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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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Закон з 10-ї до 16-ї
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У побратимів
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Депутатські звіти

Субота, 15 грудня 2012 року, № 50 (890)

Сьогодні — День працівників суду. Щорічне професійне свято встановлене 15 грудня Указом Президента України від 08.12.2000 р. № 1318/2000
На фото — колектив
Вишгородського районного суду

Феміда

Судний день

Офіційно

Про скликання XVІІІ сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання
Розпорядження від 7 грудня 2012 р. № 10
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХVІІІ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 18 грудня 2012 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
29.12.2011 р. №9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік».
2. Звіт голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за 2012 рік.
3. Звіт голови постійної комісії з питань законності та правопорядку,
депутатської етики, інформаційної політики та контролю за рішенням
ради та її виконавчого комітету за 2012 рік.
4. Звіт голови постійної комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку за 2012 рік.
5. Звіт голови постійної комісії з питань комунального господарства,
благоустрою міста за 2012 рік.
6. Звіт голови постійної комісії з питань планування та формування
бюджету міста за 2012 рік.
7. Звіт голови постійної комісії з гуманітарних питань за 2012 рік.
8. Звіт голови постійної комісії з питань міжнародних відношень за
2012 рік.
9. Звіт про виконання плану роботи Вишгородської міської ради VІ
скликання за 2012 рік.
10. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013-й рік.
11. Про затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VІ
скликання на 2013 рік
12. Про найменування вулиць у м. Вишгороді.
13. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Вишгорода квартир та забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів.
14. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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У виконавчому комітеті

Про забезпечення святкового ілюмінаційного
оформлення будівель, територій, прилеглих
до центральних вулиць і площі м. Вишгорода
Розпорядження від 6 грудня 2012 року
№ 134
З метою забезпечення належної організації святкового відпочинку мешканців і
гостей міста під час новорічних та різдвяних
свят у 2012-2013 рр., керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»:
1. Прикрасити святковою ілюмінацією будівлі та території по вулицях Набережній, Ю.
Кургузова, Н. Шолуденка та Дніпровській,
проспектах Т. Шевченка, І. Мазепи та площі
Т. Шевченка — до 16 грудня 2012 року.
2. Зобов’язати керівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності (а
також суб’єктів підприємницької діяльності),
що розташовані на вулицях Набережній, Ю.
Кургузова, Н. Шолуденка та Дніпровській,
проспектах Т. Шевченка, І. Мазепи та площі
Т. Шевченка, забезпечити оформлення фасадів, дахів, входів, вивісок, вітрин, балконів,
вікон святковою ілюмінацією із застосуванням сучасних матеріалів і технологій з максимальним дотриманням правил безпеки —
до 16 грудня 2012 року.
3. Повідомити керівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності (а
також суб’єктів підприємницької діяльності),
що розташовані за вищезазначеними адре-

сами, що за порушення правил благоустрою
передбачено адміністративну відповідальність згідно із ст. 152 КУпАП.
4. В. о. начальника фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської ради
О. М. Шматко провести оплату за святкове
ілюмінаційне оформлення зовнішніх опор
освітлення центральних вулиць, проспектів
та площі міста і міської ялинки — згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Директору Комунального підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради М. П. Шененку забезпечити підготовку міської ялинки
та святкового ілюмінаційного оформлення
центральних вулиць і площі м. Вишгорода —
до 16 грудня 2012 року.
6. Начальнику РВ ГУ МВС України в Київській області Л. Є. Паланичку забезпечити
громадський порядок під час проведення
масових заходів.
7. Начальнику РВ ГУ МВС України в Київській області Л. Є. Паланичку забезпечити
охорону міської ялинки — з 16 грудня 2012
року до 21 січня 2013 року.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови О. О. Данчина
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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У Вишгороді влаштували обід,
по сільрадах розвезли продукти
Міжнародний
день інвалідів цього
року зібрав людей,
позбавлених можливості повноцінно
жити і працювати, а
також благодійників
та соціальні служби
району.

В

ід міської ради на заході був
присутній начальник відділу з
гуманітарних питань Володимир Ткач. Організатори – територіальний
центр соціального обслуговування населення, районне Товариство Червоного Хреста та церква Бога Живого — для
вишгородців влаштували благодійний
обід з участю міського хору «Ветеран», у
якому, до речі, співає майже третина ін-

Реорганізація —
не значить ліквідація

Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
начальник відділу Держземагентства
у Вишгородському районі

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Таміла ОРЕЛ,
голова районного
товариства
Червоного Хреста

Споживач

Вишгород

Милосердя
валідів.
А інваліди у селах отримали 120 продуктових наборів, які організатори розвезли по сільських радах. Звичайно, що
потребують уваги набагато більше людей, але виходили з можливостей. Продуктові набори з крупами, олією, цукром
отримали найнужденніші. Тепер благодійники готують своїм підопічним подарунки від Святого Миколая.

ДО АРМІЇ — КРОКОМ РУШ!
Із 14 січня по 30 березня 2013 року райвійськомат оголошує приписку до призовної
дільниці Вишгородського району юнаків 1996 року народження (включно).
Слід з’явитися у визначений час за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5. При собі
мати документи, вказані в особистих повістках. Юнаки, які не отримали особистих повісток,
зобов’язані прибути за вищезазначеною адресою з документом, що посвідчує особу.

Коротко про різне
«ТУШКИ» І ПАРКАН — ГЕТЬ!
11 грудня Об’єднана опозиція «Батьківщина» оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні
депутатські мандати. Тим часом самі народні депутати не
дають чіткої відповіді, чому вони відмовилися увійти до фракції «Батьківщина», попри те, що на виборах балотувалися до
Верховної Ради України за підтримки цієї політичної сили. 12
грудня опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія
Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.
А свободівці спиляли паркан навколо ради, щоб люди
«мали вільний доступ до Парламенту».
У ВР ОБРАЛИ СПІКЕРА
ТА ЗАТВЕРДИЛИ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА
13 грудня головою Верховної Ради України обрано Володимира Рибака. За нього проголосували 250 із 424 народних
депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Володимир Рибак
- один із засновників Партії регіонів, заступник голови партії.
Першим заступником голови Верховної Ради України обрано народного депутата від КПУ Ігоря Калєтніка. За це проголосували 241 із 428 народних депутатів.
Представника фракції ВО «Свобода» Руслана Кошулинського обрано заступником голови ВР (за ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із
425).
Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова Прем’єр-міністром України. За це рішення проголосували
252 народні депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі.
БЮДЖЕТ-2013: АКЦЕНТ —
НА МІСЬКІ ГРОМАДИ
Дефіцит державної казни наступного року чиновники
прагнуть перекрити за рахунок місцевих бюджетів. Близько
30 міст «годуватимуть» країну, як і в 2012 році, віддавши державі 1, 6 млрд грн. При цьому дотації з самого бюджету на
потреби місцевих громад суттєво скоротяться. Так, на компенсацію соціальних потреб виділено на 3 млрд грн менше,
ніж поточного року. А це — пільговий проїзд пенсіонерів, студентів, інвалідів, що повністю тепер компенсуватиме міська
влада і що є прямим порушенням бюджетного законодавства. Щоправда, уряд неодноразово наголошував на перегляді кризисного бюджету.
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
Через сильні снігопади у столиці оголошено надзвичайний стан природного характеру. Про це повідомив голова
столичної адміністрації Олександр Попов. Це дозволило організувати цілодобову роботу підрозділів МНС, Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх справ, будівельних організацій, промислових підприємств і т. д. У посиленому режимі
працюють «швидка» і лікарні. Автомобілістів попросили утриматись від поїздок, не порушувати правил паркування, щоб
дорожнім службам було легше прибирати сніг.
Введено тимчасовий режим використання евакуаторів,
обмежено рух містом вантажного великогабаритного транспорту у денний час. За прогнозами синоптиків, опади і морози очікуються у найближчі дні.
ПРАЦЮВАТИМЕ У НОВОРІЧНУ НІЧ
У ніч з 31 грудня 2012 на 1 січня 2013 метрополітен працюватиме до 3 години 30 хвилин, а автобуси і тролейбуси до
04:30 ранку — повідомили у прес-службі столичної держадміністрації. За підрахунками, щороку близько 100 тисяч людей зустрічають Новий рік на Майдані Незалежності.

В управлінні Держкомзему у Вишгородському районі триває реорганізація, пов’язана із змінами у земельному законодавстві.
За штатним розписом в управлінні — 15 працівників. Навантаження значне. Так, за поточний
рік розглянуто та надано відповіді на 516 звернень. Видано:
— витягів про нормативно-грошову оцінку
земельних ділянок — 5411;
— довідок про обмеження (обтяження) земельної ділянки — 5347;
— довідок по формі 6-зем — 2494;
— витягів з поземельної книги — 4711.
Лише за поточний рік по району управлінням
зареєстровано 13138 державних актів на право
власності та користування на земельні ділянки,
181 договір оренди, проведено реєстрацію (проставлення відмітки) переходу права власності на
земельну ділянку у державному акті — 2740.
Наступного 2013-го навантаження зростатиме. З покращенням обслуговування відвідувачів
та максимальними зручностями для них. Тож
приймаємо конструктивні пропозиції.
ЖЄ й деякі зміни вже зараз. Із земельних
питань слід звертатися вже до відділу Держземагентства у Вишгородському районі за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб.
35. Телефони: (04596) 26-108, 25-205

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НОВИЙ РІК?
Це залежить від статків середнього українця. Експерти
підрахували, що за новорічні страви доведеться викласти
від 750 до 1000 грн, оскільки м’ясо, цитрусові, солодощі дорожчають до кінця року на 10-20%. А ось для вегетаріанців
новорічний стіл буде найекономнішим через щедрий урожай
овочів.
ЛІКИ БЕЗ РЕКЛАМИ
Вступив у силу наказ Міністерства охорони здоров’я про
заборону реклами популярних препаратів від застуди, болю і
навіть ожиріння. До «чорного списку» потрапили Амброксол,
Валокордин, Бронхолітин, Глікодин, Парацетамол, Барбовал, Ефералган та інші. Список ще не остаточний. До нього
увійдуть Ессенціале, Но-шпа і Мезим, продаж яких досягає
мільярдів гривень, а споживання ніяк не контролюється.
МЕДИЦИНА ЛІКУВАТИМЕ ПО-НОВОМУ
Із 1 січня змінюються принципи надання медичної допомоги. Відповідно до реформи, всі ФАПи, амбулаторії загальної сімейної практики, дільнична й педіатрична служби,
а також лікарські амбулаторії увійдуть до складу центрів
первинної медико-санітарної допомоги. За потреби звідси
направлятимуть до районних чи міських лікарень для наступного обстеження і лікування. Будуть розподілені й фінансові
потоки: центри отримуватимуть кошти з районного бюджету,
а лікарні — з обласного.
Значних змін зазнає й система швидкої допомоги, що
розмежовується на екстрену та невідкладну. Екстрена вирушатиме до хворих, які потребують термінового медичного
втручання. Невідкладна — у всіх інших випадках. За новими
нормативами, швидка має дістатися місця призначення за
10 хвилин у місті, за 20 — у селі. До нового року завершиться
передача майна районних служб швидкої допомоги у власність територіальної громади області.
ОПЕРАЦІЯ БЕЗ РОЗРІЗУ
Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова вперше в Україні виконали унікальну
операцію з протезування аортального клапана без розрізу
грудної клітки. Це — реальна альтернатива традиційним хірургічним втручанням.
Від початку 2007 року цю систему було імплантовано
більше ніж 35000 пацієнтам у всьому світі.
ІПОТЕКА НАКАЗАЛА ДОВГО ЖИТИ?
Свої іпотечні програми згорнули три найбільші банки
України. Інші від продажу житла у кредит не відмовилися,
але підвищили ставки до непідйомних 30 % річних. Експерти
стверджують, що ринок житлового кредитування відновиться
не раніше 2015 року.
БЕЗКОШТОВНІ ТУАЛЕТИ
— Із грудня туалети на залізничних вокзалах України безкоштовні, — наголосив міністр інфраструктури Борис Колесников. — Це взагалі нонсенс — протриматися до 2012 року
на кооперативному русі 1989-1991 років.
НОВИЙ ОПЕРАТОР — СТАРИЙ НОМЕР
Вступили у дію технічні вимоги до мобільного зв’язку:
зберігається номер при зміні мобільного оператора. Єдина
база даних дозволить абонентам користуватися послугою
необмежену кількість разів, а платня за це складатиме всього
40 грн. В Україні сьогодні регулярно змінює оператора кожний десятий користувач мобільного зв’язку.
РЕТРОПОТЯГ ПО-КИЇВСЬКИ
Кожної суботи до кінця грудня з першої платформи цен-

Приймають заяви на реєстрацію державних
актів на право власності на земельну ділянку
у каб. № 28: понеділок, четвер — з 9:00 до
13:00.
Видають зареєстровані державні акти на
право власності на земельну ділянку у каб. №
28: вівторок, п’ятниця — з 9:00 до 13:00.
Відмітку про перехід права власності на земельну ділянку зроблять у каб. № 8.
Довідки та витяги про обмеження (обтяження), про нормативно грошову оцінку, довідки про
правовий статус земельної ділянки,
довідки про присвоєння кадастрового номеру надаються у каб. № 34, 35.
Вхідну кореспонденцію приймають у каб.
№35 щоденно з 9:00 до 17:00.
Обідня перерва — з 13:00 до 14:00.
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трального залізничного вокзалу о 14:31 вирушає у двогодинну подорож київським кільцем потяг з двома вагонами і вагоном-рестораном. Під час екскурсії вам розкажуть про історію
і сьогодення Південно-Західної залізниці.
АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК — У КИТАЇ
На запрошення губернатора китайської провінції Гуандун
делегація Київщини на чолі з головою облдержадміністрації
Анатолієм Присяжнюком відвідала Китай. Керівники структурних підрозділів ОДА, депутати, бізнесмени вперше взяли
участь у щорічному саміті за участю багатьох країн світу.
КОНКУРС НА КРАЩЕ ОЗДОБЛЕННЯ ПОДВІР’ЇВ
ТА ОФІСНИХ СПОРУД
Його оголосила Бориспільська міська рада — серед організацій, підприємств комунальної, приватної та державної
форм власності. Також цього року ілюмінація засяє уздовж
всієї вулиці Київський шлях.
АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК:
«СЛУЖБИ ПРАЦЮЮТЬ ЦІЛОДОБОВО»
Київщина — одна з небагатьох областей, які постраждали від погіршення погодних умов в Україні.
— Київщина найбільше постраждала внаслідок негоди. У
Поліському та Іванівському районах випала півторамісячна
норма опадів. Туди ми залучаємо найбільше сил, приймаємо
технічну допомогу з сусідніх областей, — зазначив Анатолій
Присяжнюк.
Автоматичні відключення електромережі сталися у Бородянському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Іванківському, Макарівському, Сквирському, Фастівському районах. До відновлення електропостачання залучені
оперативно-виїзні бригади «Обленерго» понад 7000 енергетиків, шляховиків, комунальників, МНСників, 3000 одиниць
техніки. Усі служби працюють у цілодобовому режимі, повідомив голова Київської облдержадміністрації.
РОСІЯ ПРОТИ НАВ’ЯЗЛИВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Минулої середи у Георгієвському залі Кремля президент
Росії Володимир Путін виступив із щорічним посланням Федеральним Зборам. 80 хвилин тривав скрупульозний аналіз
соціально-економічної, політичної ситуації в Росії. Серед
наболілих питань — корупція, яка, на думку президента,
«знищує ресурс національного розвитку». Один із шляхів боротьби з нею – обмеження чиновників у зарубіжних активах,
публічне декларування доходів.
«Найближчі роки будуть переломними для Росії і світу, —
сказав Володимир Путін. — Ми вступаємо в епоху глобальних змін, а може, й потрясінь».
Разом із тим, президент Росії відзначив, що в країні «немає іншого вибору, крім демократії. Але демократія,
нав’язана ззовні, країні не потрібна».
Виступ В. Путіна збігся з Днем Конституції, у якій прописано право Президента на щорічне звернення до парламенту.
ВШАНУВАЛИ ЛІКВІДАТОРІВ
14 грудня у Благодійному фонді св. Ольги вшановували
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Пам’ятні нагороди від Громадської організації «Союз-Чорнобиль» (Львів)
отримали голова Вишгородської РДА Олександр Приходько,
міський голова Віктор Решетняк, депутат міськради Микола
Коваль, голова Громадської ради при ВРДА Анатолій Гальчук, почесний громадянин міста Іван Бурдак, голова БФ св.
Ольги Володимир Малишев, керівник ГО «Онкочорнобиль»
Віктор Лук’яненко, а також благодійник Анатолій Козачок.
Громада собору Вишгородської Богородиці підготувала
для інвалідів-ліквідаторів святкові продуктові набори. А Галина Андрусенко — виставку акварелей.
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Депутатські звіти

15 грудня

2012 року
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«Роби, як для себе. Залишиться — усім»
Записала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Мажоритарник Юрій Линник у
міському депутатському корпусі —
вперше. Його округ: вул. В. Симоненка, 2, М. Гриненко, 1-а, Лугова,
3, а також приватний сектор — вул.
Святославська, Глібова, Піщана, О.
Довженка, В. Мономаха.
карги депутат не рахував. Їх
— безліч, надто у приватному
секторі: межі, родинні сварки,
розлучення, права дітей і батьків, особисті стосунки, незачинені двері тамбура, бо з сусідської квартири тхне котами... Словом — наше життя в усій красі.
Нікому із своїх виборців не відмовляє
Юрій Линник. А щоб «виходити» по інстанціях важливі питання цілого будинку
чи вулиці, депутату потрібні міцні ноги,
велике терпіння та сталеві нерви. Стратегічними Юрій Іванович вважає шість —
ті, що вже виконані, і над якими ще потрібно працювати.
Перше. Нарешті зсунулося з мертвої точки питання реконструкції ліній
електропередач на вул. Святославській,
О. Довженка, Мономаха: до Нового року
ПАТ «АЕС «Київобленерго» має встановити нові стовпи та протягти більш потужні та надійно ізольовані дроти.
Напруга в окремих оселях там була
менше 100 вольт. Депутат звертався
до Держспоживстандарту, територіального управління Держпромгірнагляду.
Провели три тендери на виконання будівельно-монтажних робіт. Виконавця
визначили лише у серпні — і бетонним
стовпам та ізольованим дротам на вул.
Святославській не страшні ні засніжена
гілка, ні небезпечні бурульки.
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Друге. Цього року облаштовано автостоянку та майданчик для сміттєвих
контейнерів на прибудинковій території
вул. В. Симоненка, 2. Вибір зручного
місця, скарги, покриття дашку майданчика — все закінчилося вдало.
Третє. Вул. В. Симоненка, 2 — ремонт четвертого й третього під’їздів. Завезено матеріали, визначені виконавці, і
наступного 2013-го відремонтують перший (його вже почали) і другий під’їзди.
Четверте. Замінили ліхтарі вуличного освітлення вищезазначеного будинку
(це найстаріша з багатоповерхівок округу, тому з неї почали).
П’яте. Збирання та вивезення сміття
у приватному секторі.
Гору сміття у лісі (біля газового господарства) міські комунальники вивезли, а навесні наступного року доведеться вивозити нову — вже понаносили й
понавозили цілу купу.
За інформацією (КПЖ і КГ), лише
кілька мешканців уклали відповідні договори, всі інші скидали сміття в контейнери багатоповерхівок (це у кращому
випадку), а в гіршому — викидали у лісі,
собі ж під ніс. Коштів сумлінних платників бракувало, тому контейнери з Пісків
прибрали.
Щоб ті, хто мешкає у приватному
секторі, сплачували за вивезення сміття, їм продаватимуть мішки з логотипом
комунального підприємства КПЖ і КГ, у
вартість яких це закладено. Один мішок
обсягом 120 л коштуватиме приблизно
8,5 грн. Придбати його можна буде у
магазинах, розташованих у районі проживання: у «Будівельнику» (на вул. Київській) і у магазині продтоварів, що на
вул. Мономаха.
Міські комунальники вивозитимуть

