваєш про метушню,
і проблеми стають не такими вже страшними.
Квіти наче розуміють, що життя продовжується
і радощі у ньому більше, ніж суму.
Кімнатні квіти – живі істоти, які потребують
щоденного догляду та
поваги. Для них тільки ви
– лікар. Ви допоможете
справитися з хворобами
та шкідниками, вчасно
підгодуєте їх добривами,
дасте напитися. А допоможе вам мікробіологічний препарат «Ембіко»
– декоративні квіти, який
не містить шкідливих хімічних сполук і повністю
безпечний для рослин,
людей, домашніх тварин,
птахів, риб, бджіл.
«Працюють» у препараті молочнокислі, фотосинтезуючі мікроорганізми – дріжджі, компостні
чаї – живільні еліксири,
збагачені корисними міВалентина Лосєва — консультант клубу
кробами, що протисто-

О

До столу із… підвіконня
зеленому листі цих овочів вітамінів А і С у десятки разів більше, ніж у коренеплодах.
Крес-салат сіють кожні два тижні, але кожного
разу у нову землю. Через два тижні його можна вживати.
Цибулю на зелень розміром 3 см не заглиблюють
у землю, щоб не згнила. У воду ставити цибулини не-

бажано – від землі вони більше отримують корисних
речовин. Щоб пошвидше мати зелену цибулю, можна
зрізати у цибулини верхівку.
Після посадки город можна побризкати слабким
розчином Емочок ( 1 мл на 1 л води). Добре, якщо
є підсвітка у вигляді ламп денного світла – тоді город
радуватиме вас всю зиму.
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Вишгород

Сонячні мотиви «Українського сувеніру»

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для
«Вишгорода»

Актова зала Вишгородського
міського центру творчості учнівської молоді «Джерело» враз
ожила від яскравих малюнків,
веселих фігурок казкових героїв та паперових замків. Це свої
творчі доробки підготували юні
художники «Арт-студії» та вихованці студії творчості «Ра» до
міського етапу Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Український
сувенір», що проводиться у рамках обласної виставки-конкурсу
Вишгородською міською радою
та Центром творчості.
олективні роботи: казкове
дерево з птахами створили Маргарита Бондар (3,5
роки), Владислава Семенюк (3,3),
Вікторія Матвієнко (8 років), Софія
Сотник (4,5) та інші діти; велику декоративну тарілку «Колесо життя»
— Анастасія Бурко, Вікторія Пироженко, Єлизавета Сіріна, Анастасія
Вовк, Олександра Цибуля, Дар’я
Пишна, Олександра Цибуля, Ксенія
Толстих. Казкової краси будиночки,
санчата з новорічними подарунка-

К

ми, дитячі іграшки й багато різних
предметів ужитку з декоративно-прикладним розписом, чудові
малюнки представили керівники
студій Ольга Ралко та Олена Ралко, які допомагають своїм вихованцям оволодівати мовою мистецтва.
Ольга Дмитрівна має в цьому вже
великий досвід. Для Олени (а вона
нещодавно прийшла працювати в
«Джерело») мама тепер — колега. Її донька має гарний смак, безліч креативних ідей, вищу освіту,
що здобула в Київському інституті
мистецтв імені Сальвадора Далі та
багато інших гарних якостей, притаманних творчій молоді.
…Студійці під керівництвом педагогів потрудились на славу. У
цьому переконалися гості та батьки. А поетеса, член Спілки майстрів
народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода Ольга Дяченко, висловлюючи захоплення дитячими роботами, подарувала свій поетичний
експромт з побажанням:
Нехай же доленька щаслива
Не має темних кольорів.
Щоб тільки сонячні мотиви
Цвіли у серці дітлахів!
Усі дитячі роботи були дійсно
неповторними.
Тож
директору
«Джерела» Наталії Кисіль — голо-

