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Виходить з 4 листопада 1995 року

ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

XVIII сесія: навздогін року
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Нагрудні знаки, грамоти,
подяки…

Ми живемо у місті, яке збудували гідроенергетики. Вони залишили нам сяючий вогнями Вишгород, де у кожній квартирі — частка й
вашої копіткої праці.
Дорогі енергетики!
Ваш добросовісний труд, високий професіоналізм і великий внесок в енергетичну галузь країни — гарантія надійної та безперебійної роботи
вітчизняної економіки. Ви забезпечуєте світло і
тепло в оселях, повсякденні потреби людей.

Запорожці під Межигір’ям > 15

Вітаємо вас із професійним святом і бажаємо колективу Товариства плодотворної
праці, успіхів у виробничій діяльності, міцного
здоров’я і благополуччя кожній родині!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»,
міська рада ветеранів війни,
праці та військової служби

«Хай і далі
СВІТЛИЦЯ єднає»

Про скликання XIX сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання

Розпорядження
від 18 грудня 2012 р № 11
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХІХ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання
27 грудня 2012 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з таким порядком денним:
1. Про Вишгородський міський
бюджет на 2013 рік.
2. Про затвердження міських програм розвитку на 2013 рік.
3. Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та
надання матеріальної допомоги міському голові, заступникам міського голови на 2013 рік.
4. Про затвердження Положення
про порядок передачі житлових приміщень гуртожитків, що належать до
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Колективам ПАТ «Укргідроенерго», Київської ГЕС і ГАЕС!
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Енергетичне

Офіційно

Охоронці права

комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода, у власність громадян.
5. Про прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.
Вишгорода будинкового приладу обліку теплової енергії.
6. Про передачу майна на баланс
та в обслуговування експлуатуючим
організаціям.
7. Про прийняття до комунальної
власності об’єктів нерухомого майна.
8. Про внесення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації
у 2013 р.
9. Про розроблення історико-архітектурного опорного плану міста
Вишгорода.
10. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Шановні читачі! Триває передплата на 2013 рік
Індекс газети «Вишгород» у
Каталозі місцевих періодичних
видань 40007
1 місяць – 6,70 грн + послуги
пошти (п. п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;

а-Фішка

1 рік – 80,40 грн + п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №
10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок – п’ятниця, з 8:30 до
12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Йоль-2012

22 грудня на набережній Київського водосховища відбудеться
І Новорічний напівмарафон «Йоль-2012». Організатори: марафонклуб поліції «Київ 42195», КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради», Початок о 12:00.

Майстрині

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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22 грудня

ДПІ-новини

2012 року

Нерухомий податок

Оксана НЕДІЛЬКО,
сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у
Вишгородському районі
Із 1 січня 2013 року вступає в дію ст. 265 Податкового кодексу України про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки. Запровадження такого податку в Україні
— це певний крок до справедливого оподаткування. Платники — фізичні та юридичні особи (зокрема нерезиденти), які є
власниками об’єктів житлової нерухомості.
тавки податку встановлюють сільські, селищні або міські ради. Для квартир, житлова площа яких не перевищує
240 кв. метрів, та житлових будинків площею не більше
500 кв. метрів ставки податку не перевищуватимуть одного відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного року. У разі перевищення цих показників ставка
податку становить 2,7 відсотка.
Обчислення суми податку здійснює податкова служба за місцем розташування об’єкту житлової нерухомості. Враховується
зменшення, яке надається один раз на базовий податковий період, тобто рік, і до одного об’єкта нерухомості за вибором (якщо їх
декілька у власності):
• для квартир площею до 120 кв. метрів,
• для житлових будинків площею до 250 кв. метрів —
тобто податок на нерухомість нараховується на житлову площу,
яка перевищує ці показники.
Не оподатковується житлова нерухомість, яка:
• перебуває у власності держави або територіальних громад
(їхній спільній власності);
• розташована у зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення;
• є будівлею дитячих будинків сімейного типу;
• є садовим або дачним будинком (але не більше одного такого
об’єкту на одного платника податку);
• належить багатодітним та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей (але не більше одного такого об’єкту на
сім’ю).

С

Президенти зустрінуться
пізніше
Запланована на вівторок 18.12.2012
р. зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна не
відбулася з технічних причин. Документи,
що стосуються часткового приєднання до
Митного союзу та Угоди про Євразійську
інтеграцію України ще у стадії доопрацювання.
«Як тільки Україна дала зрозуміти,
що може зблизитися з Митним союзом,
ЄС пом’якшив свої вимоги і уточнив дату
проведення саміту, — пояснив регіонал
Вадим Колесніченко і додав — Митний
союз відкриває для України перспективи
отримання знижки на газ. На сайті
Міністерства економіки є документ, що
доводить доцільність вступу України
до Митного союзу» опозиція ж вважає,
що знижки будуть тимчасовими, бо у
перспективі — підвищення вартості газу 
20% на рік.

Бюджет — під депутатський
контроль
«Бюджет на 2013 рік буде переглянуто, — повідомив спікер Верховної Ради
Володимир Рибак, — за підсумками першого кварталу наступного року». Втім,
бюджет не схвалили профспілки та влада
великих обласних центрів, зокрема й Києва. Аналітики вважають бюджет консервативним і песимістичним, який не враховує
соціальні потреби людей.

Призначено першого
заступника голови КОДА

ІНФОРМтиждень
Привітання

З Днем
енергетика!
Ігор СИРОТА,
Генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго»
Шановні колеги! Від щирого серця вітаю
вас із Днем енергетика!
ей день для багатьох є не лише професійним святом, а й приємною подією, на яку іяз року в рік з радістю чекають сотні тисяч працівників галузі.
Для колективу українських гідроенергетиків
– це свято сімейне. Чимало дітей пішли в енергетику слідом за своїми батьками та дідами,
пов’язали з нею своє життя та майбутнє.
Ця традиція зберігається і сьогодні, коли
бачу натхненно працюючу молодь на наших
станціях, талановитих студентів, які здобувають
знання в галузі енергетики та гідроенергетики
зокрема. Це, безумовно, надає впевненості у
завтрашньому дні, в тому, що здобутки нашого
покоління будуть у надійних руках професіоналів, які прийдуть на зміну поколінню ветеранівенергетиків.
Щороку в цей день ми, енергетики, підбиваємо підсумки роботи за рік, що минає, будуємо
плани на майбутнє. Нам є чим пишатися.
У ПАТ «Укргідроенерго» на сьогодні реконструйовано 54 гідроагрегати, що збільшило сумарну встановлену потужність наших станцій на
230,0 МВт.
Значним здобутком в енергетиці у жовтні
2012 року було введення в експлуатацію верхнього водосховища Дністровської ГАЕС, що

Ц

Народився 16 січня 1971 року в м.
Ромни Сумської області. У 1994 році закінчив Московський державний технічний
університет ім. Баумана (Росія) за спеціальністю «радіоелектронні пристрої‚
системи та комплекси» (радіоінженер).
У 2004 році отримав другу вищу освіту у
Московському державному університеті
ім. М.В. Ломоносова (Росія) за спеціальністю «правознавство» (юрист). У 2009
році отримав науковий ступінь кандидата
юридичних наук.
Із липня 1994 року до серпня 2002 року
— начальник відділу збуту ТОВ «Авангард»
в м. Ромни Сумської області. Із жовтня
2002 року до липня 2007 року — директор
ТОВ «ДД Україна» (м. Київ). Із липня 2007
року до травня 2010 року — генеральний
директор ТОВ «Данчі-Трейд» в м. Київ. 1
червня 2010 року прийняв Присягу державного службовця. Із червня 2010 року
до листопада 2011 року — начальник відділу забезпечення діяльності керівництва
облдержадміністрації апарату КОДА.
Із листопада 2011 року до 2012 року
працював на посаді голови Києво-Святошинської РДА.

Через замети не проїхати
В Україні через снігові замети ускладнено проїзд до 461 населеного пункту. На
Київщині триває подолання наслідків негоди.
150 бригад швидкого реагування відновлюють роботу пошкоджених мереж
енергопостачання.

Полювання на «ялинкорубів»
На Київщині розпочали активну діяльність мобільні групи працівників лісової
охорони, міліціонерів та екологічної інспекції.
Їхнє завдання — попередити незаконне вирубування ялинок і виявити правопорушників. Штраф — від 368 до 2004
гривень.

2700 харків’ян подали
фотоскарги

Згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації,
на посаду першого заступника голови Київської ОДА призначено Олександра Віталійовича ЗАЙЦЯ.

Вишгород

Харківський міський голова запропонував мешканцям міста надіслати до мерії
заявки у вигляді фотографій щодо усунення різних житлово-комунальних проблем.
За даними Департаменту контролю, фотоскарги, які приймалися протягом місяця — з 14 листопада до 15 грудня, з 4839
питань подали 2736 харків’ян. Уже оброблено і перебувають в роботі до 70%. Із
них 46% стосуються ремонту покрівель,
димоходов, вентиляції, під’їздів, входів у

збільшило виробництво електроенергії станції втричі.
Перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС ввели в дію
у 2009 році, а 2014-го працюватимуть три гідроагрегати
(всього їх сім). Дністровська гідроакумулююча електростанція стане найпотужнішою ГАЕС Європи (2268 мВт).
Тривають роботи з будівництва Канівської ГАЕС та проектні розробки Каховської ГЕС-2.
Це, безумовно, сприяє зміцненню енергетичної безпеки України, посиленню надійності роботи об’єднаної енергосистеми.
За результатами року, що минає, Товариство очікує
прибуток від реалізації електроенергії у розмірі 2,115 млрд
грн, а чистий прибуток становитиме понад 1,0 млрд грн.
Протягом 2012 року середня заробітна плата працівників Товариства зросла на 25%.
Шановні друзі! Дозвольте подякувати всім вам за відданість своїй професії і звитяжну працю. Від щирого серця зичу вам і вашим родинам сімейного щастя, тепла,
здоров’я, успіхів у повсякденній праці, а також ентузіазму
у вашій професійній справі. Нехай ваші оселі сповняться
радістю та добром, хай завжди в них панують мир та гарні
взаємини! Із професійним святом вас та чудового новорічного настрою!