мішки для сміття вранці — приблизно з
9-ї до 10-ї години, — поки коти, собаки і
ворони їх не порозтягали.
Щодо себе особисто. Депутат Линник як приватний підприємець збирає
папір, картон та поліетилен і здає на переробку. Його тесть і теща живуть у приватному секторі, і за місяць в них набирається два мішки сміття. Органіка йде
на компостну купу. Окремо збирають і
здають пластикову тару, поліетилен.
На думку депутата, слід напрацювати
нормальний механізм з утилізації сміття
у Вишгороді. Юрій Іванович сподівається й вірить у те, що люди нарешті привчаться до чистоти й охайності не лише
на своїх подвір’ях. А злісних порушників
чекають штрафи.
Шосте. Відключене з метою економії опалення під’їздів на вул. В. Симоненка, 2 відновлено (окрім комірчин біля
сміттєпровода і тамбурів, які самочинно
зробили деякі сусіди). Тепер дощова каналізація не замерзає, а при відмерзанні не заливає сходові клітини та загальні
помешкання. Матеріали (вентилі, муфти
тощо) придбано за благодійні кошти.
— Робиш, як для себе. Залишається
— всім, — каже Юрій Линник. І додає: —
Вважаю, що депутат має займатися розвитком міста, а не підміняти комунальні
служби. Звісно, люди хочуть, щоб принесли все «в зубах», готове. Розумію, що
життя і складається з дрібниць. Намагаюся, якщо пообіцяв — виконати. Реально допомагати, якщо бачу, що людина
неспроможна справитися сама.
У найближчих планах.
Закінчити повністю ремонт м’якої
покрівлі на вул. М. Гриненко, 1-а. Почали в листопаді 2012 р. за рахунок міського бюджету. Грошей бракувало. Та їх

виділили
за сприяння голови
бюджетної комісії
Дмитра
Корнійчука,
що
прой н я в с я
цими проблемами.
Зареєстровано звернення — і є відповідь, що за наявності коштів включать у план наступного року роботи з
облаштування прибудинкової території
вищезазначеного будинку, зокрема —
розширення стоянки для автомобілів.
На вул. В. Симоненка, 2 автостоянка
є. Треба довести до пуття зелену зону:
вирівняти, підсипати грунтом, організувати толоку — і мати затишний сквер.
Депутат Линник шукає кошти на два десятки машин землі, сподівається на те,
що, може, десь копатимуть котлован
— то перепаде і на облаштування прибудинкової території багатоповерхівки. А ще там потрібно зробити ремонт
під’їздів і пофарбувати приміщення теплопункту.
Попри два приймальні дні — 10 та 25
число кожного місяця з 19:00 до 20:00
— у магазині «Бест» (вул. В. Симоненка, 2-а) Юрій Линник приймає виборців практично щодня — він у магазині
кожного дня о 9-й ранку. Із терміновими питаннями не відмовляє нікому.
Переконаний: депутатська робота
— сприяти покращенню повсякденного
життя вишгородців особистою участю в
усіх громадсько-корисних справах, доводити до міського голови своє бачення
перспектив розвитку міста.

Весна на вул. Б. Хмельницького

Володимир ЛІСОГОР,
виборчий округ № 5/10,
вул. Б. Хмельницького
Минув ще один рік, який був вдалим для реалізації моїх планів щодо
благоустрою вулиці Б. Хмельницького. Успішній роботі в 2012 році
сприяла міцна основа, закладена
протягом 2011 року: зустрічі з Вишгородським міським головою Віктором Решетняком, неодноразові виїзди з ним на вулицю, обговорення
планів її благоустрою та реконструкції, робота у комісіях міської ради,
зустрічі з мешканцями тощо.
ього року повна реконструкція
вулиці проходила у два етапи: весною відбувся перший
етап, восени — другий. Зроблено нове
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проїждже покриття, бордюри, нові тротуарні доріжки, посаджено декоративні
кущі. Вулиця освітлена, впорядковано
прибудинкові території. Зроблено та
огороджено майданчики для сміттєвих
контейнерів, нова пішохідна доріжка
зі зручними сходами уздовж будинків
№5, №3, №1, з’явилося декілька автостоянок під будинками. Велика заслуга
в цьому нашого мера Віктора Решетняка, головного інженера КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Ігоря Свистуна та
начальника ремонтно-дорожній організації Олексія Білого, підприємця Максима Рублівського.
Як депутат я брав активну участь у
реконструкції вулиці: власним коштом
зроблено сходи біля будинку № 9, покладено тротуарну плитку, відновлено перила вздовж сходів, на прохання
мешканців встановлено лавочки біля
під’їздів, пофарбовано металеві конструкції та ті ж лавочки.
Після звернення до депутата мешканці будинку № 5 провели збори і вирішили зробити капітальний ремонт двох
під’їздів та козирків. Зволікати з ремонтом було неможливо: на стінах — грибок, вікна не виконують своїх функцій і т.
інш. Тепер зроблено ремонт і створено
гарні умови для проживання.
Протягом року разом
із мешканцями вулиці
біля кожного будинку неодноразово прибирали
двори, обрізали старі дерева, вивозили великогабаритне сміття.
У 2012 році я закупив
та роздав 250 продуктових наборів пенсіонерам, написав 68 актів обстеження з них 37 — на
надання
матеріальної

допомоги. Допомогав недержавним організаціям, «Клерико», раді ветеранів,
організаторам дитячого конкурсу «Маленькі Міс і Містер», центру творчості
«Джерело».
Як член СПВ є одним із спонсорів та
організаторів традиційних новорічного концерту та святкування 8 Березня,
які із задоволенням щорічно відвідують
мешканці нашого міста, брав участь в
організації святкової програми до Дня
захисту дітей, приходив з подарунками
до загальноосвітніх закладів міста 1 вересня і Останній дзвоник.
Але зроблено не все, що хотілося:
після багатьох моїх звернень щодо аварійного стану козирка першого під’їзду
будинку № 6 на вул. Б. Хмельницького
було створено комісію з фахівців, але
справа до ремонту за рік так і не дійшла.
З приводу приватизації гуртожитку на
вул. Б. Хмельницького, 7 — проведено інвентаризацію, залишився майже
останній крок — затвердити Положення
про приватизацію кімнат на сесії міської
ради (воно є на офіційному сайті Вишгородської міської ради). Обіцяли внести це питання на порядок денний минулої сесії міської ради. Сподіваюся, що
воно буде вирішено ще у цьому році.
Залишається проблема
ремонту дахів та водостоків, під’їздів, козирків у будинках по вулиці. Будинки
дуже старі і потребують капітального ремонту, багато
скарг від мешканців. І хоч
КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради намагалося
вирішити це питання — роботи ще дуже багато.
Все це виклав у плані з
розвитку та благоустрою
міста Вишгорода на наступний 2013 рік та подав

його до міської ради. До плану включено ремонт підпірних стін між будинками
№ 8 та № 6, ремонт гуртожитку — як зовнішній, так і внутрішній.
Дуже сподіваюся на допомогу нашого мера В. Решетняка щодо ремонту прибудинкових територій на вул. Б.
Хмельнцького, 2, 5, 6, реконструкції та
збереження скверу біля будинку № 4,
а також ремонту пішохідної доріжки та
сходів між ДНЗ «Ластівка» та будинками
№ 2, № 4, № 6. Щодо цього зібрав і передав до міської ради 500 підписів. Мер
обіцяв підтримку у вирішенні цих питань
і, як я вже неодноразово переконався,
— свої обіцянки він завжди виконує.
Цього року ми усі разом гарно попрацювали. Дякую своїм активним помічникам — Е. Одинокіній, М. Дудченко,
М. Нагорній, С. Брагарник, Л. Кулік, В.
Соляник, М. Кузнєцовій, А. Головатій, Н.
Юхимчик, В. Кобренюк, Г. Ходосовій, А.
Калмиковій, Л. Загорулько, Н. Клименко, Т. Назаренко, І. Книш-Книшенко, Л.
Полулященко, В. Хоменко, Р. Кучерову,
В. Радчук, А. Погорєловій. Їхня підтримка для мене дуже важлива, сподіваюсь
на подальшу співпрацю, а успіх з такою
командою гарантований.
Чекаю весни і нових змін.
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Тема

Вишгород

Закон діє з 10-ї до 16:30
Федір ЧУПИР,
уповноважений міською радою
ветеранів захисник інтересів
пільговиків
Нарада з питання «Пільгові перевезення пасажирів автомобільним
транспортом» відбулася на початку
грудня за участю Вишгородського
міського голови В. О. Решетняка. До
нього щодо міського маршруту № 1
у представників громадськості особливих претензій не було.
же більше двох років, як перевізники порушують законне
право пільгових категорій пасажирів на безкоштовний проїзд, відмовляючи у проїзді або обмежуючи їх.
Автоперевізники стверджують, що
субвенція за пільговиків невчасна і недостатня, а тому застосовують різні
обмеження, примушуючи їх оплачувати проїзд, і таким чином компенсують
втрати.
Втім, ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» чітко визначає
порядок пільгових перевезень:
— Пільгові перевезення пасажирів
забезпечують автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування;
— Автомобільному перевізнику за-

В

бороняється відмовлятися від пільгових перевезень, крім випадків, передбачених законом (тобто від пасажирів
п’яних, брудних і без квитка чи посвідчення, що підтверджує пільги);
— Необгрунтована відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом (штраф
у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — ст. 60 цього
ж Закону);
— Види та обсяги пільгових перевезень встановлюються замовленням, у
якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам втрат
від цих перевезень.
Закон стосується виключно замовника. А відтак — чому перевізник змушує пільговиків у порушення Закону
компенсувати його втрати? Хіба що діє
за принципом: «Якщо у мене корова
здохла, то нехай і в сусіда здохне!»? Законних підстав для «поборів» з пільгових категорій пасажирів та обмеження
їх прав на безкоштовний проїзд немає!
Але представники державної влади
(зокрема заступник голови Вишгородської РДА Олег Міщенко) протягом майже двох годин переконували представників громадських організацій у тому,
що в державі забагато законів про пільги, і якщо ці пільги трохи не обмежити,

ФОТО — Андрій КОВПАК, спеціально для «Вишгорода»

ФОТОмить

Де прибутки
перевізника

Світлана БОГДАН,
мешканка Вишгорода
Ми полегшено зітхнули — до автотраси Київ-Димер нарешті доїжджають маршрутки. Ми — вишгородці, що
живуть на масивах «ГАЕС» і «Дідовиця», та мешканці району з населених
пунктів правого берега, які набагато
скоріше можуть дістатися всіх необхідних установ районного центру.
ому — в лікарню, військкомат,
школу чи міліцію, кому — до земельного відділу, а кому — й на
роботу (і таких чимало). Діставатися через площу Т. Шевченка у Києві чи на попутках — довше й дорожче. Тому — щира
дяка місцевій владі та перевізникам, які
нас почули.
Та поки що не обходиться без «але».
Так, за маршрутом № 397 до «Дідовиці» доїжджає з призначених щогодинних
рейсів хіба що один автобус на три години, особливо — у вихідні.
Воно б нічого, якби міська «одиничка»
курсувала за затвердженим розкладом.
І витрати на бензин окуповувалися б, і
ще б заробили перевізники — бо людей
чимало. А як дізнаються про стабільність
внутрішньоміського маршруту № 1 —

К

дії квитків не видають. Контролерів, які
штрафують безквиткових пасажирів і
фіксують номер останнього квитка на
котушці з квитками, зроду-віку не бачили.
Із цього виходить, що кількісний
контроль пасажиропотоку ніким, крім
самих автоперевізників (?), не ведеться, а значить — і фінансовий потік
контролюється тільки самими автоперевізниками (і з пільговиками теж).
Просто вказав кількість автобусів
для пільгових перевезень — і отримуй
компенсацію без зайвого клопоту. І не
потрібно конкретно рахувати кожного
пільговика, якщо поставити мобільні
касові апарати для об’єктивного кількісного контролю.
Не можу стверджувати, що саме так
все є, але те, що всі вигадані обмеження права пільгових категорій пасажирів
на безкоштовний проїзд пов’язані із
системою розрахунків, — ніяких сумнівів.
Той факт, що ніхто не вимагає від
автоперевізників безумовного виконання Закону про пільгові перевезення,
змушує замислитися.
До речі, представники громадських
організацій, присутні на цьому засіданні, не схвалили нову схему обмеження
наших прав на безкоштовний проїзд.

«Я — проти пільг. Та пільгові
автобуси — вияв поваги»

Черги на попутку аж до вулиці Шкільної

Лист у номер

то настане економічний колапс і взагалі
вся система пасажирських перевезень
обрушиться.
Чи мають право чиновники від імені
держави стверджувати про її нездатність виконувати взяті перед дюдьми
соціальні зобов’язання, закріплені законом? Чи не дискредитують вони державу такими твердженнями?
Мер говорив про тяжкий стан автобусних парків — немає гуми, брак бензину, хвалив перевізників, які надають
безкоштовно автобуси для проведення
різних міських заходів.
Увага до міста — це добре. Та одноразовий захід, звісно, фінансово менш
обтяжливий, ніж щоденна робота з перевезення пільговиків.
І ось що запропонували перевізники
на цій зустрічі:
— Із 10:00 до 16:30 (тобто 6,5 год.)
пільговиків перевозять безплатно;
— В інший час пільговики або оплачують проїзд, або в «години пік» їздять
безкоштовно у спеціально для них виділених «додаткових» автобусах.
Знову нас обмежують — тепер вже
часом! А чи не простіше у «години пік»
на лінію випускати великі автобуси, в
яких знайдеться місце і для пільговиків?
В автобусах маршрутів № № 397,
398 з Вишгорода до Києва і назад во-

буде набагато більше.
Ми не раз запитували водіїв, чому не
дотримуються графіку. Відповіді, як кажуть, без коментарів. Не всі пасажири
мають час і бажання записувати номери
автобусів і скаржитися керівництву. До
речі, якби перевізник проконтролював
кілька разів у вихідні — то побачив би, де
втрачаються прибутки.
Другого грудня ц. р. я добиралася до
автотраси Київ-Димер. О 13:15 біля ринку таких охочих зібралося семеро, всі —
готові платити за оподаткований квиток у
автобусі 2 грн, а не водієві «попутки» — 5
грн, з яких державі нічого не перепаде. О
14:20 ми померзли на цурку (були серед
нас і літні люди, і діти) — тож «проголосували» і дісталися зупинки «Дідовиця». За
якихось півкілометра шляху заплатили
кожен по 5 грн.
Шановний перевізнику, починати
завжди нелегко. Та справу можна розвинути, а можна загубити. Давайте
допоможемо один одному. Ви нам —
регулярними рейсами, а ми вам — прибутковістю цих рейсів. Проконтролюйте
водіїв на цих маршрутах хоча б із місяць,
а далі пасажири звикнуть до точного розкладу, а водії — до наявності пасажирів і
прибутків.

Міський голова Віктор Решетняк має таку думку:
— Ви розповідаєте про Америку. Про те, що уних у транспорті їздили чорні
і білі окремо. Ми живемо у цивілізованому світі. І, до речі, в США пільговиків
сьогодні — одиниці.
Я проти пільг. Пільги — це відлуння минулого. Допомога має бути адресною. Наприклад, у Вишгороді стільки пільговиків, мабуть, більше, ніж звичайних
людей: чорнобильці, афганці, ветерани, діти війни… Практично все населення
міста.
Ви вважаєте пільгові автобуси приниженням. Але ж без них не обійтись. Я
вважаю, що це навпаки — вияв поваги.
Проблему треба розв’язувати. Нині брак коштів і у перевізника, і в державі.
Буде інший перевізник, але ж ситуація не зміниться — усі хочуть заробити копійку.
Я був у автопарку «Авто-лайна», бачив ті поламані автобуси... Міська рада не
може проплатити й за маршрут № 1, у Вишгородській РДА також не вистачає
коштів. Особливо фінансові труднощі виникають на початку та в кінці року.
Не розумію вашої агресії… Ці перекриття руху, небажання іти на компроміс…
У результаті ж постраждають звичайні люди, рейси просто відмінять! А мені не
байдуже, як мешканці міста їздитимуть до лікарні і до церкви.

Узвіз княгині Ольги
Катерина САТИР
Надія Романів у замітці статті
«Вулиця княгині Ольги?» (див. газету «Вишгород» № 49 від 08.12.2012,
стор. 5) порушила актуальне для
Вишгорода питання. Дійсно, слід
увіковічнити пам’ять легендарної
Ольги.
Тож, якщо у народі збереглася неофіційна назва «Ольжина гора», то і на-

Обговорюємо

звати це місце доцільно — «Узвіз княгині Ольги», як у Києві Андріївський узвіз
названий на честь апостола Андрія.
Особистість Ольги заслуговує на
гарний пам’ятник. Тож варто оголосити конкурс на те, яким він має бути. А
зауваження Н. Романів, що кам’яне зображення княгині Ольги у парку скульптур біля адмінбудинку невдале, — підтримую. Пам’ятнику княгині потрібно
знайти місце на Ольжиній горі.