ві журі, та художникам-дизайнерам
Вероніці Бажаній, Олені Ралко, художнику-керамісту, графічному дизайнеру Інні Тараруєвій — було нелегко визначити, чия краща. Поки їх
оцінювали, гості насолоджувалися
виступами фольклорного ансамблю «Співаночка» (керівник — Валентина Демочко), Олександри Стецюк — вихованки вокальної студії
«Полузір’я» (керівник — заслужена
артистка України Тетяна Халаш),
ще й встигли погратися з ведучою,
улюбленицею малечі Катериною
Барладян, яка навчає танцям у хореографічному колективі «Pas de
danse».
…Та ось журі готове оголосити переможців: на третьому місці
десятирічні Олександра Цибуля та
Ксенія Толстих зі своєю роботою
«Весілля хрюші Ксюші та Андрюші»,
на другому — Вікторія Пироженко із
чарівною скринькою з намистом. А
перше місце журі присудило Анастасії Вовк, яка зробила бідончик для
молока з українським пейзажем.
Переможців вітали щирими оплесками та грамотами ЦТ «Джерело».
А Настя представлятиме наше місто
на обласному етапі виставки-конкурсу в м. Біла Церква.
Побажаємо їй успіхів!

Казкотерапія від Катерини
Розпитувала Ярослава БЕНЬ

Катерина Єгорушкіна народилась у м. Бровари Київської області. За освітою
— філолог, психолог, закінчила аспірантуру Національного університету «КиєвоМогилянська академія». Письменниця, поетка, казкотерапевт. Працює з дітьми й
дорослими у царинах казкотерапії та книготерапії за авторськими методиками.
Веде радіопередачу «Чарівний світ казок». Авторка проекту «Майстерня Казки
«Синій Птах»», серії книг «Музична казкотерапія для малят».
На грант Президента України у 2006 році видала поетичну збірку «Пульсація
миті», друкувалася у періодичних виданнях та альманахах. Член літературних студій «Криниця», «Радосинь», «Свіча-до-слова». Лауреат та дипломант кількох літературних конкурсів. Авторка трьох книг для дітей — «Музична подорож Золотого
Каштанчика», «Країна Сніговія» та «Будиночок з Води». Останні дві видавалися
двічі за рік, а «Будиночок з Води» увійшов до трійки найкращих книг для дітей
2011 року (за читацьким рейтингом «Читають всі»). У жовтні 2012 року Катерина
стала членом Національної спілки письменників України.

ФОТО — Катерина ЄГОРУШКІНА

Не
втомлюєшся
дивуватися,
скільки незвичайних людей живе довкола. Про їх таланти і захоплення ти
навіть не здогадуєшся. Хтось може
бути сусідом, з кимось перетинаємося у маршрутках щоранку або стоїмо у черзі до продавчині-молочниці
щосуботи.
Мене завжди захоплювало вміння людей невимушено і щиро вести
бесіду з малознайомими людьми,
адже скільки корисного і цікавого
можна дізнатися від співбесідника.
Ще раз спало це на думку, коли познайомилась із Катериною Єгорушкіною — в одній із соціальних мереж
Інтернету. Катя написала, що живе
у Вишгороді недовго і рада була б
мати тут знайомих та друзів.
Від того часу ми зустрічаємося
нечасто, але кожна зустріч — особлива, сповнена творчості і позитиву. А інакше і не може бути, адже
Катя — творча жінка і, як мені приємно її називати, казкарка. Радо
зустрічаю знайому вишгородчанку
то на книжковій виставці, то на цікавих заходах для дітей у Києві, то чую
її голос в радіоефірі, бачу дописи
про її творчість на шпальтах газет.
Дивує, що вона постійно знаходить
нові, прогресивні втілення, аби донести свою творчість до читача.
У підготовці до свята Миколая ми