під’їзди. 29% фотоскарг стосуються ремонту доріг, 17% — упорядкування прибудинкової території.

Мокрий Новий рік
Україну очікує значне потепління з 28
грудня до 1 січня, повідомив перший заступник глави МНС Віталій Бут.
У ці дні буде до -1... -6 градусів морозу вночі і 0 ... +2 вдень. Очікуються опади
у вигляді мокрого снігу й дощу. Водночас, за словами представника МНС, це
лише попередній прогноз Гідрометцентру, який ще уточнюватимуть.

Палиш на зупинці чи у під’їзді
— сплачуй штраф
Із 16 грудня 2012-го в Україні діє закон про заборону паління в ресторанах,
кафе, на стаціонарно обладнаних зупинках транспортних засобів, у підземних переходах, під’їздах житлових будинків, на
дитячих майданчиках, на території закладів охорони здоров’я, спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, на об’єктах
культурного призначення органів державної влади і місцевого самоуправління та
інш. Штраф — від 1000 до 10 000 грн за
розміщення попільниць у закладах громадського харчування; для курців — від 50
до 170 грн (якщо побачать вперше), для
злісних — від 170 до 340 грн.

Металошукачем —
по мобілках
З наступного року всі учні, які прийдуть
на зовнішнє незалежне оцінювання, перевірятимуться металошукачами — так
Міністерство освіти вирішило боротися
з тими, хто використовує технічні засоби
(мобільний телефон) як шпаргалку. Минулого року тільки за два дні із застосуванням металошукачів 100 абітурієнтів позбавили права ЗНО.

Європейське шоу
Із 27 грудня по 6 січня у Києві гастролюватиме знаменита французька група
«Фенікс», яка покаже європейське шоу
— «Легенду про Мулан». Ця китаянка прославилася тим, що у чоловічому одязі пішла воювати замість немічного батька, за
12 років так і не була пізнана і дослужилась
до звання генерала імператорської армії.
Вистави відбудуться у Палаці спорту (для
них арена цирку замала) — французи привезли дві фури апаратури, 11 тонн декорацій і 459 артистів.

Реабілітація інвалідів
У Василькові відкрито першу чергу

спеціалізованого центру медико-професійної реабілітації інвалідів. Його пацієнти
зможуть поліпшити своє здоров’я в галокамері (соляній кімнаті) і тренажерному
залі, а також скористатися послугами кабінету лазеротерапії та фітобаром. У другій черзі оздоровчого центру, яку введуть
в експлуатацію незабаром, — сауна і кріосауна.

«Льодова арена»
У відкритті «Льодової арени» у Борисполі взяли участь Віце-прем’єр Борис Колесников, голова Київської ОДА Анатолій
Присяжнюк та голова обласної ради Олександр Качний. Арена стане тренувальною
базою для юних хокеїстів та фігуристів.
Приємним подарунком для всіх стали
виступи чемпіонів і призерів Олімпійських
ігор, світових і європейських турнірів з фігурного катання Олексія Ягудіна, Тетяни
Навки та Романа Костомарова, Оксани
Домниної та Максима Шабаліна.
Білоцерківський лід сподобався гостям та юному поколінню.

«Повір у себе»
У Броварах відбувся 16-й міський фестиваль творчості для дітей з особливими
потребами «Повір у себе». У фойє культурного центру «Прометей» організували
виставку дитячих робіт. Розважали малечу
студенти Київської муніципальної Академії
естрадного та циркового мистецтва. Після
фестивалю діти отримали подарунки від
міського голови.

2013-й в Україні буде
оголошено Роком дитячої
творчості
Про це Президент Віктор Янукович заявив на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини. «Я підпишу Указ і оголошу 2013 рік Роком дитячої творчості. Це
не буде просто лозунг — безумовно, ми
подивимося на всі видатки бюджету», —
сказав Глава держави.

Філологи об’єдналися на
захист української мови
Філологи
30
українських
вишів
об’єднались у громадську організацію —
Всеукраїнську асоціацію викладачів української мови і літератури. Декларована
мета — разом захищати українську мову
в державі. Вони готові долучитися до
створення законопроектів, щоб сприяти
розвиткові мови, повідомляє Радіо «Свобода».

Наше місто

Вишгород

Нагрудні знаки,
грамоти, подяки…
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Енергетичне

Влас. інф.
ФОТО — архів газети «Вишгород»,сайт www.rybalka.com

Сьогодні (у суботу, 22 грудня) на урочистостях з нагоди професійного свята — Дня енергетика — високі нагороди отримають кращі
представники енергетичної галузі за значні успіхи у праці, які примножують своєю звитягою здобутки великого колективу гідроенергетиків:
Відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України
нагрудний знак «Почесний енергетик України»
Пінчук Михайло Георгійович, директор департаменту фізичного захисту, режиму та безпеки;
нагрудний знак «Відмінник енергетики України» —

XVIII сесія
Вишгородської міськради

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

18 грудня XVIII сесія Вишгородської міськради розглянула 33 питання, шість із яких повернули на доопрацювання.
тже внесено зміни до рішення Вишгородської міськради від 29.12.2011 № 9/2 «Про
Вишгородський міський бюджет». З подання начальника фінансово-бухгалтерського відділу Наталії Сакевич.
Рік добігає кінця. Традиційно підбивають підсумки. Голови постійних комісій Олександр Слива
(регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища), Олександр
Семенов (законність та правопорядок, депутатська
етика, інформаційна політика та контроль за рішенням ради та її виконавчого комітету), секретар комісії з питань Стратегії розвитку міста, будівництва,
транспорту та зв’язку Олексій Момот, Юрій Попов
(комунальне господарство, благоустрій міста), Дмитро Корнійчук (планування та формування бюджету

О

Р

Мазуренко Сергій Іванович, начальник зміни
турбінного цеху оперативної служби філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС»;
Нагрудним знаком «Почесний працівник
«Укргідрроенерго» відзначено шість енергетиків. Грамотами — 10. Подяками — 10.
Вітаємо! бажаємо подальшого професійного
росту!

міста), Ольга Мельник (гуманітарні питання) та Богдан Руденок (міжнародні відносини) коротко прозвітували про роботу (докладніше — у наступних номерах).
Секретар міської ради Марія Решетнікова проаналізувала виконання наміченого на цей рік. Затверджено й план ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 р.
Заступник міського голови Олександр Ростовцев
повідомив, що із метою вдосконалення містобудівної документації дано назву вулицям, розташованим
на масиві «Дніпро» за греблею Київської ГЕС. Прийнято до комунальної власності територіальної громади міста 17 квартир, воїнам-інтернаціоналістам
надано житло та знято їх з квартирного обліку.
Заступник міського голови Олексій Данчин доповідав про розробку історико-архітектурного опорного плану міста для подальшого розвитку та
конкретизації Генплану. Рішення не прийнято до доопрацювання комісією.
Сесія затвердила технічну документацію ВРКП
«Вишгородтепломережі» із землеустрою для розмі-

Працює лічильна комісія
щення та обслуговування будівель і споруд котельні
№ 3 по вул. Київській, 10-б. ТОВ «Оріяна Шіп Ярд»
надано дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки
на вул. Набережній, 3.
ТОВ «Ванда» — проект землеустрою щодо зміни
цільового призначення земділянки.
ЗАТ «Дніпрожилбуд» припинено дію договору
на оренду земельної ділянки (пл. Т. Шевченка, 3) у
зв’язку із закінченням строку, 0,45 га зараховано до
земель запасу.

Вода стане дорожчою

У міськвиконкомі

Відтепер мешканці Вишгорода
сплачуватимуть за воду за таким же
тарифом, як і підприємства. Посприяли цьому зміни у чинному законодавстві. Нагадаємо, що тарифи на
воду не підвищувались з 2009 р.
ішення ухвалив виконком Вишгородської міськради 20 грудня, покладаючись на економічні
показники. Так, протягом трьох років
зросла мінімальна заробітна плата на
81,4 %, вартість електроенергії — на —
61,9 %, палива — на 71,8 %, дизельного

Ковальчук Дмитро Олександрович, начальник
зміни Київських ГЕС і ГАЕС;
грамоти Міністерства
Ангаєв Олег Олегович, начальник зміни служби
департаменту експлуатації ПАТ «Укргідроенерго»;
Шевченко Раїса Андріївна, начальник служби з
охорони праці та технічного нагляду «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС»;

...і тепер

Звіти були короткими
і вичерпними

Вікторія ШМИГОРА

Власн. інф.

Колись...

палива — на 123,3 %, послуги банків —
на 74,8 %, опалення — в 2,9 раза, вивезення сміття — в 1,6 раза. Окрім цього,
«Київводоканал» значно підвищив вартість за 1 куб. м відведених стоків – для
населення — на 113,5 %, підприємств —
на 23,3 %, для бюджетних організацій –
на 23, 3 %. Тому, якщо тарифи залишити
без змін, наше комунальне підприємство збанкрутує. Або «Київводоканал»
перекриє каналізацію, – і води взагалі
не буде. Отже, питимемо воду за новими тарифами.
Крім цього, було розглянуто майже
сорок питань.

Серед них — «Про розвиток зимових
видів спорту у м. Вишгороді». Відтепер
Молодіжна громадська організація «Гірськолижний клуб «Київ» проводитиме
заняття із зимових видів спорту (гірські
лижі та сноубординг) на гірськолижному
комплексі «Вишгора». Ухвалено рішення
«Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого комітету № 182 від 18.06.2009
року «Про надання дозволів на початок
підприємницької діяльності та встановлення режимів роботи». Мешканці
будинку на пл. Т. Шевченка, 3 поскаржились на постійний галас з ресторану
«Беназір» після 23:00. Тому запропоно-

вано адміністрації ресторану врахувати
зауваження людей, а через недотримання умов власники відповідатимуть
згідно з чинним законодавством.
Затверджено переможця конкурсного відбору на нежитлове приміщення
(вул. Б. Хмельницького, 7) — ТОВ «Оціночно-консалтингова група «Експерткапітал».
Товариству — «Компанії «Бест» дано
дозвіл на розробку проектно-технічної
документації у багатоквартирних будинках — на розміщення мультисервісної
телекомунікаційної локальної мережі
«ВЕST».