Побратимство

Вишгород

Сторінку підготувала Ярослава БЕНЬ
— за сайтами міст-побратимів
ФОТО – також з сайтів

Бєлгород (Росія)

«Експериментаніум» —
музей цікавих наук
У новому музеї — більше 70 інтерактивних експонатів, що демонструють
закони механіки, електрики, магнетизму, акустики тощо. Кожен експонат
можна взяти в руки і випробувати в дії,
наприклад, вивчити наочно такі явища природи, як утворення блискавки,
хмар, торнадо.
Для учнів розроблена спеціальна
програма: пізнавальні екскурсії та наукові шоу. У музеї працює лабораторія,
де всім класом можна проводити незвичайні експерименти з хімії та фізики.
Мер Бєлгорода підкреслив, що музей
— це територія ідей, майданчик для реалізації різних інтелектуально-інноваційних проектів.
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ського харчування, промисловості та
сфери послуг, кондитерські цехи, кафе і
ресторани, комбінати харчування тощо.
Журі визначило найкращі вироби з використанням шоколаду, а також переможців у номінаціях «Використання
сучасних технологічних розробок»,
«Оригінальність і сучасний стиль», «Відображення елементів бєлгородської
тематики». Додатково були відзначені
підприємства за найкращу презентацію, кулінарні шедеври, прагнення до
мети та молоді таланти.
Суздаль (Росія)

Чия ялинка мерехтить?
У передноворічні дні Суздальська
міська адміністрація проводить конкурс
на краще оформлення фасадів будівель
елементами світлової реклами та святкової новорічної тематики серед підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,
автозаправних станцій, аптек.

Участь у конкурсі бєлгородської
адміністрації бере 21 муніципальний
службовець. Оцінюватиме конкурсантів журі, до складу якого увійшли почесні громадяни міста та міські депутати,
керівники структурних підрозділів та
колишні працівники міської адміністрації. Лауреатів у кожній з п’яти груп посад
муніципальної служби (вищої, головної,
провідної, старшої та молодшої) та переможця конкурсу нагородять на урочистому зібранні у переддень Нового
року.

Як і століття тому, до Суздалю
з’їхалися селяни з усієї губернії. Продавець і покупець без посередників
— взаємовигідна зустріч! Увесь товар
— за цінами виробників. Безліч господарств і приватних виробників торгували на центральній площі міста.

Шоколадне меню
У конкурсі «Бєлгородська ШОКОЛАДНИЦЯ-2012» змагалися 20 учасників, серед яких — технікуми громад-
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Євфросинівський ярмарок

У Бєлгороді вже вдруге відбувся
міжнародний фестиваль хіп-хопу «Beat
street dance competition» за участю
провідних представників цього напрямку з Бєлгорода, Москви, СанктПетербурга, Воронежа, Харкова, Луганська та інших міст Росії та України.
Організатори — управління молодіжної
політики адміністрації міста і колектив
«The first crew». До суддівської колегії
увійшли зірки хіп-хопу та брейк-дансу з
Нідерландів, США, Москви тощо.

2012 року
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Кращий муніципал

Хіп-хоп фестиваль

15 грудня

«У Золотих воріт»
Першою постановкою традиційного
театрального фестивалю «У Золотих воріт», яку подивилися глядачі, була вистава
Державного академічного малого театру.
У залі — повний аншлаг. Це зрозуміло й
цілком очікувано, адже проведення Всеросійського театрального форуму «Фестиваль фестивалів» у рамках «У Золотих
воріт» — не просто подія. Це — важливий
культурний захід як для самого міста, так і
для всієї Російської Федерації.
Раквере (Естонія)

Поділись хлібом!
У передсвяткові дні по всій Естонії і
в Раквере зокрема стартувала благодійна акція зі збирання харчових кошиків для людей і родин, які опинились у
складних життєвих ситуаціях.
Міська влада запросила долучатися
до організації і проведення цієї акції усіх
добровольців, які допомагатимуть роз-

повсюджувати інформацію про акцію в
торгових центрах, пакувати продовольчі набори та розносити їх по місту.

7

Розумний будинок
Найкращі спеціалісти Естонії та світу
зібралися на конференцію, щоб поділитися своїми розробками, як побудувати чи зробити будинок екологічним,
енергозберігаючим, встановити смартдистанційне керування будинком та інші
технічні рішення.
Обговорювалося і те, як розумно планувати міське будівництво, щоб максимально використати природні умови і поєднати міське життя людини з природою.
Вишкув (Польща)

Спецмашина для крові
У Вишкуві періодично проходить
День донора (ФОТО 3). Інформацію про
це можна побачити ледь не на кожному
будинку. Перед муніципалітетом Вишкува в певний день спеціально облаштована швидка допомога чатує цілий день,
тому кожен бажаючий після декількох
простих аналізів може здати кров.

міста, екскурсії до музеїв Льорраха та
інших міст Німеччини (ФОТО 4).
Санс (Франція)

День Тедді

Центр — на реконструкції

Наприкінці осені в одному з дитячих
садочків міста — День Тедді (ФОТО 6,
7). Діти приходять зі своїми плюшевими ведмедиками. У кожній групі — цікаві
заняття із ведмедиком у головній ролі, а
наприкінці — співи і танці.

Центр Санса поступово реконструюється. Завершення робіт на одній з головних вуличок міста перетворилося на
справжнє свято із перерізанням стрічки
та імпровізованим концертом (ФОТО
3). На часі — ремонт ще кількох вулиць.

Президент подякував меру
Президент Польщі Броніслав Коморовский звернувся до мера Григорія Новосельского з листом, у якому подякував
за запрошення, цікаву програму та чудову підготовку його візиту до Вишкува.
Президент країни відвідав місто у листопаді з нагоди 510-річчя надання Вишкуву права муніципалітету.
Комаровский також подякував меру
за участь у марші вишкув’ян «Разом до
свободи».
Льоррах (Німеччина)

Обмін студентами
Студенти із Франції гостюють у
Льоррасі вже кілька років. Такі заходи
відбуваються в рамках партнерства між
двома середніми навчальними закладами. Цього року до цікавої та насиченої програми входили зустріч із мером

Делчево (Македонія)

Стипендія мера
Муніципалітет міста з ініціативи мера
щорічно обирає близько тридцяти кращих учнів та студентів міста та виплачує їм стипендії протягом навчального
року. Половина з них – учні шкіл міста,
половина – студенти вузів Республіки
Македонія. Цьогорічні стипендії підвищено втричі, що, безперечно, стимулює
молодь краще вчитися.

Вірші під оркестр
Громадська місцева бібліотека Делчева провела літературний конкурс для
всіх – від школяра до дідуся (ФОТО 1,
2). Це була чудова підтримка і взаємодія
різних поколінь. Читання поезії та прози на заключному вечорі супроводжувалось виступом місцевого камерного
оркестру.
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ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для
«Вишгорода»

Сьогодні всім відоме мистецтво
ориґамі — виготовлення різноманітних фігур з листка паперу без ножиць

Вишгород

Руки + папір = дарунок богам…

Паперові викрутаси
Євгенія НІЛОВА,
Анна МАРТИНЕНКО,
учні 8-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)

Молодіжний квартал

і клею. Але, мабуть, не кожен знає,
що історія ориґамі сягає древньої
Японії. Спочатку паперові подарунки виготовляли як дарунок богам, і
це було доступно лише заможним
людям. Володіння цим мистецтвом
вважалося ознакою гарного смаку.
ісля Другої світової війни ориґамі вийшло за кордони Сходу
до Європи, де набуло популярності. Сьогодні ним захоплюються
дорослі й діти.
Цьому мистецтву
навчають і в Центрі
творчості
«Джерело» у гуртку з веселою назвою «Паперові викрутаси». Він
працює з вересня
цього року, а відвідують його діти від
6 до 11-ти. Керівник
— методист Оксана
Петрівна
Миненко
(закінчила Чернігівський державний педагогічний університет, за спеціальністю

П

«вчитель трудового навчання і обслуговуючої праці»).
«Одного разу я побачила надзвичайно гарну троянду, — згадує Оксана Петрівна. — Вона була настільки прекрасна, що я не втрималась і спробувала її
відтворити власноруч за допомогою паперу. Це надихнуло мене на подальшу
творчість у напрямку ориґамі».
Тепер Оксана Петрівна навчає цьому дітей. За відносно короткий час вони
познайомилися з історією ориґамі, за-

А Танька не вірить!
(Стиль автора збережено)
Добрий день (перекреслено)
Доброї ночі (перекреслено)
Добраго врємєні сутак, шановний
Святий Миколай!
маленька дівчинка, вчуся у другому класі. У мене є старша сестра, вона говоре, що ніяких
Святих Миколаїв насправді нема. А я знаю
що буває. Тому що хто тоді мені кожного
року на Святого Миколая кладе під подушку то лижі, то коньки, то самокат?
Мене звати Аня. А старшу звати
Таня. Таня каже, що то тато або мама
клали мені лижі. Я одним оком тоді підглядала і бачила, що ти був вдягненим
у татовому халаті. Але тато мені сказав,
що то так спеціально ти одягнув його халат, щоб мама не злякалася, що у квартиру заліз чужий дядько. Бо мама могла
б викликати міліцію.
Тому я хочу тебе попроситти, щоб
ти мені більше самокат не приносив, бо
мені незручно на ньому до ранку було
лежати. І лижів мені більше не треба, бо
у мене вже одні є (пам’ятаєш, ти мені
їх два роки назад приносив?). А снігу в
нас із того часу не було. Тато каже, що

Я

то грьобане (перекреслено) грьобарне
(перекреслено) глобальне потепління. І
ті лижі, що ти мені приніс, так і пролежали у кладовці. Я їх ні разу не вдягала.
Навіщо ти їх приніс, хіба ти не знав, що
глобальне потепління?
Дорогий Святий Миколай! Таня
каже, що тебе нема, але я все одно
знаю, що ти є, і хочу попросити тебе, що
коли я буду гарною і чемною дівчинкою,
то ти принесеш мені подарунки. Добре?
І татові, і мамі. А Таньці не принось, бо
вона каже...! (перекреслено) І моїй
старшій сестричці Тані теж принеси подарунок.
Я хочу дуже мати таку ляльку Барбі,
як у Свєтки, із кухньою, зі спальною кімнатою, і щоб був у неї Кен і маленький
пупсік (перекреслено), тільки Кен. Танька сказала, що як буде Кен, то пупсік появиться сам собою, щоб тобі, Дорогий
Святий Миколай, було легше нести.
Я хочу іще попросити у тебе, Дорогий Святий Миколай, для мами гарне
плаття, як у королеви, бо вона не хоче
йти зі мною на новорічний бал, говорить, що їй зовсім немає чого вдягнути. Насправді у неї є чого вдягнути, але
у неї все забирає Танька. А Танька зі

Тут народжується Новий рік!
Ірина НІМЧЕНКО,
Анастасія ВІНІЧЕНКО,
учениці 7-А класу Вишгородської
ЗОШ №1,
гурток журналістики ЦТ
«Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)
ФОТО — авторки, спеціально для
«Вишгорода»

Зима не забарилася. Насипала
сніжку, вкрила льодом річки. І це
білосніжне вбрання землі й усього довкіл створює веселу святкову атмосферу. Ще б пак — днями
до нас завітає Святий Миколай, а
там — і Новий рік та Різдво!
У цей час у продажу так багато
новорічних прикрас, що очі розбігаються! А як народжуються вони,
ми тепер знаємо, адже побували
на фабриці ялинкових іграшок,
що в невеликому містечку Клавдієве під Києвом.

Д

своїли головні прийоми, приступили до
практичних занять. Вже зробили фігурки
для пальчикового театру, закладинки для
книжок, вітальні листівки, ялинку, змійку,
бантики, різні іграшки й прикраси.
Та й ми, юні журналісти, разом із
ними склали ялинку. І, знаєте, так захопилися, що й не помітили, як пролетів
час і за вікном стемніло.
Виявляється, дуже цікава річ — мистецтво ориґамі. Не вірите? Приходьте
до «Джерела» — переконаєтесь.

Лист Святому Миколаю

мною на бал іти не хоче, каже що вона
вже не груднічкова. Вона ходить у клуб
і приходить вранці, а тато стоїть з ремнем під дверима і жде її (перекреслено). Принеси для мами гарне плаття, як
у королеви.
І таке саме плаття принеси для Таньки, хоч вона і каже, що ти не існуєш. Це
буде дуже прикольно, коли у Таньки
буде таке саме плаття, як у мами, і вона
не зможе у мами забрати її плаття (закреслено).
Принеси для Тані таке плаття, якого
ще ні в кого не було!
А для мого тата принеси
новий ноутбук. Бо він у нас
письменник, а старий ноутбук забрала Танька (закреслено). Таня сказала, що як
ти їй принесеш новий ноутбук, то старий вона віддасть
татові. І ще — зроби так,
щоб мій татко зміг видати
у Новому році свою нову
книжку, а всі старі книжки
продати. Бо їх чомусь ніхто
не купує. І принеси татові
новий халат, бо старий на
ньому вже, як на опудалі (це

Таня дописала).
Ну все, Дорогий Святий Миколай,
бувай здоровий, бо я би ще могла багато чого попросити, але лист може не
встигнути до тебе дійти.
Твоя Аня.
Р.S. Дорогий святий Миколай, я
вже на пошті дописую, бо Танька могла
знов переправити або закреслити, бо
вона не любить кататися на лижах, і ще
тебе прошу зробити так, щоб знову, як
колись, падав сніг і не було глобального потепління, бо як не буде снігу, то не
буде і тебе, хіба ти цього не розумієш?

Двісті кульок одним подихом

ля молодших школярів та й для нас
було
справжнісіньким дивом побачити,
як у дбайливих руках майстринь з тонких скляних трубок з’являються кульки, як
їх фарбують у різні кольори
і розписують візерунками
— тут досі збереглися старовинні технології, які використовувалися ще 100 років тому, тобто все роблять
вручну.
У цеху склодувів навпроти
кожної майстрині — газовий
пальник. Вона бере велику
скляну трубку і обертає її навпроти вогню (його температура 1,5 тис. градусів). Скло
нагрівається, розплавляється і його можна формувати,
як завгодно.
Щоб видути кулю або іншу
прикрасу, склодув набирає в

легені повітря стільки, скільки потрібно для створення
виробу необхідного діаметру. У цей час його слід постійно обертати, інакше скло,
що охолонуло, обвисне.
Попри таку складність,
жінки легко видувають кульки, повітря в які потрапляє
через крихітний отвір.
За зміну майстер може
видути їх близько 200.
Щоб посріблити кульку, в
неї впорскують окис срібла
та аміак з дистильованою
водою у певній пропорції, а
потім ставлять у гарячу воду:
срібло осідає, закріплюється
на внутрішніх стінках.
Пофарбовані вироби висихають під лампами у печі. А
вже потім їх розмальовують.
Ось такий непростий процес.
Побували ми і в музеї ігра-

шок з Італії, Польщі, Франції,
Росії, Канади. Всі вони такі
різні. Однак по малюнках
легко розпізнати їх «національність».
Нам сподобалися іграшкові ялинки з прикрасами
(найгарніша була з Італії).
Такому подарунку зрадів би

кожен. Проте вироби Клавдієвської фабрики в Україні, на
жаль, майже не продають, їх
відправляють за кордон.
А нам пощастило. До того
ж художник на замовлення
написав на новорічних кульках поздоровлення нашим
рідним. Порадуємо їх!

Вікторія Панченко та Ірина Німченко
подарують новорічні кульки найдорожчим

ТЕЛЕпрограма
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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, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вести.Ru
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, 20:55 Офіційна
хроніка
10:00, 15:35 Т/с «Маруся»
10:50 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:25, 19:00, 21:25
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:10 Х/ф «Ти маєш жити»
14:35 Вікно в Америку
15:15, 18:10 Euronews
16:25 Т/с «Москва. Три
вокзала»
18:45 Агро-News
19:15 Сільрада
19:30 «Жарт» з В. Сердючкою
20:00, 22:05 Зірки гумору
21:00 Підсумки дня
21:20 Світ спорту
21:35 «Жарт» з В. Данильцем,
В. Мойсеєнком
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:45, 07:10, 07:30,

06:00 Світ за тиждень
06:25 Ф-стиль
06:50 Родіон
Нахапетов
08:00 5:00
ПРОФІЛАКТИКА
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
16:50 Алло, лікарю
17:50 48 годин на
подорож
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 Римма Маркова
22:35 Водяна планета
23:30 Х/ф «Ненавиджу
відпустку»

06:20 Х/ф «На

07:00 Т/с «Леся+Рома»
08:05, 09:10 Сніданок 07:35 Ділові факти
07:45 «Факти тижня» з
з 1+1
Оксаною Соколовою
(повтор)
07:00, 08:00, 09:00,
08:45 Факти. Ранок
19:30, 00:15 ТСН
09:30, 19:30
07:25 М/с «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
з Костянтином
10:00 М/с
Стогнієм
10:25, 17:10 Т/с
10:30 Х/ф «Чорний
«Величне століття.
грім»
12:30 Анекдоти поРоксолана»
українськи
12:45 Неймовірні
12:45 Факти. День
перегони
13:00 Т/с
13:45 Дім за тиждень «Прокурорська
перевірка»
14:45 Не бреши мені 14:15, 20:15 Т/с
«Братство десанту»
15:45 Сімейні
16:40 Х/ф
мелодрами
«Перевертень у
16:45 ТСН. Особливе погонах»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Х/ф «Ляльки»
22:40 Факти. Підсумки
00:30 Х/ф «Два
дня
життя Андрія
22:55 «Свобода слова»
з Андрієм Куликовим
Кончаловського»

роздоріжжі»
08:00 Профілактика
14:00 Х/ф
«Неідеальна жінка»
16:05 Жди меня
18:00 Новини
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма «Про
життя»
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Снайпери»
23:10 Т/с «Горобини
грона червоні»

06:50, 16:00 Усе буде
6:00, 11:35
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
08:50, 18:20
Музика
8:00 СТН. Щотижневик Неймовірна правда
9:00 СТН. Спорт.
про зірок
Щотижневик
10:15 Таємниці
9:25, 19:30 Столиця
10:15 Повнота радості Х-фактора
життя
11:15 Х/ф «Четвер 12»
13:20, 5:00
13:10 Битва
Громадська
екстрасенсів
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
18:00, 22:00 Вікна21:00, 23:00, 0:25 СТН
Новини
15:10 Т/с «Таємниця
20:15 Куб
старого мосту»
16:10 В центрі уваги
22:25 Детектор брехні
16:50, 19:20, 23:20,
23:25 Т/с «Доктор
17:25, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний Хаус»
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небозвід

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
Події
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
07:25 Ранок з
подія
Україною
08:00, 11:00, 14:00,
09:25, 13:10 Т/с
17:00 Сьогодні
08:20 Живуть же люди
«Слід»
08:55 До суду
10:00 Т/с
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
«П’ятницький»
Остаточний вердикт
12:00 Нехай говорять
12:35 Т/с «Вулиці
15:50 Право на захист розбитих ліхтарів»
17:15 Критична точка 14:25 Прокурорська
перевірка
18:00 Т/с «Джамайка» 15:40 Говоримо і
показуємо
19:20 Говорить
17:30 Т/с «Літєйний»
Україна
19:25 Т/с «Дикий-3»
20:00 Т/с «Бідні
21:15 Сьогодні.
Підсумки
родичі»
21:35 Т/с «Гонитва за
21:45 Х/ф «Робін Гуд» тінню»
00:30 Х/ф «Відділ. По 23:30 Прокурорська
перевірка
закону»
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06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова. У світі
злочинних страстей»
10:00, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії
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, 08:35 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісія-новини
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 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
23:30 Crime news