Захоплення

розмовляли з Катериною Єгорушкіною про казку в житті сучасної дитини, про поради батькам щодо вибору казок для своїх дітей.
Сподіваюся, що наша розмова
стане вдалим початком творчого
спілкування казкотерапією у нашому рідному містечку.
— Катю, чому саме казкарництво? Хто надихав, спонукав до
складання казок?
— Змалечку люблю казки. На жаль,
у мене не така гостра пам’ять, аби досі
впізнавати всі сюжети. Моя пам’ять
тяжіє до емоційної — коли кожна прочитана казка розквітає в мені як квітка,
дуже довго відчуваю її аромат, вона
перетворює мене на
трішки іншу людину, а от
фактаж у голові не тримається. Напевне, це і
на краще — звільняється місце для нових ідей і
сюжетів :).
Свій перший вірш я
написала у сім років, а от
казку — вже у двадцять.
Спонукали до того різні
люди — дорослі та маленькі, і звісно ж — моя
внутрішня дитина.

— Народна казка, авторська чи
вигадана мамою, якій надати перевагу у виборі казки для малечі?
— У кожного виду казок є свої плюси
та мінуси, тому однозначно щось порадити важко. Треба аналізувати кожну
конкретну казку перед тим, як прочитати її дітям: що вона несе? Який життєвий сценарій може закласти? Чи не
порушені в ній правдиві причинно-наслідкові зв’язки?
Народні казки дуже глибокі, проте не
всі вони підходять дітям. В авторських
може бути надзвичайний політ уяви, а
от із законом причини-наслідку не завжди все ідеально. До того ж творчість
для письменника — це частково і психотерапія, тож часом несвідомий автор
може «запакувати» в казку свої проблеми (добре, якщо з розв’язанням). Батьківська ж казка буде близькою дитині,
оскільки в ній відобразяться реалії життя родини. Але і тут треба мати іскру та бажання
— щоб зацікавити дитину і не нашкодити їй.
—
Які
помилки можна допустити, коли розказуєш
придуману
казку?
— Якщо це розважальна казка — головне,
щоб вона була цікавою,
з доброю мораллю. А
якщо мова йде про казку терапевтичну, створену для допомоги у

розв’язанні дитиною певної проблеми,
— тоді слід дотримуватися низки рекомендацій, аби не зашкодити (це тема
окремої розмови).
— Як казки краще обирати для дітей різного віку?
— Дітям до 2-х років треба читати
короткі казки зі звукоповторами, бажано — віршовані чи добре складені прозові. Так дитина опановує рідну мову. З
3-х років мають бути казки, де герої переживають яскраві емоції, доступні для
розуміння у цьому віці — так дитина збагачує свою емоційну палітру та вчиться
називати, що відчуває, — закладається
основа для саморефлексії та емпатії.
У 4-6 років бурхливо розвивається
уява, тож настає час для чарівних казок.
Головними героями казок для дітей до 6
років мають бути тварини, а не принципринцеси.

Людина

Вишгород

8 грудня

2012 року

15

Гостинність + талант + інтелект

«Буранівські бабусі» – у «Хаті Савки»

Співуча НАСТЯ

Чемпіонка з шахів

Переможниця ювілейного дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2012», що проходив в Амстердамі, – десятирічна українка Анастасія Петрик.
Вона набрала 138 балів, залишивши далеко позаду
минулорічного переможця – грузинський квартет
The Funkids (103 бали), якому вперше дозволили
вдруге взяти участь у конкурсі. Третє місце — у колективу з Арменії.
Настя співала українською та англійською мовами власну пісню « Небо». Цікаво, що чотири роки
тому Україну на конкурсі представляла її старша
сестра Вікторія, яка зайняла друге місце.
Відомий композитор Ігор Крутий пророкує Насті майбутнє великої співачки.