Про встановлення тарифів на комунальні послуги з водопостачання та водовідведення
для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств
Рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 20 грудня 2012 року
Розглянувши звернення Вишгородського міського
комунального підприємства «Водоканал», відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання». Закону України «Про
державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та
Правил надання послуг і централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005 № 630, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» тарифи на комунальні послуги з водопостачання та водовідведенна
для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств у розмірі:
2.

Групи споживачів
Населення
Бюджетні установи
Підприємства

підприємств, з урахуванням статті 32 «Про житловокомунальні послуги».
4. Рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради № 265 від 24.04.2009 року «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» вважати та-

Вартість 1 куб. м, грн (у т. ч. ПДВ)
Водопостачання
7,04
7,04
7,04

3. Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» ввести в дію тарифи на послуги по водопостачанню та водо відведенню для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових

Водовідведення
7,56
7,56
7,56

ким, що втратило чинність.
5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті
«Вишгород».
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
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Вишгород

Вагоме слово адвоката
Марина КОЧЕЛІСОВА

99 % саме така). Потім — житлові і земельні спори, розлучення, призначення
аліментів, поділ майна подружжя. Від
Районну колегію адвокатів у на- особистих якостей адвоката залежить
роді називають «юрконсультацією». немало. Він має бути об’єктивним, проРозташована вона у напівпідвалі, фесійним, напористим у досягненні кінсправа від центрального входу до цевого результату.
районного суду (м. Вишгород, вул.
Справи поділяються на кримінальні
Ю. Кургузова, 7), у двох невеликих та цивільні. У перших адвокат має зібракабінетах. Із понеділка по п’ятницю ти максимум позитиву про підзахисноз 8:30 до 12:00 і з 13:00 до 17:00 тут го: працює чи ні, як поводиться на роботі
відкриті двері для допомоги, а якщо і в побуті, з сусідами і в родині (і все певи зателефонуєте (04596) 54-612, ревірити, виокремити пом’якшувальні
секретар Антоніна Томко підкаже, обставини). У цивільних справах все заколи приймають певні адвокати.
лежить від достатньої кількості доказів
х семеро: Ніна Степанівна Аріс- на користь позивача (або відповідача),
това, Олександр Іванович Ан- бо суддю закон зобов’язує дивитися надрейко, Микола Дмитрович Ко- самперед документи. Народні засідатевальчук, Ібрагім Наріман-огли Садихов, лі долучаються до справ, де є неповноНадія Карпівна Кравченко, Іван Петро- літні або визначаються права батьків, а
вич Ковальчук, Азат Мухамедович Джу- також якщо неповнолітньому «світить» законні акти свесь час перебувають у буд. 5 на просп. Т. Шевченка (будова
маніязов. Працюють тут хто 16, а хто і до 10 років позбавпроцесі
уточнень. поруч з такою ж адресою призвела до
34 роки, маючи досвід роботи в Облас- лення волі.
Буває,
що
20 числа юридичних колізій). 16 листопада ц. р.
Адвокат (від лат. advocates —
ній колегії адвокатури, суді, народному
Звинувачуваний прикликаний від лат. advoco — ухвалений закон, а за відсутністю складу злочину винесено
господарстві, райвідділі міліції, нотарі- (відповідач)
може запрошую) — юрист, що надає вже 21-го до нього виправдальний вирок Олександру Волаті, райвиконкомі, УБОЗі.
себе захищати й професійну правову допомогу гро- вносять зміни. Тож котрубу (проти нього було порушено
Доступний простому громадянинові сам, окрім визна- мадянам та юридичним особам книжковий ринок на кримінальну справу за невиконання ріадвокат зазвичай працює з будь-ким. чених законом ви- шляхом реалізації права в їх інтер- столичній Петрівці шення суду щодо «знесення самовільно
Це може бути жертва злочину чи люди- падків (неповноліт- есах.
та Інтернет — друзі побудованого» спортивно-оздоровчого
комплексу у районі алеї С. Поташника)
на, яка його скоїла ці (придбання, збут ні, люди з вадами
Це самозайнята фізична особа, адвокатів.
наркотиків, крадіжки особистого, ко- фізичного і психіч- що на підставах та в порядку, пеЗа СРСР 70 % від — у суді було доведено, що він за зволективного чи державного майна, гра- ного розвитку, до- редбачених Законом України «Про заробленого карбо- лікання у виконанні рішення суду не відбунки і розбої, умисні вбивства на по- вічне
ув’язнення), адвокатуру та адвокатську діяль- ванця залишались повідає.
Судова реформа зачіпає міліцію,
бутовому грунті), позивач чи відповідач. коли
присутність ність», провадить незалежну про- адвокату. Нині поЧимало залежить від порад адвока- адвоката на суді фесійну (адвокатську) діяльність, датки сплачують з прокуратуру, суд. Та існуючим адвокатта, які документи зібрати якнайскоріше, обов’язкова (чи він згідно із ст. 14.1.226 Податкового половини прибутку. ським об’єднанням поки що не зовсім
щоб потім не затягувати час розгляду. навіть може пред- кодексу України.
Плюс правнича літе- зрозуміло, якою на практиці буде окреВивчають ці документи та складають ставляти інтереси за
ратура та постійне ма служба безплатної юридичної допопозовну заяву — від кількох годин до довіреністю).
користування Всес- моги (держава має забезпечити приміщення й видатки на
кількох днів.
Дружбу з юристами варто мати по- вітньою мережею за
послуги адвоката), і
У середньому судостійну — дехто може власний кошт, виРада адвокатів України забезчи знайдуть вони там
вих засідань — від двох
собі дозволити сі- трати на оргтехніку,
День адвокатури — профе- мейного адвоката. меблі, інше матері- печує ведення Єдиного реєстру своє місце.
до п’яти на день. Триадвокатів України з метою збиБолить іще одне.
валість різнострокова. сійне свято України. Відзнача- Ще за радянських ально-технічне
зарання, зберігання, обліку та нається
щорічно
19
грудня.
ВстаЗа ситуації, коли виЄ «рекордна»: так, 13
часів (і до 1994 року) безпечення, оренду
дання достовірної інформації про
конавча влада відміроків триває суд двох новлено «…ураховуючи важливу укладалися індиві- приміщення,
комучисельність і персональний склад
роль
адвокатури
в
розбудові
праняє рішення законородичів. Через пропудуальні договори на нальні послуги.
адвокатів, про обрані адвокатадавчої, коли масово
щені терміни подання вової держави, захисті конститу- обслуговування, кліНа
запитання
ми організаційні форми адвокатне виконуються сукасацій справа зайшла ційних прав і свобод громадян, єнт сплачував певну «Чому стали адвоської діяльності.
дові рішення щодо
у глухий кут — врешті велике громадське значення щомісячну суму — і, катом?» юристи раІнформація, внесена до Єдинарахування та пеВерховний суд відмі- цієї правозахисної інституції в коли треба, адвокат йонної адвокатської
ного реєстру адвокатів України,
рерахування чорнонив усі рішення, і одна Україні…» згідно з Указом Пре- кидав усе навіть се- колегії всі без винятку
є відкритою на офіційному веббильських пенсій (зоіз сторін, яка до того зидента України «Про День ад- ред ночі та поспішав посилаються на можсайті Національної асоціації адкрема інвалідам ЧАЕС
мала право на частину вокатури» від 2 грудня 2002 року до замовника.
ливість
постійного
вокатів України.
1, 2, 3 категорій),
майна та виборювала № 1121/2002.
Нині в районі професійного зрослюди з правовою добільшу, — залишилася
працюють 128 адво- тання: адже треба
помогою
адвокатів
взагалі ні з чим.
катів, у Вишгороді — понад півсотні (для бути «підкованим» у
не отримали результату. Тобто вагоНайбільше звертаються з прохан- порівняння, один суддя — на 10 тис., а всіх галузях права.
ням скласти позовну заяву до суду один адвокат — на 2-3 тис. населення).
Так, по консультацію зверталися ме слово адвоката у суді спрацювало,
щодо спадщини, (робота адвоката на Це не випадково, адже закони та під- мешканці «арештованих» квартир із але…
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ї

Невеличкі та хвацькі
Людмила КОЖЕМ’ЯКА,
батьківський комітет 2-А класу

Б

уло проведено цілу
низку змагань серед учнів класу за
День Збройних сил України відзначили у 2-А класі право називатися найкмітВишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» під ке- ливішими, найспритнішими
рівництвом класного керівника Любові Скибинської.
та найсміливішими.

У відчайдушній боротьбі, як на гойдалках:
перемагали то «Олімпійці», то «Чемпіони». Естафети «Стрибки в мішках», «Козацький хокей»,
«Осідлай коня» гармонійно переривали веселі
музичні паузи. До останнього моменту інтрига не залишала ні учасників, ні вболівальників,
яких, до речі, зібралося не менше, ніж на фінальних змаганнях літньої Олімпіади у Лондоні: друзі,
батьки, вчителі та просто небайдужі глядачі.
І, як завжди, із двох сильних команд, що
прагнули тільки до перемоги, переможцями
стали обидві: мирова нічия — цілком закономірний результат.
Скільки ж потрібно енергії і бажання, горіння
і вболівання за своє діло, щоб це все організувати і так чудово провести! Любов Василівна —
не тільки професіонал, а й людина невичерпного ентузіазму, Педагог з великої літери.

Вишгород

Охоронці права

22 грудня

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

День міліції відзначають в Україні з 1991
року.
Про те, як працюють місцеві міліціонери,
та про роботі розповідає начальник Вишгородського РВ УМВС України в Київській області Леонід Паланичко.
сі злочини і пригоди, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань
під відповідним номером.
На сьогодні до реєстру внесено 290 повідомлень. Із них 119 — за грудень. Торіч було 600
скарг. Кожна — розслідувана.
Добиваємось результативності. Наприклад,
у Вишгороді діє комплекс заходів з розкриття (серії квартирних крадіжок). Заарештовано
кількох осіб. Вони вчинили — 18 крадіжок, але
це ще не остаточна цифра.
Є в нашій роботі й позитивні зрушення. Ті
важкі злочини, які перебували на контролі, майже розкриті. Стовідсотково розкриті розбійні

В
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20 грудня —
День міліції.
Що ви побажали б
нашим міліціонерам?