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 «Ульотне відео»
по-російськи
08:35 ОбломUA
09:00 Х/ф «Учень
Мерліна»
13:00 Х/ф «Зоряна
брама»
15:50 Х/ф «Подвійний
удар»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
19:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-4»
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Кінець
світу»
00:15 Х/ф «Вуличний
боєць»

7

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
08:00 Х/ф «Лицар
Камелоту»
09:50 Х/ф «Волохатий
тато»
11:50 Т/с «Сабріна —
юна відьма»
12:50 Пороблено в
Україні
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВН
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі.
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «100 дівчат і
одна у ліфті»

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 Новини
09:15 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 Пробачити
15:15 Смак
16:00 Доброго
здоров’ячка
17:00, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиття»
23:40 Вечірній Ургант

05:50 Легенди карного
розшуку
06:20 Х/ф «Розмах
крил»
08:00 Агенти впливу
09:00 Т/с «Спас під
березами»
10:50 Т/с «УГРО»
14:45 Т/с «По гарячих
слідах»
18:30 Випадковий
свідок
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 «Гримучі
змії»

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

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 Твою маму
12:25 Косметичний
ремонт
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 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
21:35 Кузня зірок-3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Т/с «Надприродне»

06:30, 14:50 Загадки
планети
07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50 Планета Земля
10:50 Докопатися до
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Гарячі
таємниці холодної
війни»
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Містична
Україна
19:30 Д/ф
«Передбачення
пророка»
21:30, 22:30 Політ над
Землею

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 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
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 Знайти і
знешкодити
23:10 Дівчата
23:50 Вісті+
00:15 Х/ф «Бійка у
Беттл Крик»

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, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вести.Ru
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, 11:55 Офіційна
хроніка
09:35 Світло
10:05, 15:40 Т/с «Маруся»
10:50 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:25, 21:25 Діловий
світ
12:25 Хай щастить
12:45 Х/ф «Салют, Маріє»
15:15 Euronews
16:30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
19:00 Гранд-шоу М.
Поплавського
21:20 Світ спорту
21:30 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:20, 23:10
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 Міняю жінку
22:00 Українські
сенсації
23:25 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с
«Дізнавач»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00, 22:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Братство десанту»
18:45 Факти. Вечір
23:50 Х/ф «Загін
«Дельта»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 19:06,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Прогулянки
містом
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
21:25 Київські історії

05:55, 16:00 Усе буде

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

добре

08:45 Підйом

06:00, 08:30, 15:00,
21:00 Служба новин
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 Римма Маркова.
Характер не цукор,
душа-рафінад
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
15:30 Ронін
16:00 Країн поРад
17:50 48 годин на
подорож
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:35 Бальзаківський
вік
22:35 Водяна планета
23:30 Х/ф «Ласкаво
просимо до
Едельвейсу»

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
«Снайпери. Любов під
прицілом»
11:40, 12:50 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:50 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:55 Д/ф
«Надприродне.
Розплата»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма «Про
життя»
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:10 Х/ф «Честь
Самурая»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення
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 Професія 09:25, 13:10, 22:00
репортер
08:55 До суду
Т/с «Слід»
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
10:00 Т/с
вердикт
«П’ятницький»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
15:50 Право на захист перевірка
15:40 Говоримо і
17:15 Критична точка
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
20:00 Т/с «Бідні
тінню»
23:35 Головна дорога
родичі»
00:10 Центр допомоги
23:00 Т/с «Подружжя» «Настасія»

02:00 Т/с «Доктор

23:05 Весілля буде

Хаус»

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, 22:25,
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 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
16:00 Доброго
здоров’ячка
17:00, 02:15 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиття»
23:40 Вечірній Ургант

08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького «
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с
«Авантюристка»
14:40, 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
«Експеримент
«Карнозавр»

07:15 Телепузики
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 Чортівня щодня
18:50 БарДак
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»

07:25, 18:20

06:45 Очевидець
07:30, 08:30 Репортер

Неймовірна правда

09:00, 16:50 Т/с «Віола

про зірок

Тараканова»

09:20, 10:20 Зіркове

10:00, 17:55, 21:00 Т/с

життя

«Вороніни»
13:25, 14:25 Kіds Tіme

11:20 Х/ф «Рита»

13:30 М/с «Сильвестр

13:50 Врятуйте нашу

і Твітті - детективи»

сім’ю

13:50 М/с «Злюки

18:00, 22:00 Вікна-

бобри»
14:40, 15:40 Teen Tіme

Новини

14:45 Т/с «Друзі»

20:00 Моя правда

15:45 Т/с «Молодята»

22:25 Один за всіх

19:40 Піранії

00:25 Куб

20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Т/с «Кухня»

2+2

06:00
СоюзМультфільм
07:00 М/с «Бен-10.
Інопланетна надсила»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35 ОбломUA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
11:10 Помста
природи
11:55 Забійне відео
13:00, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»-4»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф «Секретні
матеріали. Боротьба
за майбутнє»
00:15 Х/ф «Кікбоксер»

06:30, 14:50 Загадки
планети
07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50 Політ над
Землею
10:50 Докопатися до
правди
11:50 Ти можеш
краще
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Секрет
ясновидіння»
16:50 Шукачі
19:30 Д/ф «Великі
пророчиці»
20:30 Україна: забута
історія
21:30, 22:30 Політ над
Землею
01:00 Торія
неймовірності

06:00 Ранок на К1
07:30 М/си
09:00 Три сестри
10:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
12:00 Т/с «Сабріна юна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
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»

07:00 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
Місцевий час. ВістіМосква
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 «Ворожіння при
свічках»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Бідні родичі»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:25 Муза і генерал.
Секретний роман
Ейтингона
23:25 Вісті+
23:50 Чесний детектив
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06:40, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вести.Ru
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, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15, 15:15 Т/с «Маруся»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:10, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:35 Українська пісня
13:05 «Секрети успіху» з Н.
Городенською
13:45 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
16:00 Запалювання головної
ялинки України
17:15 Т/с «Москва. Три
вокзала»
18:10 Euronews
19:05 Фестиваль пісні та
гумору у Коблево
19:20 Star-шоу
20:50 Мегалот
21:20 Світ спорту
21:35 Концертна програма до
Дня Святого Миколая
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:05
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 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15
Джентльменський
набір
22:00 «Табу» з
Миколою Вереснем
23:00 Гроші
00:20 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Дізнавач»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00, 22:20Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Братство десанту»
18:45 Факти. Вечір
23:50 Х/ф «Загін
«Дельта»-2:
Колумбійський
зв’язковий»

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
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 Бальзаківський
вік
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Соціальний
статус: ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Ковчег МОА
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
21:35 Відлюдники
22:35 Водяна планета
23:30 Х/ф «В
очікуванні Міллера»

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
«Снайпери»
11:40, 12:50 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:45 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:55 Д/ф «Змова
смертних»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма «Про
життя»
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:10 Х/ф «Вокзал для
двох»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення
07:00, 19:00 Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 13:10, 22:00
Т/с «Слід»
10:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
12:00 Нехай говорять
15:50 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Бідні
родичі»
23:00 Т/с «Подружжя»

06:40, 16:00 Усе буде
6:00, 11:35
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
Музика
08:25, 18:20
8:00, 9:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00,
Неймовірна правда
0:25 СТН
про зірок
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості 10:05 Моя правда
життя
13:20, 23:25,
12:05 Х/ф «Канікули
5:00 Громадська
кохання»
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
14:10 Врятуйте нашу
«Таємниця старого
мосту»
сім’ю
16:00 Запалювання
18:00, 22:00 ВікнаГоловної новорічної
ялинки
Новини
18:00 Тимчасово
доступний
20:00, 22:40
19:20, 23:20 Міська
МастерШеф
варта
21:25 Зворотний відлік 00:35 Т/с «Доктор
22:00, 0:50 «Київське
Віче»
Хаус»

Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Професія репортер
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-3»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
23:35 Квартирне
питання
00:40 Дикий світ
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
16:00 Доброго
здоров’ячка
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відбиття»
23:40 Вечірній Ургант

Вишгород
2+2

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, 08:10, 22:52,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Трансмісія-тест
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
23:30 Crime news

06:00
СоюзМультФільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35, 20:35 ОбломUA
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 «Псевдонім
«Албанець»-4»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
21:30 Х/ф «Ворог
держави»
00:30 Х/ф «Кікбоксер»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Три сестри
10:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
12:00 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 Шопінгмонстри
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»

05:45 Х/ф «Війна»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с
«Авантюристка»
14:40, 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
«Карнозавр: первісні
тварюки»

07:15 Телепузики
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 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 Чортівня щодня
18:50 БарДак
21:35 Кузня зірок-3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»

07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Політ над Землею
10:50 Докопатися до
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Криза
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф «Секрет
ясновидіння»

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
Місцевий час. ВістіМосква
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 За два дні до кінця
світу
23:15 Вісті+
23:40 Х/ф «Люди і
манекени»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
10:00, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюкибобри»
14:45, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Геймери»
22:05 Т/с «Кухня»
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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, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вести.Ru
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, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Книга.ua
10:00, 15:40 Т/с «Маруся»
10:50 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:25, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:30 Країни від А до Я
12:55 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
15:15 Euronews
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:10 Euronews
19:00 221. Екстрений виклик.
Тиждень
19:50 Урочисті заходи з нагоди
Дня міліції України
21:15 Світ спорту
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
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 Чотири весілля
21:45 Х/ф Люка
Бессона «Дім»
00:00 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с

06:30, 16:00 Усе буде
6:00, 11:35
Мультляндія
«Леся+Рома»
добре
7:25, 1:50 Київ.
07:35 Ділові факти
08:15, 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
09:55 Один за всіх
«Надзвичайні новини» 10:15 Зроблено в
11:55 Х/ф «Шукаю
Києві
з Костянтином
13:20, 23:25,
Стогнієм
наречену без
5:00 Громадська
10:30, 16:35 Т/с
приданого»
приймальня
«Дізнавач»
15:10, 20:00 Т/с
14:05 Врятуйте нашу
12:35 Анекдоти по«Таємниця старого
сім’ю
українськи
мосту»
12:45 Факти. День
16:10 В центрі уваги
18:00, 22:00 Вікна16:50, 19:20, 23:20
13:00, 22:10 Т/с
Новини
Міська варта
«Прокурорська
17:25
«Київське
Віче»
20:00, 22:40 Зважені
перевірка»
18:25 Зворотний відлік
14:15, 20:15 Т/с
та щасливі
21:25 Прогулянки
«Ліквідація»
містом
00:15 Т/с «Доктор
18:45 Факти. Вечір
22:00, 0:50 Тимчасово
Хаус»
23:20 Х/ф «Убивця»
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 Хроніка дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15, 17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
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 Відлюдники.
Гра у хованки
12:20 Ковчег МОА
14:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Ковчег МОА
20:00 Соціальний
статус: ваш дім
21:35 Батьки-одинаки
22:35 Водяна планета
23:30 Х/ф «Священні
меси»

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
«Снайпери. Любов під
прицілом»
11:40, 12:50 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:45 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:50 Д/ф «Людина
після апокаліпсиса»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма «Про
життя»
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
23:10 Х/ф «Монстро»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
Події
подія
08:00, 11:00, 14:00,
07:25 Ранок з
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
Україною
таємниці
08:55 До суду
09:25, 13:10, 22:00
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
Т/с «Слід»
вердикт
10:00, 20:00 Т/с «Бідні 12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
родичі»
перевірка
12:00 Нехай говорять 15:40 Говоримо і
показуємо
15:50 Право на захист 17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-3»
17:15 Критична точка 21:15 Сьогодні.
Підсумки
18:00 Т/с «Джамайка»
21:35 Тричі Дикий.
Післямова
19:20 Говорить
22:30 Т/с «Гонитва за
тінню»
Україна
23:30 Дачна відповідь
23:00 Т/с «Подружжя» 00:30 Дикий світ

08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с
«Авантюристка»
14:40, 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 «Первісний
жах: загублене
плем’я»

07:15 Телепузики
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 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 Чортівня щодня
18:50 БарДак
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Т/с «Ходячі мерці»

05:00, 09:00, 13:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
10:00 Пресконференція
Президента РФ
Володимира Путіна.
Пряма трансляція
13:15 Дешево і
сердито
14:10 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
16:00 Доброго
здоров’ячка
17:00, 02:15 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:45 Що? Де? Коли?
23:40 Вечірній Ургант

08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
10:00, 18:00, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:25, 14:25 Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюки
бобри»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Геймери»
22:05 Т/с «Кухня»

2+2

06:00 СоюзМультФільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30, 13:45
«Ульотне відео» поросійськи
08:35, 11:10 ОбломUA
09:00, 21:00 Новини 2+2
10:05 «Шалене відео»
по-українськи
12:30 Жеребкування 1/8
Ліги чемпіонів. Пряма
трансляція
14:00 Т/с «Солдати»
15:00 Жеребкування
1/16 та 1/8 Ліги Європи.
Пряма трансляція
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
19:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-4»
20:00 Убойне відео
20:35 Сильний аргумент.
Нереальні історії
21:30 Х/ф «День
Незалежності»
00:35 Х/ф «Ворог
держави»

06:00 Секрети
минулого
06:50, 14:50 Загадки
планети
07:50, 00:30
Смартшоу
08:50 Містична
Україна
09:50 Таємні знаки
10:50 Конец света:
пророцтво
12:50
Мегакатастрофи
13:10 Ефект
Нострадамуса
13:50 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Великі
пророчиці»
16:30, 17:30 Гучна
справа
18:40, 19:30 Секретні
території
21:30
Нострадамус-2012
23:30 Знамення в небі
01:00 Теорія
неймовірності

06:00 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Три сестри
10:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
12:00 Т/с «Сабріна юна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
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»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:40, 15:15, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
10:00 Пресконференція
Президента РФ
Володимира Путіна.
Пряма трансляція
13:00 Т/с «Єфросинія»
14:00 Т/с «Кровинка»
15:35, 18:40 Т/с
«Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
20:45 Х/ф «Мама
напрокат»
22:35 Вісті+
23:00 Х/ф «Люди і
манекени»
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2+2
06:00 Доброго ранку,
Україно
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, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Д/ф «Андрій
Малишко»
10:10, 15:35 Т/с «Маруся»
11:05 Театральні сезони
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:25, 21:10 Діловий
світ
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Я тебе ніколи не
забуду»
15:15 Euronews
16:20 Бенефіс Ю. Шифріна
19:25 Шляхами України
19:50 Зірки гумору
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,

07:00 Т/с

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
07:35
Ділові
факти
06:45, 07:10, 07:30,
Музика
07:45 Стоп-10
8:00, 9:00, 15:00,
08:05, 09:10 Сніданок
17:00, 19:00, 21:00,
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
23:00, 0:25 СТН
09:30, 19:30
07:25 М/с «Ескімоска»
9:25, 19:25 Столиця
«Надзвичайні новини»
10:15 Повнота радості
10:00 М/с
з Костянтином
життя
10:25, 17:10 Т/с
13:20, 5:00
Стогнієм
Громадська
«Величне століття.
10:30, 16:35 Т/с
приймальня
Роксолана»
«Дізнавач»
15:10, 20:00 Т/с
12:35, 13:00 Анекдоти «Таємниця старого
12:45 Неймовірні
мосту»
по-українськи
перегони
16:10 В центрі уваги
12:45 Факти. День
13:45 Дім за тиждень
16:50, 19:20, 23:20
13:15, 22:10 Т/с
Міська варта
14:45 Не бреши мені
«Прокурорська
17:25, 22:00, 0:50
15:45 Сімейні
Тимчасово доступний
перевірка»
мелодрами
18:25 Прогулянки
14:25, 20:15 Т/с
містом
16:45 ТСН. Особливе «Ліквідація»
21:25 Гаряча лінія
20:15 Вечірній Київ
18:45 Факти. Вечір
«102»
22:00 Х/ф «2012»
23:20 Х/ф «Іноземець» 23:25 Небозвід

06:15 Х/ф «Солодка

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

09:00, 19:30 ТСН

«Леся+Рома»

жінка»

08:45 Підйом

08:00 Х/ф «Шукаю

06:45 Очевидець.

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:25, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Батьки-одинаки
12:20, 17:50 Ковчег
МОА
14:00 Соціальний
статус: ваш дім
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
19:00 Таке спортивне
життя
19:40 Магія природи
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:35 У гостях у Дмитра
Гордона
22:30 Сучасниця
23:35 Х/ф «Червоне та
чорне»

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 Т/с «Снайпери»
11:45, 13:05 Т/с «На
шляху до серця»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма «Про
життя»
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Д/ф «Вся
правда про Вангу»
23:00 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:40 Жіночий погляд.
Євген Герасимов
07:00, 17:00, 19:00
07:30, 13:30, 16:30
Події
Огляд. Надзвичайна
подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
09:25, 13:10 Т/с
08:55 До суду
«Слід»
10:00 Суд присяжних
10:00, 20:00 Т/с «Бідні 11:25 Остаточний
вердикт
родичі»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
15:50 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 Х/ф «Кінець
Україна
світу»
21:20 Х/ф «Кревні
22:00 Т/с «Сліпа
брати»
куля: агент для
23:20 Х/ф «Лагідний
травень»
спадкоємиці»
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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, 09:50 ШустерLіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:35 «Секрети
успіху» з Наталею
Городенською
12:35 Т/с «Москва. Три
вокзала»
17:50 У гостях у Д.
Гордона
18:40 Світ атома
19:00 Золотий гусак
19:25 «Осінній жарт» з
О. Воробей
19:55 Зірки гумору
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія
тижня
21:25 Українська пісня
22:00 Зірки гумору
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:00 М/с

06:40 Козирне життя

06:35 Справжні лікарі

07:20 Останній герой

07:35 Кулінарна

08:55 Зірка YouTube

06:00 Країна поРад
06:40 М/с
06:45 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 17:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
09:00 Виховання
дитинчат
10:00 80 островів навколо
світу
10:40 Х/ф «Життя і
дивовижні пригоди
Робінзона Крузо»
12:30 Сучасниця
13:35 Уганда
14:45 АртCіty
15:20 За сім морів
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Таке спортивне
життя
19:35 Магія природи
20:00 «Ронін» з Дмитром
Видріним
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Цікаве кіно
22:50 Х/ф «Рані»

академія
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
11:00 Світ навиворіт

10:00 Дача
10:30 Квартирне
питання
11:30 Екстрений

12:15 Дикі та смішні

виклик

12:50 М/ф

12:30 Несекретні

«Попелюшка: Злі

файли

чари»

13:35 Дивитися всім

14:10 Х/ф

15:25 Х/ф «Сволота»

«Джуманджі»

17:45 «Максимум» в

16:35 Вечірній київ
18:30 Розсміши коміка
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Ялинки»
22:00 Х/ф «Хороший

Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Путь»
21:10 Х/ф «Втеча»

рік»

23:55 Наша Russіa

00:35 Х/ф «2012»

00:15 Х/ф «С.С.Д.»