Українська шахістка
Ганна Ушеніна
блискуче
перемогла у
матчі за світову шахову
корону представницю
Болгарії, ексчемпіонку світу Антуанету
Стефанову.
П е р ш у
партію
тайбрейку Ушеніна за жеребкуванням
грала чорними, вдало захищала позицію та звела партію внічию.
Другу партію білими українська шахістка
вела впевнено та надійно, реалізувала переваги позиції й отримала впевнену перемогу, здобувши світову шахову корону.
Партії гралися з контролем часу по 25 хвилин кожній учасниці з додаванням 10 секунд за
кожний зроблений хід.
Досі жодній українській шахістці не доводилося навіть боротися у фіналі за світову шахову
першість.

У Нових Петрівцях, в етнографічному музеї «Хата Савки»,
цього тижня побували переможниці «Євробачення-2012» «Буранівські бабусі». Вони взяли участь у передачі «Ближче до народу»
Першого Національного каналу Українського телебачення, що
вийде в ефір 23 грудня.
Господар хати Леонід Шилов та його рідні приготували гостям сюрприз — не лише великий вибір українських страв, які
дуже сподобались росіянкам, а й невеличкий концерт за участю
фольклорного гурту «Мереживо» та лютізького баяніста і підприємця Віктора Веснянки. Спів акапело (два чоловічі і три жіночі
голоси) вразив гостей.
У зустрічі взяли участь старожили — подружжя Дромарецьких з Лютежа — давні друзі Леоніда Шилова. Наостанок господар подарував кожній із бабусь монету з чеканкою «Хата Савки».

Казкотерапія від Катерини
Зі шкільного віку діти вже цікавляться казковими повістями та фентезі. У
когось інтерес до казок не зникає упродовж усього життя — і це добре, адже
є надзвичайно глибокі казкові історії,
пласти сенсів яких відкриваються нам
у міру нашого духовного дозрівання. В
основі серіалів — ті самі казкові сюжети, тільки у спотвореній та примітивній
формі.
— Яка Ваша позиція щодо мультфільмів та аудіоказок. З якого віку і
які Ви порадите?
— Казки можна читати від народження — вони привчають дитину слухати,
поринати у світ власної уяви (при цьому
активно розвиваються й інші аспекти
особистості). Дитина, привчена до книг,
завжди знайде чим себе зайняти (а це
дуже важливо). Натомість екран пропонує готові образи, які дитині не доводиться домальовувати власною уявою
— тобто праці (а відповідно і розвитку)
— менше. Якщо батьки змалечку привчать дитину любити книжки, це своєрідне щеплення від багатьох проблем у
майбутньому.
Нічого не маю проти добрих мультиків. Але обирати їх для перегляду треба
дуже обережно, адже образи одразу
входять у свідомість дитини, а вона ще
не здатна належним чином розрізнити — правда це чи вигадка — дитина
сприймає світ емоційно!
Аудіоказки — це гарно. Дитина
вчиться слухати і творити образи у влас-

ній уяві. Проте не варто заміняти аудіоказками родинні вечірні читання. Малюк
активніше розвиватиметься та матиме
органічний зв’язок із батьками, якщо
слухатиме казки голосами рідних людей.
— Серед сучасних дитячих письменників-поетів та видавництв кого порадите обрати? Адже книжок ніби
багато, а коли починаєш гортати —
то тексти нецікаві, або й неграмотні, то ілюстрації страшні, а деколи
буває якість друку така, що книжку
розгорнути не можна — фарба смердить.
— На жаль, далеко не кожен в Україні
робить свою справу добре: письменник
може написати примітивну та шкідливу казку, видавець — зекономити на
гарному художникові, працівники поліграфії — надрукувати книги без дотримання санітарно-гігієнічних вимог
до друкованої продукції для дітей. Тому
батьки мусять бути суперкомпетентними у своїй батьківській справі, а один із
важливих їхніх обов’язків — індивідуальний добір гарних книжок для своєї
дитини. Чесно кажучи, я нещодавно про
це цілу окрему книжечку написала, врахувавши вікові, психологічні, естетичні
та інші важливі аспекти цього питання, та видавця на неї поки не знайшла.
Щодо видавництв книг для дітей, то
я маю кілька улюблених («Класика»,
«Грані-Т», «Видавництво Старого Лева»,
«Теза», «Урбіно», «Прудкий Равлик»
тощо). Але скрізь треба бути уважним:
навіть хороша книжка може не підійти
конкретній дитині.
— Незабаром — свято Миколая.
Як вибрати подарунок помічникам
святого? Ви готуєте сюрприз для
своїх читачів до зимових свят?
— Це таке свято, що подарунок, на
мій погляд, має поєднувати приємне
і корисне. Тобто щось і просто для задоволення, а щось — для душі, для навчання, покращення своїх душевних
якостей. Діти сприймають святого Миколая, як того, хто визначає міру їхньої
чемності. Гадаю, найкращим подарунком тут може бути гарна книжка та супровідний чарівний лист від святого.