Знайти і знешкодити
напади, грабунки, крадіжки, важкі тілесні ушкодження.
Проблемні питання — вбивства. За цей рік
два нерозкриті — у с. Нові Петрівці та с. Катюжанка. Особи, причетні до них, встановлюються.
Значна робота проводиться щодо дотримання безпеки руху. Всі населені пункти і зони,
на які поділено район, — це Вишгород, лівий та
правий берег, під постійним наглядом даїшників. Бувало, що за дві доби затримували півсотні
водіїв у нетверезому стані.
У зв’язку з погіршенням погодних умов працюють групи швидкого реагування та екіпажі
ДАІ — контролюють ситуацію на дорогах. Щоб
оперативно ліквідовувати снігові пагорби, намети зв’язуємось із шляховиками. В районі 300
км доріг державного значення і понад 1 000
км — другорядних.
Чимало скарг стосується газо- та електропостачання садових товариств, голови яких
звертаються до міліції. Але це не наша компетенція. Інша справа — краіджки. Адже маємо у
районі 12 тисяч садових товариств, обслуговуючих кооперативів. Наше завдання — уберегти
життя, здоров’я та майно співгромадян від злочинних зазіхань.
Проводимо роботу з пошуку зниклих безвісти, встановлення особи по неопізнаних трупах.
За цей рік встановлено сім таких осіб, знайдено
12 зниклих безвісти, а також 14 осіб, які перебували у розшуку. Розкриваємо й злочини по
гарячих слідах. Так двоє заробітчан (один — із
Західної України, інший — із Півдня) вбили людину. 56 колото-ріжучих ран. В їхніх планах
було — знищити всю родину, але не встигли.
Правоохоронці спрцювали оперативно і через 3
години 10 хвилин ми їх затримали: першого —
на фунікулері, другого — на платформі залізничного вокзалу.
Ще один з важливих напрямків нашої роботи — розкриття економічних злочинів. Цей показник у нас вищий, ніж по області.
Із нагоди професійного свята бажаю колегам, перш за все, міцного здоров’я, взаєморозуміння та професіоналізму!

2012 року

Олексій Петрович, лікар:
– Терпіння і гуманного
ставлення до людей. І щоб
вони зранку йшли на роботу з
радістю, а ввечері поверталися
додому з гордістю.
В’ячеслав, будівельник:
– Порядності і нормальної
зарплати. А ще – фаховості.
Треба підвищувала освітній
рівень міліціонерів, вчити їх
культурі спілкування. Я сам
шість років працював у цих
органах, там і досі працює мій
батько. Отже, повірте, я знаю,
що кажу.
Валентин Костянтинович,
пенсіонер:
– Побільше засобів транспорту і зв’язку. Сподіваюся,
це б покращило порядок на
наших вулицях. Знаю, бо працював у патрульно-постовій
службі... Ті кілька машин, які
«кинули» нашим правоохоронцям, – це крапля в морі.
Ще одне побажання – хоча
б іноді утримуватися від розпивання міцних алкогольних напоїв на службі…

Максим, курсант:
– Хотів би, щоб держава
поважала міліціонера. Доки він
буде ходити по підприємствах і
випрошувати гроші на форму,
ніколи не стане справжнім офіцером, який дорожить погонами та професійною честю.
Олег, вишгородець:
– Щоб наші правоохоронці були міліціонерами, а не
«ментами». Інколи приходить
працювати в міліцію скромний
хлопчина, а як тільки зодягне
форму – стає зовсім іншою людиною. Звідкись з’являється
грубість, пихатість, зверхність.
Марина, студентка:
– Яке суспільство – така й
міліція. Побажала б нашим міліціонерам бути лицарями без
страху і докору.
***
Охоронцям нашого спокою
і порядку у суспільстві бажаємо міцного здоров’я, невичерпна енергія, благополуччя,
стабільності та нових звершень у нелегкій та необхідній
людям службі.

Благодійники
у погонах

Канікули без «пригод»
Анна БОРИСОВА та Віталій БУЦ,
районний відділ Держтехногенбезпеки
Вишгородський РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області спільно з представниками МНС у Вишгородському районі
зустрілися з учнями загальноосвітніх шкіл
міста й району. Тема — важлива і цікава: як
зробити, щоб під час новорічних свят і зимових канікул не трапилося біди.
Школярам іще раз нагадали, що: ялинку не

слід встановлювати на проході; електрогірлянди мають бути справними; феєрверки краще не
запалювати без дорослих, а якщо вже разом із
батьками вирішили прикрасити свято вогнями,
то робити це краще у віддаленому від людей і
будівель місці. А безпечну товщину льоду (10 см)
можна визначити за його кольором — він має
бути зеленим або синім (але не білим).
Знання за плечима не носити, а отримані
вміння та навички допоможуть уникнути неприємних пригод і надзвичайних ситуацій.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Сигнали служби 101

Під час зустрічі у початкових класах гімназії «Інтелект»

Від РВ ГУМВС у Київській області старший лейтенант міліції
В’ячеслав Косун в ролі Святого Миколая привітав вихованців
дитячого будинку «Любисток», що у Нових Петрівцях, та вручив їм
подарунки.
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Вишгород — не тільки історичне
місто, а й місто творців. Тут десятки студій, об’єднань, гуртків. Завітаємо до Вишгородського міського
центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
’ятий рік тут радо зустрічає
дівчаток гурток «Золоті ручки». На час нашого візиту
діти готувалися до чергової виставки.
Керівника гуртка Олену Ростиславівну Кольвах навіть з погляду розумів
кожен. Роботи було багато, і в невеличкій кімнаті все рухалося і водночас
набувало якоїсь магічної енергетики.

П

Адже на наших очах із звичайнісіньких
клаптиків тканини, ґудзиків, кольорового паперу народжувалися справжні
шедеври.
Увагу привернула малесенька дівчинка. У неї в руках була вишивка
рожевого тюльпану бісером. Ми познайомились. Семирічна Лілечка Василькова серйозно відповідала на наші
запитання. У мене склалося враження,
ніби вона щодня «роздає» інтерв’ю.
— У гуртку Лілечка другий рік, і вже
добре вишиває. Може зробити колаж
і декупажити. Вона наполеглива і має
справді золоті ручки, — говорить про
свою вихованку Олена Ростиславівна.
Окрім занять у гуртку, дівчинка займається плаванням, бально-спортивними танцями і заслужила вже аж
шість медалей за перші, другі й треті
місця на танцювальних конкурсах.
А ще треба й до школи підготуватися, адже Ліля — учениця другого класу.

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Як би пораділи наші прадідусі й
прабабусі тому, що не забуваємо своїх традицій! Як би подякували вихованцям і педагогам центру творчості
«Джерело»! На Андрія тут влаштували чудові вечорниці, як і годиться — з
танцями й піснями, іграми й жартами.
Святий Андрій Первозванний —
покровитель молоді. Вона й була головною діючою особою свята.

М

и — у святково прибраній селянській хаті. Біля печі відпочивають рогачі, на столі,
накритому вишитою скатертиною, — пироги, вареники, хліб. Але ще потрібно садити в піч калиту. Господиня (вона ж і ведуча свята Марина Іллєнок) очікує гостей,
які от-от зручно вмостяться на лавах.
А ось і вони. Веселі, гарні, як на підбір.
З кришталевими дівочими голосочками
— муніципальний хор «Коралі» (керівник
Олеся Потіцька), з піснями «Ой, чи є чи
нема», «Правда, люди, правда», «Од Києва до Лубен» — вокальний колектив «Співаночка» (керівник Валентина Демочко),
із запальними українськими таночками
— колектив народного танцю (керівник
Світлана Стащук), а також головні дійові
особи вечорниць — вихованці театрального гуртка (керівники Ольга Хуторна,
Тетяна Негоденко).
…За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати
ввечері 12-го грудня. Жартували, веселились, оповідали цікаві історії та грали
в різні ігри. Молодь ближче знайомилася
і пару собі вибирала. Було так заведено, що кожне село і навіть вулиця мали
«свою» хату для вечорниць.
Парубки розважали дівчат оповідками та жартами, аби ті не заспали, адже
треба було півночі дочекатися, щоб поворожити...
І тут, на джерельних вечорницях, жар-

Цікава наука
Учні Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Експериментаніум — музей популярної науки
і техніки. Більше 250 інтерактивних експонатів,
розмістились на двох тисячах квадратних метрів. Приходьте, експериментуйте, робіть досліди — і ви з легкістю переконаєтесь: наука — це
захопливо! Так закликав рекламний проспект!
Вирішили — цей музей саме для нас і вирушили
в путь.
кспозиція перевершила всі наші сподівання!
Це перший з відвіданих нами музеїв, де торкатись експонатів просили, а не забороняли.
Хочеш перевірити електропровідність різних
предметів, запустити справжню хмару до стелі, власноруч збудувати міст без єдиного цвяха? Тільки простягни руку, щоб вмикнути, повернути, розкрутити,
потягти, штовхнути — і на власні очі побачили, як працює той чи інший закон науки.
За час екскурсії ми піднімали один одного на
стільці за допомогою системи блоків, що зменшує
вагу у шість разів, і малювали маятником на папері.

Е

У неї тільки один вільний день — неділя…
Поруч із Лілею працює десятирічна Мариночка Соколюк. Найбільше їй
подобається вишивати та в’язати гачком — вишила бісером мальви і тюльпани. Тепер готує дзвіночки, які сповістять про Новий рік.
Потяг до вишивання, мабуть, у Марини від мами — Олени.
Дівчинка, крім цього, виступає в
складі танцювального джерельного
колективу «Pas de danse».
Вона і в школі навчається добре,
бере участь в олімпіадах з малювання.
Найулюбленіші її предмети — англійська мова та історія.
А вдома Лілечка і Маринка із задоволенням допомагають своїм матусям
у хатніх справах — готувати обід, прибирати оселю, ходять до магазину за
покупками — справжні маленькі господині, справжні україночки.