08:15 Позаочі

06:00 Срібний

09:15 Орел і Решка
10:15 Програма
«Сімейний пес»
11:15 Концерт ВІА
ГРА. 10 років
13:20 Х/ф «Двічі в
одну ріку»
15:20 Т/с «Спроба
Віри»
20:00 Подробиці
20:25 Концерт «День
народження «Інтера»
22:50 Д/ф «Уся
правда про Вангу»
00:50 Подробиці

наречену без
приданого»

Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:00
Репортер

10:10 Х/ф «Принцеса
та жебрачка»

09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»

18:10, 22:00 Вікна-

10:00, 17:55 Т/с

Новини

«Вороніни»

18:20 Х/ф «Вечори

13:25, 14:25 Kіds Tіme

на хуторі поблизу

13:30 М/с «Злюки

Диканьки»

бобри»

20:00, 22:40 Танцюють
всі
23:35 ВусоЛапоХвіст

14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
19:35 Піранії

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 Автопілотновини
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 ІнтелектUА
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:12,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особенный
взгляд
23:30 Crime news

06:00
СоюзМультФільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35 ОбломUA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05 «Шалене відео»
по-українськи
10:30, 11:55 Убойне
відео
11:10 Сильний
аргумент. Нереальні
історії
13:00, 19:00 .
Т/с «Псевдонім
«Албанець»-4»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:00, 21:45 Т/с
«Втеча»
00:05 Х/ф «Секретні
матеріали»

00:45 Х/ф «Канікули

20:00 Х/ф «Кейт і Лео»

кохання»

22:15 Україна чудес

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
13:55 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:55 Доброго
здоров’ячка
16:55 Чекай на мене
18:40 Давай
одружимося
19:45 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Надбання
Республики
23:55 Вечірній Ургант

05:50 Х/ф «Від Бугу до 07:40 Мультик з Лунтіком 06:50, 13:10 Загадки
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
08:30 Ранковий
сімейка»
«Свідок»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:00 Кримінальні
09:50 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
10:50 Т/с «Та, що
10:00 Т/с «Марш
говорить з привидами»
Турецького»
11:50 Богиня шопінгу
12:00 Т/с «Детективи» 12:25 Косметичний
ремонт
12:25 Т/с
12:50 Гарячі мамусі
13:30 Т/с «Моя прекрасна
«Авантюристка»
няня»
14:40 Т/с «Літєйний»
14:35, 19:50 Дайош
молодьож
16:45, 19:00 Свідок
15:25 Вайфайтери
17:00 Т/с «Псевдонім 16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
«Албанець»
17:00 Досвідос
19:30 Х/ф «Стомлені
17:40, 20:50 Віталька
сонцем: предстояння» 18:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
23:20 Х/ф
19:25, 22:25 Одна за всіх
21:20 Шури-Мури
«Оскаженілий
22:00 Веселі мамзелі
автобус»
23:00 Т/с «Ходячі мерці»

Вісли»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Три сестри
10:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
12:00 Т/с «Сабрінаюна відьма»
13:00 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК-2012
21:40 Розсміши
коміка
22:40 Матріархат
23:05 Жіноча ліга
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
07:50 Смартшоу
08:30 Кулагін і партнери
08:50, 09:50 Секретні 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
території
09:30, 12:30, 15:15,
10:50 Політ над
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
Землею
09:50 Т/с «Таємниці
11:50 Секрети
слідства»
минулого
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
12:50
Чергова частина
Мегакатастрофи
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:50 Загадки
13:45 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати-4»
Всесвіту
18:30 На добраніч,
14:50 Кінець світу:
малюки
пророцтво
18:40 Прямий ефір
16:50 Знамення в небі 19:30 Святковий
концерт до Дня
17:40 Нострадамус
працівника органів
2012
безпеки РФ
21:20 Х/ф «З привітом,
19:40, 20:40, 21:40,
Козаностра»
22:40, 23:30, 00:30
23:15 Х/ф «Повітряні
Гучна справа
змії»

планети

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 17:00
Мультляндія
7:25, 3:15 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00, 1:20 Якісне
життя
10:30, 0:20 Зроблено
в Києві
11:00 Нова адреса
12:10 Актуальна тема
12:40 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:40 Спортивний
боулінг
18:00 День знань
19:00 Х/ф «Гаррі і син»
21:00, 23:50 СТН.
Щотижневик
21:30, 1:50 Х/ф
«Берта на прізвисько
Товарний вагон»
23:00 «Київське Віче»
0:50 Гаряча лінія «102»

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

06:30 Х/ф «Новорічні

05:40 Будинки

пригоди Маші і Віті»

мажорів

07:50 Караоке на
Майдані
08:50 «Сніданок» з
Юлією Висоцькою

09:00 М/с «Роги і
копита»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй

09:00 Їмо вдома

11:00 Наші у «Раші»

10:05 ВусоЛапоХвіст

12:00 Прокинутися

11:20 Х/ф «Вечори
на хуторі поблизу
Диканьки (Ніч перед

славетним
13:00 Т/с «Татусеві
дочки»
15:35 ШоумаSтгоуон.

Різдвом)»

Краще

13:00 Зважені та

19:00 Х/ф «Гаррі

щасливі

Поттер і Орден

16:50, 17:55 Зіркове
життя
19:00, 22:55 Х-Фактор
21:50 Моя правда

Фенікса»
21:45 Х/ф «Старські
і Хатч»
23:55 Х/ф
«Воображаріум

00:15 Детектор брехні доктора Парнаса»

06:00, 10:00, 12:00,
17:55 Новини
06:15 Х/ф «Ми з
джазу»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Генерал армії
Попелюшок
12:15 Абракадабра
14:00 Т/с
«Порцелянове
весілля»
18:05 Людина і закон
19:10 Хвилина слави
крокує країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Х/ф «Таємниця
в його очах»

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 Вперед на Олімп
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 «Кіно» з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
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 В кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
Наталкою Фіцич

05:50 Легенди

06:00 Єралаш

бандитської Одеси

07:00, 09:00 Мультик

2+2

08:15 М/с «Бюро
надприродних

06:00 Ранок на К1
07:30, 10:05 М/с
09:00 М/с «Казки

розслідувань»
10:15 Т/с «Зоряна

Ганса Крістіана
Андерсена»
10:15 М/ф «Альфа

брама: Всесвіт»

і Омега: Зубата

13:00 Х/ф «Прокляття

братва»
12:05 М/ф «Мулан»

фараона Тута»
16:50 Х/ф «День

13:50 Подаруй собі
життя
15:00 Х/ф «Весілля»

незалежності»
19:50 Х/ф «Пророк»
21:30 Х/ф «Час
відьом»
00:20 Х/ф «Плетена

17:00 Матріархат
18:00 Розсміши
коміка
19:00 КВН-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Просто

людина»

06:00 Руйнівники

друзі»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:20, 12:20
06:15 Х/ф «Інспектор з Лунтіком
міфів
Місцевий час. Вісті07:40
Малятакарного розшуку»
Москва
твійнята
07:50 Т/с «Прямуючи
06:20 Військова
10:00
Життя
08:00 Телепузики
на південь»
програма Олександра
08:35 Байдиківка
Сладкова
09:45 Залізний Оскар
09:25 М/с «Білка та
13:00 Top Gear
06:50 Планета собак
10:30 Круті 90-ті
Стрілка»
07:25 Суботник
11:30 Спецпроект
09:45 М/с «Ліло і Стіч»
08:05 Дуель з вірусом
16:00 Сила тварин
«Караванський
10:45 Єралаш
09:30 Вісті. Чергова
11:45 Т/с «Моя
стрілець»
частина
18:00 Україна: забута 10:05 Чесний
12:00, 23:00 Головний прекрасна няня»
детектив
13:55 Альо, директор?
свідок
10:40, 12:30 Х/ф
15:00
Одна
за
всіх
історія
13:00 Х/ф «Особиста
«Сільський романс»
16:00 Веселі мамзелі
зброя»
14:55 Танці з Зірками
16:40 Х/ф
21:00 Містична
15:00 Т/с «Оплачено
18:00 Вісті у суботу
«Нецілована»
18:45 Х/ф «Яблуневий
смертю»
18:50 Х/ф
Спас»
19:00 Т/с «Павутиння» «Армагедон»
Україна
22:30 Х/ф «Снігурка
00:00 Х/ф
22:00 Віталька
для дорослого сина»
«Смертельні узи»
23:00 Х/ф «Оселя зла» 22:00 Секретні історії 00:30 Гаряча десятка

10
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ТЕЛЕпрограма

2012 року

Вишгород

НЕДІЛЯ 23 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

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 Золотий гусак
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:30 Ближче до народу
11:00 Маю честь
запросити
11:50 Євробачення-2013
13:50 Шеф-кухар країни
14:45 Т/с «Москва»
18:25 Діловий світ.
Тиждень
18:55 Мелодія двох
сердець
20:30 Україна інноваційна
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Фінансова правда
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Моя
донька, її хлопець і я»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
11:00 Кулінарна
академія
11:25 Давай, до
побачення
12:55 М/с
13:30 Чотири весілля
15:00, 20:15 Голос.
Діти
17:35 Х/ф Тимура
Бекмамбетова
«Ялинки»
19:30, 23:45 ТСНтиждень
22:30 Світське життя
00:30 Х/ф «Секс,
брехня і відео»

07:05 Анекдоти по-

6:00, 8:30 Мультляндія 06:40 Х/ф «Недільний

українськи

7:25, 14:20, 1:45 Київ. тато»

07:35 Дача

Музика

08:15 «Сніданок» із

8:00, 23:15 СТН.

Юлією Висоцькою

Щотижневик

08:25 Їмо вдома

9:30 Нова адреса

09:45 МастерШеф

10:00 Столиця

13:45 Караоке на

11:30 Корисна

Майдані

фортеця»

приймальня

06:30 М/с
06:40 Віра, Надія,
Любов
07:35, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальный пульс
вихідних
09:00 Цікаве кіно
10:00 Будь у курсі
10:35 Ф-стиль
11:00 80 островів
навколо світу
11:40 Х/ф «Забута
мелодія для флейти»
15:00 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:50, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:00 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
17:40 Україна-Европа
18:30 Світ за тиждень
19:00 Таке спортивне
життя
19:35 Магія природи
20:15 Кумири
21:00 Олексій Баталов
22:10 Х/ф «Рані»

07:05 М/с «Вінкс»
08:00 М/с «Маша і
Ведмідь»
08:35 Глянець
09:35 Школа лікаря
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 Т/с «В
очікуванні кохання»
00:50 Подробиці
тижня

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Охоронець
Тесс»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Подружжя»
14:10 Т/с «Слід»
16:00, 20:00 Т/с
«Колір черемшини»
19:00 Події тижня
21:00, 22:30 Т/с
«Інтерни»
00:15 Х/ф «Четверта
група»

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»
13:05 Розлучення поросійськи
14:20 І знову
здрастуйте
15:20 Очна ставка
16:20 Надзвичайна
подія
17:00 Сьогодні
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
19:35 ЦТ. Відвертості
20:35 ЦТ. Вечірнє
21:15 Х/ф «Мертві душі»
23:15 Т/с «Справа
Крапивіних»

Меблі

Перетяжка
меблів
(067) 698-99-69

08:10 Дивитися всім
09:20 ОлімпіЛяпи
09:45 Наша Russіa
10:25 Козирне життя
10:55 Інший футбол

розмова

11:25 Х/ф «Татусі без

12:15 Блага звістка

шкідливих звичок»

16:15 Х/ф «Гаррі і син»

13:50 Х/ф «Путь»

18:15 День знань

18:45 «Факти тижня» з
Оксаною Соколовою

21:00, 23:45 СТН.
Спорт. Щотижневик
21:25, 0:10 Х/ф» Під

21:15 Х/ф «Сволота»

гіпнозом»

19:00 Битва
екстрасенсів.
Апокаліпсис
21:30 Х/ф «Я бажаю
тобі себе»
23:50 Х/ф «Сніг на
голову»

На підприємство
в м. Вишгороді
потрібні столяри
з досвідом роботи.
Тел:
(050) 753-66-36

РОЗПРОДАЖ

Знижки від 3% до 50%

«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.
По довідки звертатися до відділу кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а,
тел: 54-8-85
Вітаємо з ювілеєм
любу матусю Галину
Дмитрівну ДОРОШЕНКО!
Хай кожен день
ясніє небом чистим,
им,,
Світанки сяють,
скупані в росі,
У серці радість
розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
і
Із повагою
донька Валентина,
зять Олександр,
онуки Софійка і Микола
Шлемо найкращі ВІТАННЯ нашій милій подрузі —
Галині Дмитрівні ДОРОШЕНКО з Вишгорода!
Журавлиним ключем відлітають літа, ювілей вже
стоїть на порозі, але серцем своїм ти завжди молода, хоча юність вернути не в змозі. Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі, солов’ї хай щебечуть
грайливо, і щоб сонце сіяло ще довго вгорі і жилося
щоб мирно й щасливо.
З повагою Галина, Валентина

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
17:15 Податки
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 Територія закону
22:35 «Кіно» з Яніною
Соколовою
23:40 Хроніка тижня

08:15 М/с «Бюро

06:00 Ранок на К1

надприродних

07:30 М/си

розслідувань»

08:10 М/ф «Мулан»

10:15 Т/с «Зоряна

10:00 Х/ф «Класний
мюзікл»

брама: Всесвіт»
13:00 «Ульотне відео»

12:00 Х/ф «Олівер
Твіст»

по-російськи

14:30 Х/ф «Бум»

14:40, 16:40 Т/с

17:00 Матріархат

«Солдати»

18:00 Розсміши

19:00 Х/ф «Нічна

коміка

варта»

19:00 КВН-2012

21:30 Х/ф «Денна

21:40 Т/с

варта»

«Надприродне»

00:30 Х/ф «Гра з

00:10 Х/ф «Видимість

вогнем»

гніву»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

23:20 Х/ф «Брестська 5:00 Громадська

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

Побутова
техніка

теслі»

19:45 Останній герой

«КОМФОРТ»

НОВОРІЧНОРІЗДВЯНИЙ

19:10 Х/ф «Олівець

16:00 Х/ф «Втеча»

14:45 Х-Фактор

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с «Роги і
Копита: Повернення»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 Шоу «Шара»
11:20 Недільний офіс
12:20 Т/с «Щасливі
разом»
14:25 Х/ф «Кейт і Лео»
17:00 Х/ф «Гаррі
Поттер і Орден
Фенікса»
20:00 Х/ф «9 ярдів»
22:00 Х/ф «Зак і Мірі
знімають порно»
00:10 Х/ф «Самотній
Санта шукає місіс
Клаус»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:15 Х/ф
«Співробітник НК»
08:00 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Х/ф «Дайте
книгу скарг»
15:15 Запах
16:15 Великі перегони
18:10 Х/ф «Турецький
гамбіт»
21:00 Недільний «Час»
22:00 Х/ф «Щось
відбувається зі мною»
23:40 Познер
00:45 Х/ф «Орел і
решка»

06:40 Легенди

06:00 Єралаш
07:00, 09:00 Мультик
з Лунтіком
08:05 Х/ф
07:40 Малятатвійнята
«Кримінальний
08:00 Телепузики
талант»
08:35 Байдиківка
11:30 Легенди
09:25 М/с «Білка та
Стрілка»
карного розшуку
09:45 М/с «Ліло і Стіч»
12:00 Агенти впливу
10:10 М/ф «Покемон
назавжди»
13:00 Т/с «Спас під
11:55 М/ф «Горбань із
березами»
Нотр Даму»
15:00 Т/с «Павутиння» 13:10 М/ф «Ліло і
19:00 Т/с «Зворотний Стіч»
14:40 Х/ф
відлік»
«Нецілована»
23:00 Круті 90-ті
16:50 Х/ф
«Страхітливо гарний»
00:00 Х/ф «Гвинт»
18:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
ТРК
19:20 Одна за всіх
«ВишеГрад»
20:20 Віталька
в ефірі щодня 21:35 Дайошь
о 06:30, 08:30, молодьож
22:40 Веселі мамзелі
10:30, 15:00, 23:05 Х/ф «P.S. Я тебе
20:30, 22:30 люблю»
бандитської Одеси

Оголошення про загублене свідоцтво про
право власності на житло та технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності
Сергія Васильовича ОРЕХІВСЬКОГО, Тамари Яківни ОРЕХІВСЬКОЇ, Олени Василівни
ОРЕХІВСЬКОЇ та Василя Олексійовича ОРЕХІВСЬКОГО, видані Вишгородською міською
радою за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд 6, кв. 38. (Свідоцтво
видане згідно з розпорядженням від 24 листопада 1997 р., № 145), надруковане в газеті
№48 від 01.12.12, вважати недійсним.

Запрошуємо на Новорічну ніч
до ресторану «ГАЛС»:
— новорічна музична програма
— святковий стіл
— новорічні персонажі
— караоке.
Замовлення столів за тел: 54-921,
(067) 27-510-217
Державна податкова інспекція у Вишгородському районі Київської області ДПС оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— начальника відділу;
— заступника начальника відділу;
— головного державного податкового ревізора-інспектора;
— головного державного податкового інспектора.
Вимоги до конкурсантів: освіта вища економічна, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, вільне володіння українською мовою, комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою: Вишгород, п-т. Шевченка, 1-а, кім. 15,
тел: 5-10-16

Про все потроху

Світло вбиває песимізм
У Швеції автобусні зупинки обладнують світловими панелями, аби допомогти людям справитися із
зимовою депресією. Панелі замінять яскраву рекламу і водночас психотерапевтів, у яких кількість пацієнтів зростає взимку у кілька разів.