А я готую для мешканців Вишгорода
невеличкий сюрприз — проведу безкоштовне заняття з казкотерапії.
Для батьків лекцію про те, що таке
казкотерапія, 16 грудня (нд) після другої Служби Божої (о 13.00), та для діток
22 грудня (сб) о 13.00 у Соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ (вул. Старосільська, 9).
— До речі, знаю, що Ви у Вишгороді всього три роки. Як Вам живеться в місті? Що встигли для себе відкрити тут?
— Мені комфортно у Вишгороді. Містечко невелике — можна обійти пішки,
поряд — чудові сосни (нагадують броварські ліси). Спершу, коли я приїздила
сюди в гості до подруги, мене здивували всюди розкидані бетонні каштани,
яблука та бегемоти. Для письменника
важливо бачити щось таке, що тебе час
від часу приємно дивує. У цьому місці я
знайшла свої маленькі чудеса.
— А є щось, чого не вистачає у
Вишгороді для Вас особисто?
— Мені здається, що місту не вистачає активного громадського життя
— свідомих діячів, потужних культурних
об’єднань… У моїх рідних Броварах усе
це є. Щодо Вишгорода у мене складається враження, ніби його мешканці повертаються сюди лише ночувати зі своїх
київських робіт і розваг, а ще молоді матусі дітей вигулюють… Хоча, можливо,
я просто недостатньо обізнана. (Журналісти газети «Вишгород» не мають

жодного вихідного через активне міське життя, про яке інформують громаду
Вишгорода й Вишгородщини — ред.)
— Чи з’явилися у Вас улюблені
місця?
— Мені подобається гуляти вулицями Вишгорода — для мене це місто
нове, тому майже немає вулиць, з якими у мене були б пов’язані сумні асоціації. Подобаються Дніпро та сосни з
оранжевими стовбурами. У вишгородському лісі я написала кілька казок — за
однією з них навіть створено мультик.
— О, цікаво, то, можливо, і наше
містечко з’явиться в одній із Ваших
казок?
— Воно присутнє у моїх творах. Коли
я дописувала свій «Будиночок з Води»
— то ходила ловити весняний вітер біля
Київського моря, спостерігала за водою
там, де їй не було кінця та краю, тому
могла уявляти що завгодно… У мене навіть була ідея написати збірку «Вишгородські казки», та потім випадок змусив
мене відмовитися від неї. Коли підійшла
до одного книжково-газетного кіоску, щоб дати на реалізацію мої книги,
— мені грубо відмовили: мовляв, у нас
такого добра вистачає і за китайськими
цінами (про якість цього «добра» я мовчу). Тепер в усіх найбільших київських
книгарнях мої книги успішно продаються, а у Вишгороді — лише в Соборі…
Гадаю, такі проекти, як «Вишгородські
казки», мають бути цікаві передусім місту, в якому підростає молоде покоління.
Саме місто мало би сприяти їх втіленню.
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Вишгород

Звернення начальника Головного управління МВС
України в Київській області до жителів Київщини
10 тисяч — під «кайфом»