Ой, гуляли на Андрія…

Джерельні вечорниці
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Вишгород

Дівчатка — на всі сто

Центр творчості «Джерело»
Ірина ЯКОВЕНКО, Вікторія
НИЖНИК,
учениці 8-А класу гімназії
«Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)

Вернісаж

тів було вдосталь — старалися Антон Коробельников та Валерій Овсієнко. А ось і
ворожка (Катя Іллєнок), здалеку зачувши
гуляння, не забарилась.
Тим часом у печі вже дійшла калита
— «з жита сповита та й сонцем налита —
для красного цвіту по білому світу».
…Традиційно тісто для неї місили всі
по черзі, починаючи від найстаршої до
наймолодшої дівчинки. Посередині коржа робили дірку. У неї протягували стрічку, за яку калиту прив’язували до сволока
чи стелі, аби можна було дістати зубами

без допомоги рук і вкусити.
Як і годиться, кусав її пан Коцюбинський, якому всіляко намагався завадити
пан Калитинський.
І знову — гамір, жарти, сміх! Знову —
танці.
За веселощами не счулися, як і розходитись час. Ледь погодились на це.
По-братськи калиту поділивши, пирогами пригостившись і побажавши всім гостям свята:
І в вас, і в нас хай буде гаразд,
Щоб ви і ми щасливі були!

Музей саме для нас
Закинули до «чорної діри» безліч монеток і подивились на себе у тепловізорі. Погукали в ехотрубу та
погралися із «вічним» двигуном. Створили величезні
мильні бульбашки та поблукали дзеркальним лабіринтом. Торкнулись торнадо, постріляли з духової
пушки, посиділи на величезному стільці за таким же

величезним столом, вивчили кабіну пожежної машини… Не треба бути переможцем фізико-математичних олімпіад, щоб перед тобою відкрилась завіса таємничості плазмової кулі Тесла, маятника Максвелла
чи архітектурного таланту Леонардо да Вінчі. Виявляється, наука — це цікаво!

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

22 грудня
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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, 07:25 Рецепти здоров›я
06:35, 07:45 Глас народу
06:40, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вісті.Ru
07:30 Заголовки
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, 20:50 Офіційна
хроніка
10:00, 15:35 Т/с «Маруся»
10:45 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:20, 19:00, 21:30
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:10 Х/ф «Травневі зорі»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
16:25 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:45 Агро-News
19:15 221. Екстрений виклик.
Тиждень
20:10 Зимовий жарт
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:35 Новорічний жарт з Ю.
Гальцевим
22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі
22:55 Нічна Різдвяна Літургія

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

06:00, 08:30 Світ за
тиждень
06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
09:00 Велике
фотополювання
09:35 Магія природи
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Олексій Баталов.
Люба наша людина
12:20 Магія природи
14:00 Соціальний статус:
ваші права
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 Ковчег МОА
18:50, 21:25 Економічний
пульс
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:35 Ескізи до портрета
художника
22:35 Водна планета
23:30 Х/ф «Про це не
говорять»

07:00, 08:00, 08:30,

07:00 Т/с
08:05, 09:10 Сніданок «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
з 1+1
07:45 «Факти тижня» з
07:00, 08:00, 09:00,
Оксаною Соколовою
(повтор)
19:30, 00:10 ТСН
07:25 М/ф «Ескімоска» 08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
10:00, 17:10 Т/с
«Надзвичайні новини»
«Величне століття.
з Костянтином
Стогнієм
Роксолана»
10:05 Х/ф «Татусі без
12:10 Неймовірні
шкідливих звичок»
перегони
12:25, 13:00, 22:05
13:10 Дім за тиждень Т/с «Прокурорська
14:00 Не бреши мені перевірка»
12:45 Факти. День
15:00 Сімейні
13:50, 20:10
мелодрами
Т/с»Ліквідація»
16:45 ТСН. Особливе 15:45 Х/ф «Брестська
фортеця»
20:15 Х/ф «Стежка
18:45 Факти. Вечір
вздовж річки»
23:20 «Велика
00:25 Х/ф «Хороший
різниця» поукраїнськи
рік»

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:25 Т/с «В
очікуванні кохання»
13:30 День
Народження ІНТЕРа
16:05 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
21:00 Т/с «Грак»
00:10 Т/с «Спроба
Віри»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 12:50 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с «Бідні
родичі»
11:50 Нехай говорять
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Право на
правду»
22:00 Х/ф
«Загублений світ»
00:00 Х/ф «Покохати і
померти»

06:40, 16:00 Усе буде

07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Живуть же
люди»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Лягавий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
23:35 «Прокурорська
перевірка»
00:40 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15, 01:45
Контрольна закупівля
09:40 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 «Дешево і
сердито»
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:55 Доброго
здоров›ячка
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Цікава
Варвара»
23:40 Вечірній Ургант
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07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:35 Світло
10:00 Т/с “Маруся”
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:20 Кордон держави
12:35 Хай щастить
12:55 Різдвяне Привітання і
Апостольське Благословення
Святійшого Отця Бенедикта
ХVI з площі Святого Петра
13:55 Х/ф «Я вас дочекаюсь»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:45 Т/с “Маруся”
16:30 Т/с “Агент особливого
призначення”
18:10 Діловий світ
18:25 Зірки гумору
19:15 Концертна програма до
католицького Різдва
20:50 Світ спорту
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 За 80 днів навколо
спорту
23:25 Від першої особи
23:50 Кіно у деталях

06:00 Служба розшуку
дітей»06:05 ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:25 М/ф»Ескімоска»
10:00 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
12:10 Неймовірні
перегони
13:05 Дім за тиждень
14:00 Не бреши мені
15:00 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20:15 Міняю жінку
21:50 Українські
сенсації
22:55 ТСН
23:10 Х/ф «Телефонна
будка»
00:50 Х/ф «Козаки розбійники»

06:00, 08:30, 15:00, 18:30
Соціальний пульс
06:25 Економічний пульс
06:35 Мультфільми
07:00 Ранкове espresso
09:00 Т/с “Капітанські
діти”
10:00 Алло, лікарю
11:15 Ескізи до портрета
художника
12:20, 17:50 Ковчег МОА
14:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
15:30 «Ронін» з Дмитром
Видріним
16:00 Країна порад
16:50 Алло, лікарю
18:50 Економічний пульс
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний статус:
ваші пільги
21:25 Економічний пульс
21:35 Зіркові матеріодиначки
22:35 Водна планета
23:30 Х/ф «Милі штучки»

05:20 Х/ф «Гараж»

05:15 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
07:00 “Леся+Рома”.
Комедійний телеТ/с
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 «Дізнавач».
Детективний телеТ/с
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 «Прокурорська
перевірка». Детективний
телеТ/с
14:25 «Ліквідація».
Пригодницький телеТ/с
16:35 «Дізнавач».
Детективний телеТ/с
18:45 Факты. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:10 «Ліквідація».
Пригодницький телеТ/с
22:10 «Прокурорська
перевірка». Детективний
телеТ/с
23:20 Велика різниця поукраїнськи
00:50 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Події
07:25 Ранок з
07:10 08:10 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:25 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Бідні
08:00, 09:00, 18:00
родичі»
Новини
11:50 Нехай говорять
09:10 Т/с «Грак»
12:50, 22:00 Т/с
12:50 Слідство
«Слід»
15:20 Щиросерде
вели... з Леонідом
зізнання
Каневським
16:00 Право на захист
14:45 Х/ф «Тихий вир» 17:00, 19:00 Події
16:50 Т/с
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
«Кровинушка»
19:20 «Говорить
19:00 Про життя
Україна»
20:00 Подробиці
20:00 Т/с «Бідні
20:50 Подробиці.
родичі»
21:00 Т/с «Право на
Неформат
правду»
21:00 Т/с «Грак»
22:45 Т/с «Подружжя»
00:15 Х/ф «Сильна
00:45 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
слабка жінка»
07:00 Новини

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець.
08:25, 18:20
Найшокуюче
Неймовірна правда
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
про зірок
09:00, 16:50 Т/с «Віола
10:05 Моя правда
Тараканова»
11:10 Х/ф «Я бажаю
10:00, 17:55, 21:00 Т/с
тобі себе»
«Вороніни»
13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:10 Битва
13:30 М/с «Злюки
екстрасенсів
бобри»
18:00, 22:00 «Вікна14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
Новини»
15:45 Т/с «Молодята»
20:10 Куб
19:40 Піранії
22:25 Детектор брехні 20:00 Т/с «Назад у
Життя після сповіді
СРСР»
22:05 Т/с «Кухня»
00:55 Т/с «Доктор
23:05 ФБР :)
Хаус»

06:00, 11:35
Мультляндія
07:25 Київ. Музика
08:00 СТН. Тижневик
09:00 СТH. Спорт.
Тижневик
09:25, 19:30 Столиця
10:15 Зроблено в
Києві
13:20 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10 Т/с «Таємниця
старого моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небосхил

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 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
«РесПубліка» з Анною
Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 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/ф
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35 Облом UA
09:40, 13:40 Т/с
«Солдати»
11:40, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
15:50 Т/с «Втеча»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Із пекла»
00:15 Х/ф «Нічна
варта»

7

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф «Альфа і
Омега»
09:10 Х/ф «Олівер
Твіст»
11:55 Т/с «Сабріна —
юна відьма»
12:50 Пороблено в
Україні
14:15, 18:00 «Звана
вечеря»
15:15 КВН-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «Просто
друзі»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:35 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
08:00 Агенти впливу
09:00 Т/с «Спас під
березами»
10:55 Т/с «Оплачено
смертю»
14:40 Т/с «Зворотний
відлік»
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 «Останній
хижак Юрського
періоду»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
Стрілка»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11:55 Т/с «Якось у казці»
12:55 Твою маму
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 19:50 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 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

06:30, 14:50
Дивовижні
експерименти
07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50, 21:30, 22:30
Життя
10:50 У пошуках
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Світ без нафти
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф
«Космонавти»
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Містична
Україна
19:30 Д/ф «Побачити
Марс»
01:00 Теорія
неймовірності

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:15,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Свати»
23:40 Дівчата