06:00 В обіймах смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Мегакатастрофи
11:00 Життя
13:00 Top Gear
15:00 Ти можешь краще
16:00 Ванга
18:00 Д/ф
«Космонавти»
19:00 Д/ф «Космічні
каскадери»
20:00 Д/ф «Побачити
Марс»
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії

06:20
«Сміхопанорама»
06:50 «Ранкова
пошта»
07:30 Сто до одного
Телегра
08:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
09:00, 12:00 Вісті
09:10 Городок
Дайджест
09:45, 12:30 Х/ф
«Заметіль»
12:20 Місцевий час
ТРК
14:00 Криве дзеркало
«Више Град»
16:00 Х/ф «Любові всі
на постійну
віки...»
роботу потрібні: 18:00 Вісті тижня
оператор;
19:00 Х/ф «Люблю,
відеоінженер; тому що люблю»
ведучий
21:00 Д/ф
програм
«Березовський»
Тел:
22:50 Х/ф
(04596) 25-489 «Роздільник»

Безкоштовні оголошення

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

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

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

Ділянку Вишгородський р-н усі комунікації (097) 770-84-90
Ділянку/с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот.
під садівництво. 12 800 грн./сотка.
067-5899888
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». 3,6х6х2,3м.
Сухий/чистий.
60 000 грн.067-7600073

Ділянку с. Осещина, 10 сот. під садівництво.
16 000 грн./сотка. 098-0741775

Ділянку під гараж/«Лісний»/
4,1 сотки. 32 000 грн. 067-7600073

КУПЛЮ
НАЙМУ

2-кім. кв./Н. Шолуденка, 6-в/6-г.
Готівка/ терміново. 098-1510830
1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
098-074-17-75

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

1-кім. просп.Мазепи, 2. 4/5 цегла. 2-кім. масив Берізки, 6. 6/16/пан. 85/45/14. Ремонт.
35/18/7. Ремонт/Меблі. 2 500
Меблі. 4 500 грн.+ком.послуги 067-7600073
грн.+ком.послуги 067-7600073
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа.
1-кім. вул.Хмельницкого, 2. 1/5
Світло. 098-0741774
цегла. 35/18/7. Ремонт. Меблі.
Будинок/с. Хотянівка/с/т «Каскад». Газ/
договірна 067-7600073
Вода. Ціна договірна 067-7600073
2-кім. пр. Шевченка, 9. 3/9цегла.
Будинок 100м2/с.Старі Петрівці,
50/35/7.Ремонт/Меблі. 3500
двоповерховий. Ремонт/Меблі.
грн. + ком. послуги 067-7600073
7 200 грн. 067-7600073

ІНШЕ

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

Людина

Вишгород
Захоплення

Петриківська Жанна

Діана ШПИНЬОВА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»,
Ольга ДУМАНСЬКА, керівник гуртка
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Український народний розпис бере
витоки із сивої давнини. Люди прикрашали своє життя — садили на подвір’ях
квіти, розмальовували печі та стіни хат,
розвішували вишивані рушники, малювали на папері обрядові та магічні знаки,
розписані зображеннями небесних світил, птахів, квіток. Малюнок створювався без попередніх ескізів, експромтом.
Фарби були переважно природного походження: сажа, сік лободи, ягоди бузини,
відвар цибулиння, сік вишень, шовковиці, кручених паничів, пелюсток соняшника, пасльону (його сік змішували часто
з білою перетертою глиною, товченими
вуглинами чи сажею). Як в’яжучу речовину до саморобних барвників додавали
яєчний жовток або молоко.
ей давній мистецький стиль живе
і сьогодні. Невідомі майстрині та
умільці у містечках та селах України
творять, малюють, розписують. Ця розповідь
про одну з майстринь — мешканку Вишгорода, Жанну Захарову, яка відважилася показати свої роботи лише на свій ювілей.
Скільки себе пам’ятає, Жанна Кирилів-

Ц

на завжди малювала. Коли мати брала своїх
дочок у поле працювати, просила саме її намалювати якусь квіточку чи бур’янинку, щоб
потім могла вишити її на рушникові. Мала
вчилася сприймати світ через мамині образи, а мама бачила світ поглядом художниці,
та, на жаль, не вміла малювати, віддавала
своєї творче натхнення вишиванню гладдю.
О! Які ж то були казкові, дивовижні квіти, вишиті мамою на полотні!
Крім творчих навичків, батьки вчили дітей бути чесними, правдивими, порядними.
Тож доня, за батьківським наказом, полинула у вирій тогочасного соціалістичного
життя — попрямувала на комсомольську
будову Кременчуцької ГЕС, потім вступила
до Московського будівельного інституту. Та
довго там не витримала: холодний гуртожиток з промерзлими вологими стінами зробив
свою чорну справу. Почала хворіти, змушена
була кинути навчання, повернутися на батьківщину.
Вступила до педінституту на відділення дошкільної педагогіки і психології. Потім
отримала направлення до Хмельницького,
викладала у педучилищі. Далі — заміжжя,
переїзд з чоловіком до Вишгорода, де вона
мешкає й зараз. Працювала в дитячих садках, була методистом, у районному центрі
творчості організувала гурток українського
народного розпису.
До гуртка приймала усіх без винятку,

Хочете — вірте, хочете — перевірте
Підготувала Ольга ДУМАНСЬКА
На Сході з давніх-давен знали про
Шамбалу, Вознесених Владик. Це — Вчителі Людства, Владики Мудрості. Серед
них добре відомі людству Ісус, Мати Марія, Будда, Мойсей, Заратустра, Конфуцій, які досягли високого ступеню еволюції, а своїм обов’язком вважають допомогу
людству у розвитку його свідомості.
посіб, яким вони спілкуються з людством, — послання через посередника. Він володіє спеціальним методом, приймає диктування з вищих ефірних
планів. Такими були Олена Блавацька, Олена і
Костянтин Реріхи, Марк і Елізабет Профети та
інші. Починаючи з 2004 року, послання про те,
що відбувається на Землі, передаються через

С

15 грудня

хоча з перших днів роздивлялась — чи є в дитини схильність і бажання малювати. Байдужі
самі відсіювалися — і залишалися ті, хто роками охоче працював з майстринею. Згадує
цей час Жанна Кирилівна з теплою посмішкою, показує незрівнянні роботи своїх учнів,
про кожного розповідає. Навчала хлопчиків
і дівчаток не копіювати чуже, а фантазувати,
самим складати композицію.
У яких тільки конкурсах не брали участь її
вихованці! Часто в журі не вірили, що то дитина так витончено зобразила на папері квіткову композицію петриківського розпису. Та
коли бачили тих же учнів біля мольберту, то
всі сумніви розсіювалися. Майстриня, що
бездоганно володіє методикою викладання
і творить пензлем, часточку душі і таланту
передала своїм підопічним. Її учні — переможці численних вернісажів, виставок і конкурсів образотворчого мистецтва обласного
та міжнародного рівнів. Дитячі роботи були
визнані найкращими за технікою виконання,
різноманітністю сюжетів. Крім звичайних походів по музеях, виставках та прогулянках
мальовничими місцями разом з ними Жанна Кирилівна вивчала історію рідного краю,
працювала на відбудові церкви Бориса і Гліба, опікувалася знедоленими та інвалідами.
Сама теж весь час малювала, творчо
уявляючи усе, що бачила навкруги. Побачила пташок, що обліпили стиглу грушу —
пензлем зробила замальовку. І так щоразу.
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Це в неї — від мами. Мати в усьому бачила
прекрасне, навіть у бур’яні. Улюблена картина Жанни Кирилівни «Голуб і голубка» — теж
спогад про маму.
Картини майстрині вражають: не повторюється жодна квіточка чи листочок, усе детально промальовано, композиційно витончено, виконано у бездоганній тональності. Від
її картин неможливо відірвати очей, настільки
вони вражають багатою палітрою кольорів.
Сюжети народжуються з життя, з пісень, з
віршів. Жанна Кирилівна теж пише вірші, видала збірочку. Її вірші, як і художні полотна, —
ліричні і мальовничі. Іще ліпить з глини, плете
з лози.
На жаль, цього ніхто не знає і не бачить.
Нещодавно виставляла свої картини в гімназії «Інтелект». Але це ж так мало. Люди мають
бачити красу, це збагатить їхні душі, бо байдужих до творчості народної майстрині Захарової просто немає. Вона вже давно на пенсії,
але не випускає з рук пензля.
Людям потрібне її мистецтво. Адже такого
педагога ще пошукати треба. І в наш час дітей треба вчити малювати у стилі народного петриківського розпису, розвивати у них
художній смак. Чому якась орендна плата за
приміщення стає перепоною для справжнього майстра, золотого самородка, якого й не
видно у пилюці людської байдужості?

1. Жанна Захарова серед своїх картин
2. Мамині голуби
3. Козацький танок
4. Морське дно

Світ не закінчиться, якщо…

Тетяну Мікушину. У переддень так званого
кінця світу, вона дала інтерв’ю російському
телеканалу «ТелеОмск-АКМЭ».
— Стільки страшної інформації про
2012 рік. Чи варто боятися 21 грудня?
Пророкувати — дуже небезпечна справа.
Справжні передбачення ніколи не називають
точних дат. Те, що названо 21 грудня, — вже
насторожує.
Кожна наша дія (думка, почуття) викликає
зворотню реакцію у просторі. Люди, які поширюють інформацію про якісь страшні події
мають відповідати за це.
— Все більше вчених визнають свідомість фізичним чинником, що впливає на
стихійні процеси, скажімо, на сейсмічну
активність та природні катаклізми. Зараз
тільки й чуємо — «кінець світу», «кванто-

вий стрибок», «ми залишаємо тіло», «ми
гинемо». Чому цей негатив так швидко поширюється?
— Владики говорять про те, що із 100 відсотків інформації тільки 10 відсотків — істина.
Значить у більшості своїй чуємо брехню. Ми
живемо в такий складний час, коли три великі космічні цикли «накладаються» один на
одний. Зараз саме той момент, коли Всесвіт
повинен почати свій новий цикл. Процес цей
затяжний та непростий. Вібрації фізичного
плану підвищуються, а магнітне поле навпаки
— послаблюється.
— Людству, крім наукового способу пізнання світу, відомий й інший шлях
— Одкровення, записані у священних писаннях. Згідно з найпрадавнішим з них, —
повне руйнування матеріальної субстанції

станеться нескоро. Ви маєте цьому підтвердження у своїх посланнях?
— Безумовно. У посланні від Іоанна, яке я
отримала ще 13 липня 2006 року, ідеться про
те, що чекає на планету. Ніякого глобального
катаклізму не передбачається.
— А як поводитися, щоб не привертати
негативу?
— Відмовитися від алкоголю, наркотиків,
тютюну, незаконного сексу, не їсти м’яса та
не слухати важкого року — це просто руйнує людину. Потрібно слухати класику і звуки
природи. Якщо ми зараз не переборемо свої
негативні стани, якщо не припинимо залякування, то це може відбитися у фізичному світі
у вигляді різноманітних ураганів та стихійних
лих. Бог дає нам можливість попередити катаклізми за допомогою людяної поведінки.
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Вишгород

Енергетики — творці міста

Пам’ять

Зводили станцію, розвивали Вишгород
Костянтин КАЛІШЕВСЬКИЙ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

18 листопада виповнилося б 109
років Герою Соціалістичної Праці
Григорію Строкову. На жаль, небагато вишгородців цікавляться історією
свого міста, інакше цю подію відзначали б масштабніше, адже Григорій
Іванович очолював управління «Кременчукгесбуд», що подарувало Вишгороду друге життя.
серпні 1961 року було закладено перший кубометр бетону в
споруду судноплавного шлюзу.
У травні 1962 року закладено перший
кубометр бетону в будівлю ГЕС. У жовтні
1964-го відкрито постійне судноплавство через шлюз, у листопаді перекрито
Дніпро; у грудні цього ж року запущено
перший гідроагрегат ГЕС.
Наступні гідроагрегати ставали до

У

ладу діючих з інтервалом у два-три місяці; останній (двадцятий) запрацював 25
жовтня 1968 року.
Одночасно з будівництвом гідровузла споруджувалася перша в СРСР гідроакумулююча електростанція з шістьма
гідроагрегатами — для покриття піків
активного електричного навантаження.
25 грудня 1972-го ГАЕС введено на повну потужність.
Спочатку працювали на спорудженні ГЕС кияни, але їх було замало. Тому
об’єкт оголосили Всесоюзною ударною
комсомольською будовою, з усіх кінців
на Київщину рушила молодь.
Із вересня 1960 року до Вишгорода
(який тоді був звичайним селом і налічував близько 3000 мешканців) прибуло
понад 5000 юнаків і дівчат віком до 28
років та досвідчених майстрів, які працювали на зведенні Кременчуцької ГЕС
(там Строков був головним інженером).

Зустріч у «музеї». У центрі — дочка Строкова Ніна Григорівна

Для їхнього проживання збудували
тимчасові селища: Берізки, Вишневий,
Нагірний, Акацію, а також перші житлові будинки (по нинішній вулиці Богдана
Хмельницького) — до цього люди жили
на брандвахтах (несамохідні судна з
житловими приміщеннями).
Збудували й поліклініку (у приміщенні якої нині — музична школа). Оскільки
люди їхали сім’ями, з дітьми, було зведено загальноосвітню школу (ЗОШ №1)
та дитячий садок «Ластівка».
Розбудова інфраструктури здійснювалася паралельно з будівництвом
ударними темпами зразкової, навіть
унікальної електростанції, адже на Київській ГЕС вперше у Радянському Союзі
застосували капсульні горизонтальні
гідроагрегати, що дозволило спроектувати будівлю ГЕС з водозливом і відмовитися від окремої водозливної греблі.
Також вперше у практиці вітчизняного
гідробудівництва масово використовувався збірний залізобетон.
Робота контролювалася на найвищих рівнях — будівництво неодноразово відвідував особисто тодішній Перший
секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, а
судноплавний канал відкривав перший
секретар ЦК КПУ Петро Шелест.
Нині мало хто пам’ятає про ударну
працю будівельників, яких залишилося дуже мало. І збираються вони разом
рідко та з невеселих приводів. Але, зустрівшись, тепло згадують ті часи, коли
були молоді та повні сил, коли з ними
були їхні друзі та улюблений очільник
Григорій Строков. Його пам’ятають відповідальним, чуйним з неперевершеною енергією та внутрішньою силою. У
нього не було «улюбленців» — з усіма
був однаково справедливим, а свій робочий день починав з обходу будови.

Борги і закон
17 грудня — День працівника державної виконавчої служби. Професійне
свято встановлене Указом Президента
України у 2009 році на знак вагомого внеску органів державної виконавчої
служби у виконанні рішень судів, третейських суддів та інших органів, а також посадових осіб. Завдання державної виконавчої служби, що належить
до системи органів Міністерства юстиції, — своєчасне, повне і неупереджене
примусове виконання рішень, передбачених законом.
з яким настроєм наша районна виконавча служба зустрічає своє професійне свято — ми поцікавилися у
виконуючого обов’язки начальника відділу

І

Календар
16 грудня
1497 — Васко да Гама обігнув Мис
Доброї Надії, першим із європейців
пройшов в Індійський океан
1913 — на студії «Кістоун Філм» молодий британський актор Чарлі Чаплін
почав зніматися у своєму першому
фільмі «Боротьба за життя»
Народилися:
1775 — Джейн Остін — англійська
письменниця
1932 — Родіон Щедрін — російський композитор, піаніст
Іменини: Сава, Федір
17 грудня — День пам’яті святої великомучениці Варвари; День
працівника державної виконавчої
служби
1790 — у Мексиці знайдено камінь
з календарем ацтеків
Народилися:
1749 — Доменіко Чімароза — іта-

Григорій Строков
Коли під’їзні шляхи були вщент розбиті важкою технікою та непогодою і
розвозка не встигала вчасно доставляти робітників, у службовому автомобілі Григорія Івановича не було вільного
місця — він завжди забирав із собою
якомога більше людей. Ніколи не застосовував доган, досяг ефективних
результатів колективної праці та здобув повагу підлеглих.
Намагаючись залишити пам’ять
про себе, ветерани будівництва створили щось на зразок музею, зібрали старі фотографії тих часів — у БК
«Енергетик» влаштовували фотовиставку, потім довго шукали приміщення
для постійної експозиції. Переговори
з місцевою владою ідуть мляво. Проте енергетики вірять, що їх почують,
а відтак — вишгородці знатимуть і
пам’ятатимуть про творців свого міста.

Держвиконавці

Державної виконавчої служби Вишгородського районного управління Юстиції України Андрія Кучера.
— Настрій зібраний і робочий. Із початком опалювального сезону у нас роботи
побільшало. Співпрацюємо із «Вишгородтепломережею», «Київоблгазом» та КПЖ і
КГ щодо стягнення заборгованості із споживачів перед цими підприємствами. Проводимо рейди по Вишгороду та району, під
час яких описуємо рухоме і нерухоме майно, забираємо, реалізовуємо, таким чином
погашаються борги комунальним підприємствам.
— Вас багато?
— Сім державних виконавців — дуже
мало для району, адже кожен виконавець

має близько восьмисот проваджень у рік, а
навантаження сьогодні – понад три тисячі.
— Виконавці якимось чином заохочуються?
— Так, закон передбачає винагороду — 5 % від стягнутої суми, але не більше 10 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян. Це звичайно стимулює. Проте
не вирішує проблеми, адже робота важка,
ненормована і часто без вихідних. Зараз
у нас є одна вакансія, фахівець проходить
стажування.
— Які ваші побажання колегам з нагоди професійного свята?
— Хочу побажати колегам міцного
здоров’я, щастя, поваги, життєвих гараздів, благополуччя та успіхів у праці.