Валерій МАЗАН, начальник
Головного управління МВС України
в Київській області
Київщина – чарівний край, де
мешкає понад 2 мільйони людей.
Через Київську область проходить
16 доріг державного значення, що
з’єднують столицю України з усіма
куточками нашої Батьківщини. Як і в
будь-якому регіоні, міліція постійно
проводить профілактичні заходи з
правової освіти населення, розкриває злочини. Одна з найактуальніших проблем сьогодні — стан аварійності на території області.
а жаль, з початку року на автошляхах Київщини
внаслідок
дорожньо-транспортних пригод загинуло більше 400 людей та 2300
людей отримали травми різного ступеню
тяжкості. За цими цифрами — людські

Н

Теревені

А

Запалюють свічки. Якщо, згоряючи, вони
схиляються одна до одної, то на дівчину чекає
щасливий шлюб, якщо ж у різні боки – поганий
знак.
Сни на Андрія вважаються віщими. У цю ніч
дівчата під ліжко ставлять на ніч миску з водою і
накривають дощечкою або соломинкою, що імітують місток. У сні можна побачити судженого,
який переводить через місток.
Дівчата варять вареники. Складають по одному у рядочок. Після того впускають голодного
кота чи собаку. Чий вареник з’їздять першим, та
і вийде у наступному році заміж.
Виходять із хати і жбурляють чобіт із правої

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

до тих випадків, коли бачите намір людини після вживання спиртного сісти
за кермо. Проводьте роз’яснювальну
роботу серед колег, дітей, знайомих. В
свою чергу, працівники міліції у рамках
закону вживатимуть жорсткі санкції до
водіїв та пішоходів, які ігнорують Правила дорожнього руху. Протягом грудня проводитимуться заходи із залученням особового складу міліції Київської
області, спецпідрозділу особливого
призначення МВС України, щоб гарантувати громадянам конституційне право безпечно пересуватись дорогами
Київщини.
Наостанок бажаю всім — неухильно дотримуватись Правил дорожнього
руху, бути толерантними, ввічливими,
з повагою ставитись один до одного.
Взаєморозуміння і культура поведінки
на дорогах запорука і гарантія безпеки
руху.

Суджений, ряжений…

Свято Андрія відзначають 13 грудня.
Саме Андрій передрік, що з волі Божої на
Дніпрових схилах збудують місто, а там, де
він встановив хрест, згодом буде споруджено Андріївську церкву. Так і сталося.
ле зараз про інше. З давніх часів на Андрія (у ніч із 12 на 13) гадають. Переважно дівчата, але хлопці теж можуть,
якщо захочуть. Це не тільки час ворожіння, а й
застосування різноманітних заклинань і ритуальних дійств. Звісно, церква це забороняє,
але…
Способів ворожіння безліч. Найпопулярніші
такі:

08.12.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

трагедії, обірвані життя, скалічені долі.
Державтоінспекція спільно з органами влади, місцевого самоврядування, службою автомобільних доріг Київської області, освітянами та іншими
зацікавленими установами працює над
вдосконаленням стану дорожньої мережі, освітлення на дорогах, проводить
масові заходи з правової освіти населення, в тому числі і серед дітей.
У переважній більшості головна
причина дорожньо-транспортних пригод — алкогольне сп’яніння водія чи
вживання ним наркотичних та токсичних речовин. Працівники ДАІ Київщини
цього року виявили майже 10000 таких
водіїв. Однак безпеки на дорогах одними каральними заходами, досягти неможливо. Правопорядок в державі залежить від свідомості громадян.
Тому звертаюсь до жителів Київщини із закликом — не будьте байдужими
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ноги через хату. Куди повернута халява, звідти і буде суджений.
Та часто чобіт залишається на даху.
Таємниче, жартівливе й завзяте, старе, як світ на диво сучасне
– таке воно, Андрієве свято.
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Вікторія Шмигора
Кореспонденти — Марта Квітка, Ярослава Бень
Літературний редактор — Оксана Ракоїд
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Буяло
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

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