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
05:15 Т/с «Як я
познайомився з вашою
08:05 Неймовірна
мамою»
05:55 Очевидець.
правда про зірок
Найшокуюче
06:40 Підйом
09:55 Зіркове життя
06:45 Очевидець.
11:00 Тіло як інтимний Найшокуюче
07:30 Репортер
щоденник
07:40 Підйом
09:00 Т/с «Віола
12:00 Х/ф «Сніг на
Тараканова. У світі
голову»
злочинних пристрастей»
14:05 Врятуйте нашу 10:05 Т/с «Вороніни»
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с “Злюки бобри”
сім’ю
14:30 Kіds Tіme
16:00 Усе буде добре! 14:40 Teen Tіme
14:45 Т/с “Друзі”
18:00, 22:00 Вікна15:40 Teen Tіme
15:45 Т/с “Молодята”
Новини
16:50 Т/с “Віола
18:20 Неймовірна
Тараканова. У світі
злочинних пристрастей”
правда про зірок
17:55 Т/с “Вороніни”
19:00 Репортер
20:00 Моя правда
19:15 Спортрепортер
22:25 Один за всіх
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Назад у СРСР»
00:25 Куб
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Кухня»
02:00 Т/с «Доктор
23:05 Весілля буде поХаус»
моєму

06:00, 11:35
Мультляндія
07:25 Київ. Музика
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
00:25 СТН
18:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25
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, 00:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Таємниця
старого моста»
21:25 Київські історії

05:35 Чужі помилки

03:55 НТВранок
06:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Їдьмо поїмо
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 «Лягавий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
23:40 Головна дорога
00:15 Настасія»
01:00 Т/с «Спецгрупа»

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

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 18:00 Час
новин
07:10 08:10 Бізнесчас
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
08:30 Новини
Київщини
09:20 5 елемент
11:10 Час. Підсумки
дня
13:10 Податковий
щоденник
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
08:30 Ранковий
07:40 Мультик з Лунтіком
«Свідок»
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
09:00 Кримінальні
Стрілка. Пустотлива
справи
сімейка»
Т/с «Кремлівські
10:00 Т/с «Детективи» 08:55
курсанти»
09:55 Т/с «Усі жінки 12:20 Т/с
відьми»
«Авантюристка»
10:55 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:30, 19:30 Т/с
11:55 Т/с «Якось у казці»
«Літєйний»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
16:45, 19:00, 23:45
13:30 Т/с «Моя прекрасна
Свідок
няня»
14:35 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Ланцюг»
15:25 Вайфайтери
16:00, 00:20 Одна за всіх
21:45 Т/с
16:35 У ТЕТа тато!
«Криміналісти:
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
мислити як
18:25 Чортівня щодня
злочинець»
18:50 БарДак
19:50 Дайош молодьож!
22:45 Т/с «CSI: Нью21:35 Кузня зірок 3
Йорк”
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
00:15 Х/ф “Тінь у
23:00 Надто грубо для
глибині”
Ю-туб’а

05:50 Х/ф «Зелений
фургон»

2+2

06:00 М/ф
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35 Облом UA
09:00 Новини 2+2
09:25 Проспорт
09:30 Ульотне відео
по-російськи
10:05 Шалене відео
по-українськи
11:10 Помста
природи
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 ДжеДАІ
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Піймати,
щоб вбити»
00:00 Х/ф «Денна
варта»

06:00 Хіросіма:
наступний день
06:30 Дивовижні
експерименти
07:20 Смартшоу
07:50 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50 Життя
10:50 У пошуках правди
11:50 Ти можеш краще
12:50 Ядерна зброя:
безпека
13:50 Загадки Всесвіту
14:50 Дивовижні
експерименти
15:50 Д/ф «Космічні
каскадери»
16:50 Шукачі
17:40 Таємні знаки
18:40 Секретні
території
19:30 Кримінальні зірки
20:30 Україна: забута
історія
21:30 Життя
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Смартшоу

06:00 Ранок на К1»
07:30 Мультфільми
09:00 Три сестри
10:05 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 Звана вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Матріархат
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

03:00 Ранок Росії
07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:15,
17:40 Місцевий час
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір»
19:30 Т/с «Свати»
23:35 Вісті+
00:00 Чесний
детектив
00:35 Х/ф «Ельф»
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07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв›язку з
громадянами
10:15, 15:50 Т/с «Маруся»
11:00 В гостях у Д. Гордона
11:55 Офіційна хроніка
12:10, 18:35 Діловий світ
12:25 Українська пісня
12:55 221. Екстрений виклик
13:45 Х/ф «Заради декількох
рядків»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
16:35 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:50 Бенефіс К. Новикової
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:30 Діловий світ
21:40 Зірки гумору. К.
Новикова
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо
спорту
23:25 Від першої особи
23:50 Клуб гумору

06:00 Служба розшуку
дітей
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/ф»Ескімоска»
10:00 Т/с « Величне
століття. Роксолана»
12:10 Неймовірні
перегони
13:05 Дім за тиждень
14:00 Не бреши мені
14:55 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15
Джентльменський
набір
21:30 « Табу» з
Миколою Вереснем
22:30 Гроші
00:00 Х/ф «Блакитна
безодня»

06:00, 08:30, 15:00,
18:30 Соціальний
пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00 Алло, лікарю
11:15 Зіркові матеріодиначки
12:20, 17:50 Ковчег
МОА
14:00 Соціальний
статус: ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
16:50 Алло, лікарю
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров›я
21:35 Привіт від Коби
22:35 Водна планета
23:30 Х/ф «На
відкритій воді»

05:30 Х/ф «Тихий вир» 06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Події
07:00, 08:00, 08:30,
07:25 Ранок з
09:00, 12:00, 18:00
Україною
Новини
09:25, 12:50, 22:00
07:10, 07:35, 08:10
Т/с «Слід»
Ранок з ІНТЕРом
10:00 Т/с «Бідні
09:10, 21:00 Т/с
родичі»
«Грак»
11:50 Нехай говорять
15:20 Щиросерде
12:55 Слідство
зізнання
вели... з Леонідом
16:00 Право на захист
Каневським
17:00, 19:00 Події
14:50 Х/ф «Приходь
17:15 Критична точка
на мене подивитися» 18:00 Т/с «Джамайка»
16:50 Т/с
19:15 Події-Спорт
«Кровинушка»
19:20 Говорить
Україна
19:00 Про життя
20:00 Т/с «Бідні
20:00 Подробиці
родичі»
20:50 Подробиці.
21:00 Т/с «Право на
Неформат
правду»
00:15 Х/ф
22:45 Т/с «Подружжя»
«Підсадний»
00:45 Т/с «Тюдори»

05:00 Служба розшуку
дітей
05:10 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:40
«Надзвичайні новини» з
Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Дізнавач»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:25 Т/с «Ліквідація»
16:35 Т/с «Дізнавач»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Ліквідація»
22:05 Т/с «Прокурорська
перевірка»
23:20 «Велика різниця»
по-українськи

06:00, 11:35
05:25 Чужі помилки.
Мультляндія
Смертельний діагноз
07:25 Київ. Музика
06:10 Усе буде добре
08:00, 09:00, 15:00,
07:55 Неймовірна
17:00, 19:00, 21:00,
правда про зірок
23:00, 00:25 СТН
09:25, 19:25 Столиця 09:20 Моя правда
10:15 Повнота радості 11:20 Х/ф «Посилка з
життя
Марсу»
13:20, 23:25
14:05 Врятуйте нашу
Громадська
сім›ю
приймальня
16:00 Усе буде добре
15:10, 20:00 Т/с
18:00 Вікна-Новини
«Таємниця старого
18:20 Неймовірна
моста»
правда про зірок
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
20:00 МастерШеф
Міська варта
22:00 Вікна-Новини
17:25 Тимчасово
22:40 МастерШеф.
доступний
Оголошення
18:25 Київські історії
21:25 Зворотний відлік переможця
22:00, 00:50 Київське 00:55 Т/с «Доктор
віче
Хаус»

05:15 Т/с «Як я
познайомився з
вашою мамою»
06:45 Смішно до болю
07:05, 07:40, 08:45
Підйом
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
10:05, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:25, 14:40, 15:40
Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюки
бобри»
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Назад у
СРСР»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Парад порад

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
11:00, 13:00, 15:00
Час новин
07:10, 08:10 Бізнесчас
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
08:30 Трансмісія-тест
14:20 5 елемент
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:10 Час. Підсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
23:20 Бізнес-час
23:30 Crime news

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

05:30 «Легенди
карного розшуку»
06:00 Х/ф «Вигідний
контракт»
08:30, 16:45, 19:00,
23:45 Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Детективи»
12:20 Т/с
«Авантюристка»
14:25, 19:30 Т/с
«Літєйний»
17:00 Т/с «Ланцюг»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф
«Тиранозавр ацтеків»

06:00 Т/с «Як я зустрів вашу
маму»
06:50 Дізнайся — як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
11:55 Т/с «Якось у казці»
12:55, 19:25 Богиня шопінгу
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:35, 19:50 Дайош
молодьож
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50, 00:55 БарДак
21:35 Кузня зірок
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб›а
23:25 Т/с «Надприродне»
00:20 Одна за всіх

03:55 НТВранок
06:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Диво техніки
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 «Лягавий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
23:35 Квартирне
питання
00:40 Дикий світ

Передплачуйте газету «Вишгород».
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Вишгород
2+2
06:00 М/ф
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 «Ульотне відео»
по-російськи
08:35, 20:35 ОбломUA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05 «Шалене відео»
по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Х/ф «Останній
вікенд»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
21:30 Х/ф «Три дні на
втечу»
00:20 Х/ф «Піймати,
щоб вбити»

06:00 Світ без нафти
06:30 Дивовижні
експерименти
07:20 Смартшоу
07:50 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50 Життя
10:50 У пошуках
правди
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Хіросіма:
наступний день
13:50 Загадки
Всесвіту
14:50 Дивовижні
експерименти
15:50 КДБ в
Афганістані
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Таємні знаки
18:40 Секретні
території
19:30 Моссад
21:30 Життя
23:30 Загадки
Всесвіту