Цей день в історії
лійський композитор, один із найяскравіших представників опери-буф
1908 — Юрій Шевельов (Шерех)
— славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік
Національної академії наук України
Іменини: Варвара, Іван, Уляна,
Геннадій
18 грудня — Міжнародний день
мігрантів
Народилися:
1887 — Лео (Лев) Бірчанський
— український живописець, графік
(США)
1892 — Микола Куліш — український драматург
1946 — Стівен Спілберг — американський кінорежисер, продюсер, лауреат «Оскара» («Список Шиндлера»,
«Люди в чорному», «Врятувати рядового Райана»)
Іменини: Анастасія, Захар, Ілля,

Сергій
19 грудня — День пам’яті святого Миколая Чудотворця; День адвокатури
Народилися:
1915 — Едіт Піаф — французька
співачка — «голос Парижа»
1920 — Микола Руденко — український поет, письменник, філософ,
правозахисник, засновник Української
Гельсінської Групи
1959 — Марія Матіос — українська
письменниця («Нація», «Солодка Даруся»…)
Іменини: Микола, Максим
20 грудня — Міжнародний день
солідарності людей; День міліції
1868 — у Львові засновано українське товариство «Просвіта»
Іменини: Анатолій, Іван, Павло
21 грудня
1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили

радій
Народилися:
1639 — Жан Расін — французький
драматург
1596 — Петро Могила — політичний, церковний і освітній діяч України
Іменини: Кирило
22 грудня — зачаття праведною
Анною Пресвятої Богородиці; День
енергетика; День працівників дипломатичної служби
1882 — помічник американського
винахідника Томаса Едісона Едвард
Джонсон придумав електрогірлянду і
прикрасив нею ялинку вдома на Різдво
1917 — конгрес США ввів у країні
«сухий закон»
Народилися:
1833 — Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) — українська
письменниця
Іменини: Анна

КОЛО жінки

Вишгород
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Їй посміхаються зорі

Ювілеї
Красива жінка, як земля, мінлива.
В її очах закохані світи.
Щаслива жінка. Так, вона щаслива!
Так дай їй, Боже, віру зберегти!
Щаслива щедра жінка. Дуже часто
Вона сама є щастям для людей,
Адже дарує їм промінчик щастя.
Багата серцем по землі іде…
Жінка! Така ж вічна і незбагненна,
як космічне оточення нашої планети.
Скільки б ми не вдивлялися в зоряне
небо, ми завжди відкриваємо в ньому непомічену раніше зірочку. Так і
Галина Василівна Старкова — скільки б ми не спілкувалися, завжди відкриваємо для себе в ній щось нове.
она належить до особливих
жінок, гарних не лише зовні, а
тією світлою і чистою внутрішньою красою душі. Чимось схожа на квіти, в які закохана, така ж приваблива,

В

але так, як і її улюбленці, вміє протистояти життєвому вітрові і холоду.
Вона — тендітна й елегантна, чарівна і вишукана. І разом з тим — сильна
і принципова, вимоглива. Вона переконана: мало прагнути до мети — її треба
досягти. І перешкоди, які щедро дарує
доля, лише своєрідний стимул для розвитку. Головне: вірити в себе і кожну
справу доводити до кінця.
Всі звикли бачити її зосередженою,
спокійною, рішучою — справжньою діловою пані. Вона ж вміє бути зовсім іншою — ліричною та романтичною, закоханою в квіти і поезію. І відчайдушною, і
безстрашною.
Вона вміє бути зібраною, послідовною, наполегливою і разом з тим чуйною, доброю, товариською. Вона не
просто живе серед краси і вміє її помічати. Вона прагне творити цю красу і
добро для інших щохвилини. Так навчи-

Поради до часу

ла її мама.
Її світ — особливий. Добрий і чистий.
У ньому люди — щирі і відверті.
І ніколи не нарікає на долю, лиш дякує їй за все. Вміє цінувати кожну мить
життя. Переконана, вони (миті) даровані
кожній людині для щастя і радості. Фах
вчителя обрала не випадково: віддавати — її життєве кредо, кредо педагога,
людини, жінки, матері. 34 роки — на
освітянській ниві у Вишгородській районній гімназії «Інтелект». Тисячі дитячих душ, в яких зуміла запалити вогник
доброти. Тисячі сердець, які відкрила
для творчості. Галина Василівна ніколи
не зупиняється на досягнутому. Прагне
постійно вдосконалюватися. Вона з тих
невгамовних оптимістів, котрим спокій
тільки сниться. Енергія, вогонь, таємниця, краса, воля, шарм, пошук — це Галина Василівна.
За роком рік життя невпинно лине,

Новий сервіс — звітність через Інтернет

Слизько — врятує
лейкопластир

Оксана НЕДІЛЬКО, зав.сектору
взаємодії із ЗМІ та громадськістю
ДПІ у Вишгородському районі

Ожеледиця — небезпечна для м’язів,
кінцівок. Аби вберегтися від падіння, потурбуйтесь про взуття.
а підошву, яку спочатку треба знежирити, нанесіть тонким шаром клей «Момент» і, не чекаючи висихання, присипте його піском. Можна цим клеєм приклеїти
наждачний папір на матерчатій основі. А найпростіший і найменш витратний варіант — приклеїти хрестом до підошви два шматочки звичайного
лейкопластиря. Цього вистачить на три дні. Потім приклейте знову. Цікавий спосіб — натерти
підошву сирою картоплею. А у взуттєвій майстерні вам можуть поставити на підошву малопомітні спеціальні нековзаючі пластини.

За даними управління податкового контролю юридичних осіб
ДПІ у Вишгородському районі,
станом на 1 грудня 2012 року 259
платників податків користуються
касовими апаратами (реєстратори розрахункових операцій) на
259 господарських об’єктах району.
ідтепер
для
зручності
суб’єктів господарювання
податкова служба запроваджує новий електронний сервіс,
завдяки якому з 01.01.13 р. можна
подавати звітність про використання

Н

Дарує весен веселковий час
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам пошле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Рідні, друзі та колеги

В

реєстраторів розрахункових операцій, а саме — електронну контрольну
стрічку через мережу Інтернет.
Електронна контрольна стрічка
повинна містити електронні копії всіх
фіскальних чеків і Z-звітів. Для цього
у Законі № 265 з 1 січня 2011 року
введено термін модем — окремий
пристрій для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових
операцій і фіскальних звітних чеків
в електронній формі дротовими або
бездротовими каналами зв’язку.
Суб’єкти господарювання, що
створюють контрольну стрічку у друкованому вигляді, за виключенням
електронних
контрольно-касових
реєстраторів, подають до органів
державної податкової служби дро-

ДПІ інформує

товими або бездротовими каналами
зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або
про обсяг операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти, яка міститься в їх
фіскальній пам’яті.
Запровадження РРО з контрольною стрічкою надає можливість
суб’єктам господарювання не друкувати на папері і не зберігати протягом 3-х років паперову контрольну
стрічку РРО. Крім того, це нове впровадження сприятиме спрощенню та
поданню звітності про використання
РРО — система автоматично формуватиме звіти, а також зменшенню
кількості перевірок завдяки застосуванню дистанційного контролю.

Дім. Сад. Город

Профілактика від шкідників
Зимою кімнатні рослини найчастіше уражаються шкідниками, але необов’язково відразу застосовувати хімічні препарати.
лю і павутинного кліща можна зібрати руками чи
змити теплим розчином і мильною губкою.
Теплий душ змиває воскову оболонку у личинок білокрилки і щитівок. Ефективне й протирання
листя та стеблин горілкою або 70% спиртом.
Захищають від шкідників рослинні відвари і настоянки. Для кращого прилипання до них слід додавати 3-5 г
господарського мила на 1 літр води.
Цитрусова настоянка
100 г сухих шкоринок заливають літром теплої води
і настоюють три доби у темному теплому місці. Обпри-
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Шкільне подвір’я
Ольга УЛЯНЧЕНКО,
член батьківського комітету 2-б класу,
Вишгородська ЗОШ № 1
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У листопаді все навкруги вкрито золотими килимами. На вулиці то сонячно, то дощіть, прохолодно. У грудні — вже сніг і мороз. Але це надворі,
а в нашій першій школі завжди тепло та затишно.
нас дуже багато традицій, одна з яких - урочиста посвята першачків у дружну і міцну
сім’ю Барвінкової країни.
На посвяті чого тільки не було! І веселі гімни, і загадки, і маленькі Сонечко та Барвіночок, нагородження найкращих учнів грамотами…
Щоб стати барвінчатами, треба багато знати і
працювати, танцювати і співати. А ще дотримуватись
клятви:
«Буду я в школі вчитись читати, гарно писати і рахувати.
Буду в альбомі своїм малювати, твори писати, вірші вивчати.
Педагогів поважати і оцінки гарні мати.
Книги й зошити любити, берегти, а не губити.

У

Роботи у грудні

скують від трипсів.
Кропив’яна настоянка
Заварюють в одному літрі окропу 8-10 ст. л сухого
листя кропиви і настоюють 2 години. Розводять 1:5. Обприскують від тлі.
Цибулева настоянка
Склянку лушпиння цибулі заливають літром окропу,
настоюють добу або кип’ятять 15 хвилин. Використовують проти тлі.
***
Допомагає і звичайне мило. Вологу м’яку ганчірку
густо натирають милом і протирають листя і стеблини
гарденії, пальми, цитрусових, фікусу проти кліщів та щитівок.

Традиційна турбота — сніг. Якщо його багато, потурбуйтесь про те, щоб він не накоїв біди.
трусіть сніг із плодових дерев та ягідних
і декоративних кущів, починаючи з нижніх
гілок.
На ділянках з цибулевими добре притопчіть сніг
– це утруднить доступ до рослин мишам.
Не рідше двох разів на місяць оглядайте закладені на зберігання цибулини (гладіолус, бегонія, канна, анемона) і вибраковуйте хворі, розм’якшені. Для
профілактики обробіть клубні препаратом картоцид.
Оглядайте клубені жоржин. Якщо вони псуються, обробіть фундазолом і просушіть. Не зберігайте
жоржини разом з овочами.

С

У Барвінковій країні
На уроках не жувати, не дрімати і не спати.
І домашні всі завдання на «12» готувати!»
Привітала діток заступник директора з навчально-виховної роботи початкових класів Олена Мельник. Нагородили переможців шкільних олімпіад серед
учнів 3-х та 4-х класів:
— з української мови: І. Калюжна (3-А, вч. В. Михайлюк); М. Заїка (4-Б, вч. О. Мельник);
— з математики: Л. Ляніна (3-Б, вч. Т. Грицик); М.
Заїка (4-Б, вч. О. Мельник);
— з образотворчого мистецтва: Ю. Данилова-Куранова (3-А, вч. В. Михайлюк); В. Пироженко (4-Б, вч.
О. Мельник).
Переможці шкільного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Яцика: Ю. Данилова-Куранова (3-А, вч. В. Михайлюк); О. Яцун (4-А, вч. К. Чабарай); В. Пироженко (4-Б, вч. О. Мельник)
Бачили б ви очі першачків у цю мить! Мабуть, кожен
з них пообіцяв собі, що теж стане гордістю школи.
Свято закінчилось, а подорож першачків тільки починається, а для інших вона продовжується. Хочеться
побажати всім діткам бути здоровими, гарно навчатися та бути добрими людьми.
Організували це дійство заступник директора з

навчально-виховної роботи початкових класів Олена
Мельник, вчителі початкових класів Леся Гачек, Тетяна Солонікова, вчитель музики Петро Поєдинк, ведучі
учні 6-А класу та учні 2-Б класу, Аня Улянченко та Ваня
Ісаков.
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Чому немає двірника?
Олександр КЛЕШКО,
м. Вишгород
Щороку зима, наче підступний ворог, уривається зненацька. На дорогах
ожеледиця, затори, не дай
Боже — аварії, деякі маршрутки відміняють рейси.
Тож, щоб дістатися роботи,
потрібно чимало часу, а про
нерви вже й не кажу.
тім, з примхами погоди не так легко
справитися. Пройшов
екскаватор, почистив дороги,
посипали їх соляно-піщаною
сумішшю, а через годину мо-
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крий сніг, дощ — і знову непролазна каша: починай спочатку.
Та біля будинків і магазинів
якщо хоча б раз на день чистити, то принаймні тротуари
були б зручними для проходу.
Це там, де є двірники. У нас, на
вул. Ю. Кургузова, 4, бачив, як
прибирали сніг аж два двірники.
А от моєму братові, що живе
на вул. В. Симоненка, 5, не пощастило. Двірника там немає
вже кілька місяців. Те, що не
прибирають у під’їздах, — теж
не новина. Та це не головне.
Тротуаром вздовж цього будинку здоровій людині не про-

ФОТОмить

йти, а що казати про бабусь і
дідусів із ціпками? Ні до магазинів вийти, ні до поліклініки,
тому що подолати пересічену
брилами льоду стежку їм не по
силах.
Між іншим, у восьмому
під’їзді на В. Симоненка, 5 —
районний Червоний Хрест,
куди по допомогу звертаються
чимало людей, звісно, не таких
уже й здорових. Їм теж нелегко
дістатися цієї громадської організації, що активно допомагає людям.
Біля деяких під’їздів люди
самі розчищають сніг. Ні в кого
корона з голови не впаде. Але

Лист у номер

виникає цілком слушне запитання: «За що ми платимо?»
Наскільки я зрозумів з публікацій у міській газеті «Вишгород»,
платимо в основному — за прибирання саме цієї прибудинкової території та вивезення сміття. То де ж те прибирання?
І смітник «повернувся обличчям» до будинку, з нього вітер до Червоного Хреста у двір
несе різний непотріб. Невже
важко загородити з лицьового
боку?
Передбачаю
пояснення
міських комунальників: ніхто,
мовляв, не хоче йти на таку
брудну й малооплачувану ро-

боту. Скажу одне: там, де я
працюю, теж постійний брак
працівників, плинність кадрів,
але на ефективності нашої роботи це не позначається.
Від редакції. За інформацією КПЖ і КГ, роботи до облаштування майданчика для
сміттєзбиральних контейнерів
навпроти буд. 5 на вул. В. Симоненка можна вести не раніше весни. Щодо двірників — то
робочих рук бракує. КПЖ і КГ
неодноразово запрошувало на
роботу охочих. Стосовно норм
і оплати телефонуйте: (04596)
54-885. Може, й знайдеться
двірник на вул. В. Симоненка, 5.

Цілодобово чистять

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді сніг вже тиждень, прибирання його триває цілодобово, повідомили нам у КПЖ і КГ.
Два спецавто і два трактори, вісім
водіїв і всі двірники та дорожні робочі
розчищають проїжджу частину і тротуари, автобусні зупинки та під’їзди до
сміттєвих контейнерів. Посипають дороги піщано-соляною сумішшю також
цілодобово.

Скандалу не вийшло

Де правда, а де — брехня?

Відповідь на статтю М.Ф. Савицької в газеті «Вишгород» № 47 від 21.11.2012 (стор 3)
Тетяна АНУФРІЄВА
Маріє Федотівно, Ви зробили дуже тактовний хід, що
не назвали моє прізвище
або адресу. Ви прекрасно
розуміли, що все вами написане — брехня, і якби назвали моє прізвище, то я б
подала до суду.
Ви так мальовничо описали, що коїлося у квартирі
зверху, що навіть мені, безпосередньому учаснику ва-

шого опису, було страшно
читати. Живуть же на світі
такі страшні люди, як я.
епер щодо написаного
у статті.
Марія
Федотівна
у квартирі піді мною не живе,
здає її квартирантам. Щоправда, з’являється раз на місяць,
щоб отримати гроші. У тій
квартирі близько 10 років не
було ремонту. Ванна кімната у
такому вигляді, як під час здачі
будинку.

Т

ФізкультУРА

У нашому будинку протягом
50 років взагалі не мінялися
труби стояка. Цілком можливо, що протікали труби. Хочу
зауважити, що позов до суду
був поданий через півроку після «потопу», коли у затопленій
квартирі зробили ремонт.
Але цього Марії Федотівні
було мало. Вона погрожувала
забрати квартиру над нею, виселити мене з моєї квартири,
де я проживаю з сім’єю, вбити
мого собаку і т.інш. причому

все це — нецензурною лайкою
у присутності сусідів. Я на це не
реагувала, пропонувала спілкуватися тільки через суд. Цим
її розлютила, вона хотіла скандалу, але не вийшло.
Хвору бабусю щотижня відвідували хірург, дільничний
терапевт, я ходила до неї постійно, іноді і серед ночі, але
Марія Федотівна цього не знає,
оскільки тут не жила. Хоча, за
статтею, її всевидюче око було
присутнє скрізь.

Козацьке СУЗІР’Я звитяжців

А. РІЗНИЧЕНКО
ФОТО – архів «Сузір’я», спеціально для «Вишгорода»

У
Вишгородській
спеціалізованій
школі
«Сузір’я» відбулись присвячені Дню Збройних сил
України традиційні змагання юнаків-старшокласників з козацького народного багатоборства. Того
самого, що відбувалося віками перед відправленням козаків на Січ.
епер нікого особливо і не зворушує це свято у
суверенній Україні!
А якщо поміркувати: коли Україна мала
СВОЄ військо? За князювання Святослава Ігоровича — сина вишгородської княгині Ольги. Потім кілька
князів і «временщиків» мали свої дружини (військо).
Навала татаро-монголів — і до великого гетьмана
Богдана Хмельницького, який створив Українську козацьку державу. Короткочасні багатократні українські
кровопролитні потуги і звитяги у першій половині ХХ
століття, повний московський погром і, як наслідок
жовтневого перевороту сімнадцятого року, — finita la
comedia...
Але ж імперія розвалилась, свобода настала. Нарешті, боротьба за самовизначення призвела до перемоги. Вже 20 років нового часу маємо державу, прапор, гімн і українське військо. «Козацькі звитяги» — це
своєрідна підготовка до служби в армії. До програми
змагань входять: естафета «Козацький хокей»; естафета з футбольними м’ячами; підтягування на перекладині у висі; естафета з тенісними м’ячами; конкурс
«Дуель капітанів» — хто першим зруйнує «городок»
супротивника; естафета з перешкодами; одягання захисного костюма на швидкість (ОЗК); перетягування
линви (кодоли — морського швартова).
Директор школи Світлана Лозицька та педколектив потурбувались про фізичну складову заходу,
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М. Савицька оцінює збитки
у 16 000 грн. Мовляв, я затопила її квартиру. НЕ ванну, не кухню, а всю квартиру!
Однак є акти про те, що у
ванній були патьоки і відлущена фарба зі стінок, у кутку кухні
відклеїлися шпалери. Причина
цього — зрушення бачка в туалеті (дослівно з акта). Комісія у
моїй квартирі не була, акта про
те, що була обстежена і моя
квартира і яка причина патьоків, — немає.

адже Інтернет, комп’ютеризація невідворотно ведуть
до тотальної гіподинамії — до ослаблення фізичного
здоров’я учнів. Тож усілякі допоміжні фізичні навантаження благотворно впливають на стан школярів.
До підготовки та проведення цього заходу долучився
директор комунального підприємства з розвитку фізкультури і спорту Вишгородської міськради Василь
Колобов.
Учасники змагань: команда № 1 — це 10 класи, команда № 2 — юнаки 11 класів, кращі фізкультурники
школи — стрункі, міцні, — красувались на урочистій
лінійці відкриття змагань.
Для проведення заходу були запрошені: адміралкомандор Українського козацтва, голова Вишгородського фізкультурно-спортивного товариства «Україна», суддя республіканської категорії Анатолій Мисько,
капітан-командор, отаман козачок-берегинь Вишгородської управи, суддя 1 категорії Лідія Мельникова,
судді з учительського складу школи Володимир Кабачинський і Наталія Свінчак, судді-секретарі.
«Сузір’я» — перша школа у Вишгороді, яка свого
часу започаткувала такий патріотичний захід. Перші
такі змагання проводилися за участю вчителя фізкультури, нині покійного, Василя Івановича Скибинського... Згадали його теплим словом.
Пролунали здравиці («Слава Україні!», «Героям
слава!», «Слава Збройним силам України!», «Слава
Українському козацтву!», «Слава педагогам і школярам школи «Сузір’я»!» — і юнаки неперевершено
демонструють козацьку силу…
Окремі технічні результати змагань:
Підтягування на перекладині у «висі»:
1 місце — Андрій Зелінський з команди № 1 — 18
разів;
2 місце — Микита Кочетков з тієї ж команди — 14
підтягувань;

3 місце — Тимофій Кочетков, команда № 2 — 13
раців.
У вправі «Одягання захисного костюма» суддівська
колегія присудила двом претендентам перші місця за
однаковий результат — Владиславу Юрчаку, команда
№ 1 та Владиславу Пуюлу, команда № 2.
Перетягування линви завершилося перемогою
юнаків команди № 1, яка й виборола загальну перемогу. Та переможених у великій справі патріотичного
виховання не було!
Лідери та призери нагороджені дипломами й медалями. Команди — ще й святковими тортами.
Грамоти і нагороди одержали директор школи
«Сузір’я» Світлана Лозицька, вчителі Наталія Свінчак
та Володимир Кабачинськоий — за наполегливу роботу з патріотичного виховання молоді. Прапор України
від осередку Українського козацтва Вишгорода передав школі Анатолій Мисько. Адже учасники змагань —
це майбутні захисники нашої Батьківщини.

Феміда

Вишгород

15 грудня

2012 року

15

Судний день
Марина КОЧЕЛІСОВА

який у кріслі вишгородського
судді — два з половиною роки,
«Вишгород»
з 2010-го, але цього часу вистачило, щоб зазначити: якщо вже
Сьогодні — День праців- українці, котрим притаманно
ників суду. Щорічне профе- домовлятися, дійшли до суду,
сійне свято встановлене 15 то судяться завзято. Серед гучгрудня Указом Президента них справ — судове слідство
України від 08.12.2000 р. № щодо пострілів колишнього по1318/2000. Наш найближ- садовця у підлітків (смт Димер)
чий суд — районний, що на та звинувачення колишнього
вул. Ю. Кургузова, 7 у Виш- голови Печерського районногороді, тож варто висвітлити го суду м. Києва у службовому
його роботу.
злочині.
івень довіри українців
У Вишгородському райондо рідної судової сис- ному суді працюють 45 осіб,
теми, за опитування- зокрема: 10 суддів (фактично
ми, — менше 10 %. Між тим, — 7, бо 2 — відсторонені від побез суду — ніяк. Лише у Виш- сади і 1 — вакансія) і 31 державгородському районному суді ний службовець. Середній вік
за цей рік розглянуто 10 000 колективу — 23-25 років.
справ, на одного працюючоСтати помічником можна
го суддю їх припадає до 800. за поданням судді — після пеПозови різні: від розірвання ревірки наданих даних та сташлюбу до поділу майна, побу- жування (за умови відповідної
тові (квартиру залляли сусіди; освіти). Три роки практичної
не миряться родичі), фінансові роботи — і ти вже кандидат на
(суперечки з банками).
посаду судді.
В. о. голови суду ВолодиОтримавши досвід у Вишмир Підкурганний (НА ФОТО), городі, молодь стартує до столиці. Приходять
новенькі,
для
Вишгородський районний суд
них
наставниКиївської області:
ками стають їхні
Понеділок — четвер, з 8:30 до 17:30,
п’ятниця, з 08:30 до 16:15
старші колеги.
обідня перерва — з 13:00 до 13:45
Приміром. у ке***
рівника апарату
Приймальня голови: 579-22-88,
суду Лесі Палаелектронна скринька vishgorod_sud@i.ua ничко та її заФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
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ступниці Анастасії Голуб понад
10-літній стаж і безмежний досвід.
Досвід плюс молодість,
мудрість плюс завзяття — так
можна охарактеризувати стиль
роботи колективу Вишгородського районного суду. Працюють, коли треба, і у свої законні вихідні: під час Євро-2012
та виборів до Верховної Ради
України цілодобово чергували.
Серед суддів четверо призначені вперше, троє — обрані
безстроково (Сергій Купрієнко
працює тут два десятиліття;
Людмила Войнаренко — 10
років; Гліб Чирков — з 2006го). Матеріальне забезпечення судів (папір, поштові марки,
аудіо-відеообладнання тощо)
— прерогатива судової адміністрації. Службової автівки у
Вишгородському районному
суді немає.
У будівлі 1976 року народження опалювальний сезон
розпочався з поривів. Та найгостріша проблема — приміщення: бракує залів і кабінетів
для роботи.
За нормою має бути один
зал на двох суддів. Із першого
січня 2013-го суддів за штатом
планується 14 — і приміщень
потрібно вдвічі більше, ніж є
сьогодні.
Де працювати з документами, де проводити засідання

Терези правосуддя:
людський фактор
Надія ВОЛОШИНА,
народний засідатель
Суд для мене завжди був
окремою державою зі своїми законами і правилами, де правду
все одно не знайдеш, а тільки
витратиш час і кошти. І вже зовсім у зрілому віці довелось зіткнутися з деякими судовими
процесами. Моя думка радикально змінилася: я зрозуміла,
що таке поверхневе тлумачення
— хибне.
удді такі самі люди, як
і ми. Але на відміну від
нас, вони добре знають
закони. На засіданнях, у яких я
брала участь як народний засідатель, особисто у цьому переконалася.
Засідаю у суді два роки. Втрачений під час засідань приватний робочий час компенсується
і оплачується. Оскільки я підприємець, не можу сама собі платили
за участь у засіданнях. Але із почуттям відповідальності виконую
свої обов’язки.
Це не лише досвід, а й відчуття, що ти потрібен людям, що твій
голос може бути вирішальним.
Участь громадськості в суді сприяє
більш повному захисту прав людини. Так, закон — понад усе. Але ситуації бувають різні.
Як жінці й матері мені найбільше близькі родинні теми: права
дитини, батьків, піклувальників.
Кожна така справа — це людське горе, і завжди є в ній праві й
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винні. Донька втекла з дому через складні відносини з батьком,
а батько подав до суду позов на
призначення його опікуном. Разом
із суддею народні засідателі розглядали цю справу рік. Вивчили всі
нюанси і… закрили впровадження.
За цей час рідні помирилися, конфлікт було вичерпано. Але так чи
інакше на це вплинули засідання.
Чимало розглядаємо справ
щодо усиновлення дітей, які залишились без батьківського піклування. Судді у таких випадках
не зволікають, а оперативно призначають засідання. Разом із народними засідателями ретельно
вивчають матеріали справи, перевіряють надані документи, за
необхідністю — роблять додаткові запити. Після судової реформи
взагалі розгляд усіх справ призначають набагато швидше.
У демократичному суспільстві
суд виконує роль неупередженого арбітра. Якщо раніше саме
слово «суд» викликало страх перед покаранням, то тепер лише
у суді щодня вирішується безліч
адміністративних, господарських,
приватних справ. Тут люди шукають правду, справедливість, і
обов’язок народних засідателів —
не розчарувати їх.
Хочу привітати працівників суду
із професійним святом і побажати
терпіння й мудрості в роботі, яка
потрібна суспільству. Тримайте
рівновагу терезів правосуддя та
не бійтесь ухвалювати рішення на
благо людей!

— найбільший головний біль
молодого керівника Вололодимира
Підкурганного,
о,
життєве кредо якого:
«Повага до закону і віра у
справедливість».
Володимир
Володи-ди
мирович прийшов сюди
за покликанням серця, бо
о
середня зарплатня у судді
ді
не відповідає цій високій
й
посаді. Отож і прагне прарацювати так, щоб на районнну судову інстанцію було
якомога менше нарікань.
Цьому сприяють і демократичні зміни у законодавстві.
Дотепер судді користувалися
Кримінально-процесуальним
кодексом 50-річної давності. У
2011 році задоволених подань
про взяття під варту було 90 %,
з листопада ц. р. — лише у виняткових випадках. Правоохоронні органи мають довести,
що підозра у скоєнні злочину —
обґрунтована.
Судова реформа набирала
обертів два десятиліття. Відтепер суддя — справді арбітр.
В. о. голови Вишгородського
районного суду сподівається
на подальше швидке й ефективне вдосконалення судової
системи. Так, окремі категорії
справ (наприклад, розірвання
шлюбів або досудові врегулювання спорів), вважає він, могли б розглядатися у місцевих

радах, РАГсах. А, скажімо, виклики до суду — надсилатися
не поштою, а СМСками, як це
робиться в усьому цивілізованому світі.
Працівники суду, запевняє
Володимир Підкурганний, готові вести у газеті «Вишгород»
юридичну колонку, тому, шановні вишгородці та мешканці
району, чекаємо від вас цікавих запитань. І разом із вами
вітаємо представників Феміди
з професійним святом і бажаємо їм авторитету, поваги, гідної
оплати, гарного настрою, а також родинного благополуччя.
***
Почесною грамотою на
спільних святкових заходах
Київської ОДА та Апеляційного суду Київської області нагороджено Анастасію Голуб,
заступника керівника апарату
Вишгородського
районного
суду.

Відпущення гріхів
Марина КОЧЕЛІСОВА
Це трапилось в українському містечку поблизу великого обласного центру.
Подія мене приголомшила. Священик,
вважайте, подарував церковній громаді храм, а кредит має сплачувати самодин, немолодий, недужий, без пенсії.
анотець гуртував прихожан добрими справами. Діти вчили іноземні
мови та їздили за кордон, каталися разом із пастирем на лижах та вростали
уприроду в наметових таборах. Дорослим
надавали гуманітарну допомогу та духовний
лікнеп. Відроджували народні свята. Влаштували касу матеріальної взаємодопомоги, що з часом стала кредитною спілкою —
фінансовою установою із статутом. Очолити
її наглядова рада спілки запросила дружину
священика.
Через касу до церкви заходили не лише
по допомогу, а й на свята і служби — громада зросла. Час був непростий, бракувало не
те що на розкоші — на шматок хліба. Та храм
збудували великий — не парафія, а єпархія
ж бо! Навряд чи спорудили б такого красеня без парафіян, які брали позики у спілці та
позичали їх на будівництво церкви, самих
пожертв — будь-яких — не вистачило б.
Храм — духовна криниця, бо не лише
матеріальним живе людина. За два десятиліття звели стіни, дах, провели світло,
воду, зробили опалення. Все це — завдяки
кредиту, узятому в спілці, що діяла таким
чином: одні прихожани чи городяни вкладали в кредитну спілку кошти й отримували
відсотки, інші — брали позику і повертали з
відсотками (до речі, удвічі меншими, ніж в
інших кредитних спілках).
Парафія стала одним із центрів культурного життя містечка. У храмі служили вже не
один, а три священики.
І от на церковному небосхилі загадючилась блискавка, загуркотів грім — і громада
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розкололася. Одна її частина добре знала й
чула, що кредит + відсотки слід повертати.
Інша стверджувала: мовляв, нічого не знаємо; і де це видано, що взяв гроші у своєї
жінки, а повертати нам? Треті були переконані: якщо тьотя заповідала чи подарувала
нам квартиру, котру придбала в кредит, то
борги — її особиста справа. Четверті відверто говорили, що треба було мати дві кишені — для церкви і для себе, а також аналізували, хто що вклав у побудову та хто чим
користується. П’яті вичікували здаля — чим
справа закінчиться, готові приєднатися до
переможця.
Єпархіальне керівництво — від поголосу
подалі — перевело панотця до обласного
центру. Про допомогу у поверненні спілці
коштів, вищі ієрархи й чути не хотіли.
Величний храм вартий більшого за несплачений кредит з відсотками. Потерпає
й авторитет церкви серед людей. Та святі
отці непідступні: документів щодо боргу не
бачимо, тому це — особисті проблеми священика, а на все — Божа воля.
Люди ідуть до храмів, щоб знайти гармонію душі. Чимало прихожан, що підтримували свого багаторічного пастиря, до цієї
церкви вже не ходять. Коли церковна громада траси чи не навгрудки «шукала вихід»
із ситуації, то там Бога не було — самий бізнес-проект і ніякої духовності.
Той, хто виріс у Радянському Союзі, під
Новий рік чекає подарунків від Діда Мороза. Я ж по-дитячому чекаю дива від Святого
Миколая. 20 років священик відпускав гріхи
людям — то хіба не можна відпустити й йому
та допомогти по-християнськи? Не беруся
судити, хто і наскільки винуватий, але ж милосердя вище за справедливість.
Кінець року перед Різдвом Христовим
— час замислитися над вічними істинами:
що є добро і зло, як залишитися людиною
за будь-яких обставин, для чого ми, врешті,
приходимо у цей світ?

16

15 грудня

Мозаїка

2012 року

Цікавинки

Вишгород

От ти який, Сніговик!

Що символізує сніговик? Кому вперше спало на
думку зліпити зимового красеня?
яви собі, наших улюблених, милих сніговичків
раніше зображали величезними, злими сніговими монстрами. І недарма — адже у давнину
зими були тривалими і набагато холоднішими, завдавали чимало клопоту.
Вважалося, зліпити снігову бабу у час повного місяця — накликати на себе нещастя і нічні кошмари.
А в Норвегії вірили, що розглядати сніговиків уночі
з-за штор небезпечно! Це вже потім сніговики стали
невід’ємними символами зимових свят.
На Русі сніговиків ліпили з давніх-давен та поважали, як і володаря зими Мороза. Сніговиків просили
зменшити лютість морозів. Наші предки вірили, що
хурделицею, снігопадами керують духи-жінки. Тому і
ліпили на своїх подвір’ях снігових баб. Цікаво, що деякі
європейці вважали снігову бабу чоловіком. Англійською
це звучить «snowman».
За християнською легендою, сніговики — янголи. Адже сніг — дар з неба. Ці зимові герої передають
Богові прохання людей. Тому зі «свіжого» снігу ліпили
маленького сніговичка і шепотіли йому про потаємні
бажання. Вважалося, що як тільки він розтане, бажання
дійде до небес та неодмінно здійсниться.
У Європі сніговиків завжди розкішно прикрашали:
вбирали в гірлянди, закутували в шарфи та давали в
руки великі, густі мітли. Ніс із морквини задобрював духів урожаю та родючості. Перевернуте відро символізувало достаток у сім’ї.
Цікавий звичай прикрашати сніговика намистом з
часничин (для здоров’я родини і захисту від злих духів)
існував у Румунії.
За старовинним переказом, приблизно 1493 року
вперше зліпив снігову фігуру скульптор, поет і архітектор Мікеланджело Буонарроті. Першу писемну згадку
про сніговика величезних розмірів можна зустріти в одній із книг XVIII ст.

У

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 13. Тел: 2-52-39, 2-52-38

Світлофор

У природи не бува негоди. Чи є?
За сім днів грудневої завірюхи у Київській області сталося 36 ДТП. Загинуло 11 людей, 48 — травмовано. Значно
зросла кількість ДТП за участю пішоходів. Тому будьте дуже обережними,
переходячи дорогу.
втомобілістам, щоб не витрачати
бензин і час у заторах, у разі погіршення погодних умов краще
скористатися послугами громадського
транспорту.

А

Святий Миколай

Але якщо відмовитися від поїздки на
машині не можна, пам’ятайте про правила: дотримуйтесь безпечної швидкості та
дистанції, забудьте про різкі маневри і не
гальмуйте занадто швидко. Якщо дощ, сніг
або сильний туман, краще зупинитися,
включити «аварійку». Користуйтеся протитуманними фарами або фарами ближнього світла. Ну, а якщо ви пішохід — у таку
погоду краще носіть світлий одяг, який помітно навіть при поганому освітленні.

Казки й вистава
Любі хлопчики й дівчатка!
Запрошуємо вас на Свято Миколая!
22 грудня о 13:00 — для 4 -7річних
дітей —казки від Катерини Єгорушкіної;
23 грудня о 9:00 — служба Божа,
після — святкова вистава хору «Коралі».
Громада собору
Вишгородської Богородиці,
хор «Коралі»
(міський ЦТ «Джерело»)

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
15.12.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Подарунки
бувають
трьох видів:
дорогі,
не дуже
і книга

Його Величність Сніговик вперше прикрасив дитячу
книгу, видану в Лейпцигу (Німеччина). І лише в XIX ст.
сніговики «стали» добрими героями новорічних казок,
прикрасили вітальні листівки та завоювали любов дитячих сердець.

Новий рік
стукає у двері…
Очікування Нового року — особливі
дні, коли ми поринаємо у передноворічну атмосферу, купуємо подарунки, думаємо про те, де і як зустріти свято. Адже за
народними прикметами — як зустрінеш
новий рік, так його і проведеш. І звичайно, всіх хвилює запитання — 2013? Хто з
живих істот знаменуватиме його?
За китайським календарем, це — рік
Чорної Водяної Змії. Змія як символ мудрості сміливо вступить у свої права 10
лютого 2013 року і царюватиме до 31 січня 2014. Незважаючи на підступність, це
— мудра тварина, тому не варто боятись
такого суєвірного сполучення, як 2013
і рік Змії. Багатьом здається, що Змія
може й вкусити. Але це не так — 2013 рік
обіцяє нам вдачу, багатство, розв’язання
давніх проблем і йде до нас з надіями,
гарним настроєм і мудрістю.

Що має бути на
новорічному столі?
Бажані риба і морепродукти, салати,
гарячі рибні страви або заливне. Ікра як
символ добробуту, теж не буде зайвою.
Бутерброди краще замінити на більш
вишукані тарталетки з ікрою. Салати викласти у формі змії або прикрасити їх
змійкою з моркви чи огірка.
Змія, як відомо, любить поласувати
зайцями і кролями. Тому з гарячих страв
рекомендуємо м’ясо кроля. Не забудьте,
що воно буде набагато м’якшим, якщо

його заморозити, а потім розморозити.
Фаршировані яйця, омлетні рулетики, мишки з яєць будуть фаворитами на
новорічному столі.
На десерт — торт із збитими вершками у вигляді змії, морозиво, викладене
на тарілці змійками й облите шоколадом,
фрукти у вигляді зміїних кілець.
Стіл із підсвічниками (ароматичні
свічки), новорічними серветками і ялинковими гілочками створить неповторну
сімейну атмосферу.

У чому зустрічати
рік Змії?
Чорна Водяна Змія змінює Чорного
Водяного Дракона (символ 2012 року),
а відтак, у новому році збережуться всі
основні тенденції, кольорові і смакові переваги. Тому минулорічне вбрання пасуватиме і для зустрічі нового 2013-го.
Перевагу варто віддати чорному, насиченому фіолетовому, всім відтінкам від
синього до блакитного, зеленому, бірюзовому і кольору морської хвилі.
Змії, як і всі інші символи китайського гороскопу, мають свій характер і свої
особливості. Тому і вбрання має бути на
зміїний смак. Варто зупинитися на строгих платтях без зайвих деталей, мішури
і легкої недбалості, що були притаманні
Чорному Дракону. Змія в одязі любить
акуратність, скромність. Але одяг не повинен бути нудним. Прикрасьте його аксесуарами. І ні в якому разі не допускайте недбалості ні в одязі, ні в зачісці, ні в
думках.
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