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00 Три сестри
10:05 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 Звана вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Розсміши коміка
21:00 Камеді-клаб
22:00 Щоденник вагітної
22:40 Матріархат
23:35 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Чорна лагуна»
02:10 «Нічне життя»

03:00 Ранок Росії
07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:15,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Свати»
23:30 Вісті+
23:55 Х/ф
«Дванадцять стільців»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров›я
06:35, 07:45 Глас народу
06:40, 07:20 Країна on lіne
06:45 Вісті.Ru
07:30 Заголовки
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:35 Книга.ua
10:00 Т/с «Маруся»
10:55 Здоров›я
11:55 Офіційна хроніка
12:10, 19:00, 21:20 Діловий
світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок
13:30 Х/ф «Рідна кров»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:50 Т/с «Маруся»
16:35 Т/с «Агент особливого
призначення»
19:20 Жарт з В.Винокуром
19:50 Зірки гумору
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:10 Спорт
00:35 Поміж рядками

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 22:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:10 Неймовірні
перегони
13:05 Дім за тиждень
14:00 Не бреши мені
14:55 Сімейні
мелодрами
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 «Чотири
весілля»
23:00 Х/ф «Пробіл»
00:50 Х/ф «Козакирозбійники»

05:15 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 «Максимум» в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30, 19:25
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Дізнавач»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15, 22:05 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:25Т/с «Ліквідація»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Ліквідація»
23:20 «Велика
різниця» поукраїнськи

06:00, 08:30, 15:00
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Привіт від Коби
12:20 Ковчег МОА
14:00 Соціальний
статус: ваше здоров›я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 80 островів
навколо світу
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Соціальний
статус: ваш дім
21:35 Т/с «Капітанські
діти»
22:35 Полювання на
наркоту
23:40 Водна планета
00:35 Амурні мелодії

05:20 Х/ф «Приходь
на мене подивитися»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:30 Спорт у
подробицях
09:10, 21:00 Т/с
«Грак»
12:55 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:50 Х/ф «Що
приховує кохання»
16:50 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
00:20 Х/ф «Мара»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
Події
07:30, 13:30, 16:30
07:25 Ранок з
Огляд. Надзвичайна
Україною
подія
09:25, 12:50, 22:00
08:00, 11:00, 14:00,
Т/с «Слід»
17:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/с
08:20 Медичні
таємниці
«Бідні родичі»
11:50 Нехай говорять 08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
15:20 Щиросерде
12:35 Т/с «Вулиці
зізнання
розбитих ліхтарів»
16:00 Право на захист 14:25 Прокурорська
17:15 Критична точка перевірка
18:00 Т/с «Джамайка» 15:40 Говоримо і
показуємо
19:20 Говорить
17:30 Т/с «Лягавий»
Україна
21:15 Сьогодні.
21:00 Т/с «Право на
Підсумки
правду»
21:35 Т/с «Гонитва за
22:45 Т/с «Подружжя»
тінню»
23:45 Т/с «Тюдори.
23:35 Дачна відповідь
Другий сезон»
00:35 Дикий світ

06:00, 11:35
05:55 Чужі помилки
Мультляндія
06:40, 16:00 Усе буде
07:25 Київ. Музика
добре
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
08:25 Неймовірна
23:00, 00:25 СТН
правда про зірок
09:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості 10:05 Один за всіх
життя
12:05 Х/ф «Янгол
13:20, 23:25
пролетів»
Громадська
14:10 Врятуйте нашу
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
сім’ю
«Таємниця старого
18:00 Вікна-Новини
моста»
16:10 В центрі уваги
18:20 Неймовірна
16:50, 19:20, 23:20
правда про зірок
Міська варта
20:00 Зважені та
17:25 Київське віче
18:25 Зворотний відлік щасливі
21:25 Прогулянки
22:00 Вікна-Новини
містом
22:40 Зважені та
22:00, 00:50
Тимчасово доступний щасливі

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»
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:55 Доброго
здоров’ячка
16:55 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45, 00:45 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Цікава
Варвара»
23:40 Вечірній Ургант
00:30 Нічні новини

07:10, 07:40, 08:45
Підйом
07:30, 08:30 Репортер
09:00 Т/с «Віола
Тараканова. У
світі злочинних
пристрастей»
10:10, 17:55, 21:05 Т/с
«Вороніни»
13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюки
бобри»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Молодята»
16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Назад у
СРСР»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Парад порад

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:00, 09:00, 12:00,
14:00, 22:00Час новин
07:10 Бізнес-час
07:25 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
09:20, 14:20 5
елемент
10:30 Час. Підсумки
дня
16:15 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
19:30 Час. Підсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Енергонагляд
23:00 Час новин
23:20 Бізнес-час
23:30 Crime news

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
07:15 Телепузики
08:30 Ранковий
07:40 Мультик з Лунтіком
«Свідок»
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
09:00 «Кримінальні
Стрілка»
08:55 Т/с «Кремлівські
справи»
курсанти»
10:00 Т/с «Детективи» 09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12:20 Т/с «Підозра»
10:55 Т/с «Та, що
14:35, 19:30 Т/с
говорить з привидами»
11:55 Т/с «Якось у казці»
«Літєйний»
12:55, 19:25 Богиня
16:45, 19:00, 23:45
шопінгу
13:30 Т/с «Моя прекрасна
Свідок
няня»
14:35, 19:50 Дайош
17:00 Т/с «Ланцюг»
молодьож
21:45 Т/с
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
«Криміналісти:
16:35 У ТЕТа тато
мислити як
17:00 Досвідос
17:40, 20:50 Віталька
злочинець»
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
22:45 Т/с «CSI: Нью21:35 Кузня зірок
Йорк»
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
00:15 Х/ф
23:00 Надто грубо для
«Акулвосьминіг»
Ю-туб›а

06:00 Х/ф «Вигідний
контракт»

2+2

06:00 М/ф
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35, 11:10 ОбломUA
09:00 Новини 2+2
10:05 «Шалене відео»
по-українськи
11:55, 20:00 Убойне
відео
13:00, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Х/ф «Ключ до
успіху»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:35 Нереальні
історії
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Леонкілер»
00:05 Х/ф «Нікіта»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00 Три сестри
10:05 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 Звана вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Камеді-клаб
21:00 Велика різниця
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Матріархат
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Чорна
лагуна»

06:00 Їжа майбутнього
06:30 Дивовижні
експерименти
07:20 Смартшоу
07:50 Містична
Україна
08:50 Таємні знаки
09:50 Життя
10:50 Стародавні
світи
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Їжа майбутнього
13:50 Загадки
Всесвіту
14:50 Дивовижні
експерименти
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Таємні знаки
18:40 Секретні
території
19:30 КДБ в
Афганістані
21:30 Життя
23:30 Загадки
Всесвіту

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:15,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50, 14:45 Вісті
12:50 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір»
19:30 Т/с «Свати»
23:35 Вісті+
00:00 Х/ф
«Дванадцять стільців»
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2+2
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, 07:20, 07:35 Країна
on lіne
06:45 Вісті.Ru
07:30 Ера бізнесу
07:45 Православний
календар
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 10:55 Офіційна
хроніка
09:30 Д/ф «Вячеслав
Чорновіл»
10:15 Т/с «Маруся»
11:05 Х/ф «Перевірка на
дорогах»
12:40, 21:10 Діловий світ
12:50 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:30 Х/ф «Василь Буслаєв»
14:45 Х/ф «Пацани»
16:25 Х/ф «Порох»
18:00 Зірки гумору
18:55 Бенефіс
20:35 After Lіve
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00 07:00 08:00,

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Провокатор
08:05, 09:10 Сніданок
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:30, 19:25
07:25 М/ф «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
10:00, 17:10 Т/с
з Костянтином
Стогнієм
«Величне століття.
10:30, 16:35 Т/с
Роксолана»
«Дізнавач»
12:10 Неймовірні
12:35, 13:00 Анекдоти
перегони
по-українськи
13:05 Дім за тиждень 12:45 Факти. День
14:00 Не бреши мені 13:15, 22:10 Т/с
«Прокурорська
14:55, 15:50 Сімейні
перевірка»
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе 14:25, 20:10 Т/с
«Ліквідація»
20:15 Вечірній Київ
18:45 Факти. Вечір
22:00 Х/ф «Хенкок»
23:20 «Велика
23:55 Х/ф
різниця» по«Інтердівчинка»
українськи

06:00, 11:35
Мультляндія
07:25 Київ. Музика
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:25 СТН
09:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25, 22:00
Тимчасово доступний
18:25 Прогулянки
містом
21:25 Гаряча лінія
«102»
23:25 Небосхил

07:00 Х/ф «Посилка з

пролетів»

22:25 Україна чудес

06:00, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:35 Мультфільми
07:00 Ранкове espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Водна планета
12:10 80 островів навколо
світу
14:00 Соціальний статус:
ваш дім
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 80 островів навколо
світу
19:00 Таке спортивне
життя
19:40 Магія природи
20:00 Соціальний статус:
ваші права
21:40 В гостях у Дмитра
Гордона
22:40 Інна Чурикова
23:45 Х/ф «Чоловіча
робота»

07:00, 08:00, 08:30,

06:40 Жіночий погляд
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лягавий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:35 Мітла
23:30 Х/ф «Чорний
квадрат»

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
14:00 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 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 КВН
00:05 Нічні новини

06:50 Х/ф «Очікування 06:50 Дізнайся – як

09:00, 19:30 ТСН

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
Новини
07:25 Ранок з
07:10, 07:35, 08:10,
Україною
08:35 Ранок з
09:25, 12:50 Т/с
«Слід»
ІНТЕРом
10:00 «Блакитний
09:10 Т/с «Грак»
вогник» на Шаболовці
13:00 Т/с «На шляху
11:50 Нехай говорять
до серця»
15:20 Щиросерде
зізнання
17:30 Х/ф «Пес
16:00 Право на захист
Барбос і незвичайний
17:15 Критична точка
крос. Самогонники»
18:00 Т/с «Джамайка»
18:10, 21:00 Вечірній 19:20 Говорить
Україна
«Квартал»
20:00 Т/с «Бідні
20:00 Подробиці
родичі»
20:50 Неформат
21:50 Х/ф «Стань
23:00 «Велика
мною»
23:50 Х/ф «Так не
політика» з Євгенієм
буває»
Кисельовим
09:00, 12:00, 18:00
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Світ православ›я
06:40 Обитель святого
Антонія
07:05 Клуб гумору
07:45 Корисні поради
08:00, 09:50 ШустерLіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:30 Лотерея
«Укрпоштторг»
11:50 Концерт Інеш
«Вогонь бажання»
12:35 Концерт А.
Демиденка
16:05 Концерт М.
Гнатюка
16:45 Новорічний жарт
18:30 Золотий гусак
19:00 Концертна
програма Вітаса
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Українська пісня
21:45 Концерт Софії
Ротару
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:40 Справжні лікарі

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
09:00 Виховання
дитинчат
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Інна Чурикова. За
лаштунками і вдома
12:20, 19:40 Магія
природи
14:00 Соціальний
статус: ваші права
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 80 островів
навколо світу
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 Таке спортивне
життя
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 В гостях у Дмитра
Гордона
22:25 Цікаве кіно
23:30 Х/ф «Майстер»

08:20 Городок

06:40 Козирне життя
07:20 Останній герой
07:35 Кулінарна
08:55 Зірка YouTube
академія
10:00 Дача
08:00 Світське життя 11:10 Квартирне
питання
09:00 Хто там?
12:10 «Максимум» в
10:05, 10:30 М/ф «Чіп Україні
13:15 Т/с «Ліквідація»
і Дейл»
15:10 Х/ф «Карлик
10:55, 12:05 Світ
Ніс»
навиворіт
17:00 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин
12:55 Х/ф «Легенда
Змій»
про динозаврів»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Добриня
14:45 Х/ф «Хенкок»
Микитович і Змій
16:35 Вечірній Київ
Горинович»
18:30 Розсміши коміка 20:15 Х/ф «Ілля
Муромець і Соловей19:30 ТСН
розбійник»
20:00 Х/ф «Ялинки «
22:00 Наша Russіa
22:00 Х/ф «Турист»
22:15 Х/ф «Завжди
кажи «Так»
00:00 Х/ф
00:20 Х/ф
«Американець»
«Супергеройське кіно»

09:00 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай
11:20 Сімейний пес
12:25 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
14:15 Х/ф «Артистка»
16:15 Вечірній
«Квартал»
20:00 Подробиці
20:25 День
Народження ІНТЕРа
22:30 Х/ф «Ніч
закритих дверей»
00:45 Розбір польотів

Марсу»

08:45 Підйом
06:45 Смішно до болю

09:50 Х/ф «Велика

07:30, 08:30, 19:00

перерва»

Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола

15:40, 18:00 Х/ф
«Іронія долі, або З

Тараканова»
10:05, 17:55 Т/с
«Вороніни»

легкою парою»
17:50, 22:00 ВікнаНовини

13:25, 14:30 Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюки
бобри»

14:40, 15:40 Teen Tіme
20:00, 22:40 Танцюють 14:45 Т/с «Друзі»
всі

15:45 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії

00:40 Х/ф «Янгол

20:00 Х/ф «Сім›янин»

06:00 СоюзМ/ф
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
09:55 «Шалене відео»
по-українськи
10:20, 11:45 Убойне
відео
11:00 Нереальні
історії
12:50, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
13:50 Т/с «Солдати»
15:50 Х/ф «День
грошей»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
20:00, 21:40 Т/с
«Втеча»
00:00 Х/ф «Хмарочос»

07:20 Смартшоу
07:50 Секретні
території
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:30 Ранковий
08:50, 17:40 Таємні
08:40 М/с «Білка та
Стрілка»
знаки
«Свідок»
08:55 Т/с «Кремлівські
09:50 Життя
курсанти»
09:00 Кримінальні
10:50 Стародавні
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
світи
справи
10:55 Т/с «Та, що
11:50
говорить
з
привидами»
10:00 Т/с «Детективи»
11:55 Т/с «Якось у казці» Мегакатастрофи
12:55, 19:25 Богиня
12:50 Їжа майбутнього
12:15 Т/с «Підозра»
шопінгу
13:50 Загадки
14:30 Т/с «Літєйний»
13:30, 18:25 Т/с «Моя
Всесвіту
прекрасна няня»
16:45, 19:00 Свідок
14:50 Дивовижні
14:35, 19:50 Дайош
молодьож
експерименти
17:00 Т/с «Ланцюг»
15:25 Вайфайтери
15:50 Моссад
16:00 Одна за всіх
19:30 Х/ф «Стомлені
16:50 Україна: забута
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
історія
сонцем: цитадель»
17:40, 20:50 Віталька
18:40, 19:30, 20:30
23:00 Х/ф «Мерседес» 21:20 Шури-Мури
Секретні історії
22:00 Веселі мамзелі
21:30 Вимпел
22:25 Рай, гудбай
тікає від погоні»
23:00 Надто грубо для
22:30 Біном Дроздова
Ю-туб›а
00:40 Х/ф «Стомлені
23:30 Російські ніндзя
23:25 Т/с «Надприродне»
00:30 Таємні знаки
сонцем: цитадель»
00:20 Одна за всіх
07:15 Телепузики

полковника Шалигіна» 07:40 Мультик з Лунтіком

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00 Три сестри
10:05 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 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВН-2012
21:40 Розсміши
коміка
22:40 Матріархат
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:15,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Кровинка»
15:35 Т/с «Свати»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Свати»
23:40 Х/ф «Красеньчоловік»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:30, 16:40

07:30 Караоке на

Мультляндія
07:25 Київ. Музика

Майдані

08:00 СТН
09:30 Київські історії
10:00 Якісне життя

08:30 «Сніданок» з

06:00 Будинки
мажорів
09:00 М/с «Роги і

Юлією Висоцькою

10:30 Зроблено в
Києві

05:40 М/с «Зоряні
Війни: Війни Клонів»

08:40 Їмо вдома

Копита: Повернення»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»

11:00 Нова адреса

12:10 Актуальна тема 09:50 Х/ф «Іронія долі, 10:00 Готуй
12:40 Повнота радості
життя

11:00 Наші в Раші
або З легкою парою»

13:45 Час відповідей
18:15 Тимчасово
доступний
19:15 Х/ф «Вибір
Ізабель»

13:55 Зважені та

12:00 Т/с «Назад у
СРСР»
16:10 Х/ф «Сім›янин»

щасливі

19:00 Х/ф «Гаррі
Поттер і Принц-

19:00, 23:20 Х-Фактор

21:00 СТН. Тижневик

полукровка»

21:30 Х/ф «Веселкова 22:05 Моя правда

22:00 Х/ф «Дюплекс»

дорога»

00:00 Х/ф «Поганий

0:00 Київське віче

00:40 Детектор брехні Санта»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
апельсин
09:15 Контрольна
06:45 Державна
07:00, 19:00 Події
закупівля
житлова лотерея
09:40 Жити здорово
07:25 М/с «Ну,
07:30, 13:30, 16:30
10:55 Модний вирок
Надзвичайна подія
постривай»
12:15 Час обідати
08:00, 11:00, 14:00,
13:00 Дешево і
07:35 Т/с «Інтерни»
17:00 Сьогодні
сердито
08:00 На валізах
08:20 Живуть же люди 14:00 Інші новини
08:55 До суду
14:15 Зрозуміти.
09:00 Найкращий
10:00 Суд присяжних Пробачити
кухар на селі
15:15 Два життя
11:25 Остаточний
Всеволода Абдулова
10:00 Таємниці зірок вердикт
16:10 Х/ф «Опікун»
11:00 Т/с «Подружжя» 12:35 Т/с «Вулиці
18:30 Давай
розбитих ліхтарів»
одружимося
14:00 Т/с «Слід»
14:25 Прокурорська
19:40 Поле чудес
17:00, 19:20 Х/ф
перевірка
21:00 Час
15:40 Говоримо і
21:30 Х/ф «Геній
«Полуничний рай»
показуємо
порожнього місця»
21:20 Х/ф «У гонитві
23:35 Вечірній Ургант
17:30 Т/с «Лягавий»
00:35 360 градусів
за щастям»
21:25 Х/ф «Я не я»
06:00 Срібний

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

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд
преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 ІнтелектУА
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 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

06:15 Лотерея

«Золотий ключ»

06:20 Х/ф «Будні

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, 22625, 23620
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

07:40 Малятатвійнята
карного розшуку»
08:00 Телепузики
07:50 Т/с «Прямуючи 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
09:30 М/с «Білка та
09:45 Залізний Оскар
Стрілка»
10:30 Круті 90-ті
09:50 М/с «Ліло і Стіч»
10:50 Т/с «Моя
11:30 Речовий доказ.
прекрасна няня»
13:00 М/ф «В гості до
На гачку у кидал
Робінсонів»
12:00 Головний свідок 14:55 Альо, директор?
16:00 FAQ. Як зустріти
13:00 Х/ф
Новий рік
«Оскаженілий
16:45, 22:20 Веселі
мамзелі
автобус»
17:10 Х/ф «Бандитки»
19:00 Х/ф «Няньки»
15:10 Т/с «Оплачено
20:55 Віталька
смертю»
21:55 Дайош
19:00 Т/с «Павутиння» молодьож
23:00 Х/ф «Забери
23:00 Х/ф «Рестлер»
мою душу»

2+2

08:15 Новорічні

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми

мультфільми
10:15 Т/с «Зоряна

09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
Андерсена»

брама: Всесвіт»

10:05 М/ф «Курча
Ципа»

13:00 Х/ф «Пірати
семи морів: Чорна

11:45 Х/ф «Класний
мюзікл»
13:50 Подаруй собі

борода»

життя
15:00 Х/ф «Блазень та

17:00 Х/ф «Острів
головорізів»

Венера»
17:00 Матріархат
18:00 Розсміши

19:50 Х/ф «П’ятий

коміка
19:00 КВН-2012

елемент»
22:45 Х/ф «Леон-

21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф

кілер»

«Сімнадцятирічні»

07:00 В обіймах

07:00 Х/ф

смерті

«Приватний детектив,

08:00 Суперкораблі
10:00

або Операція
«Кооперація»
09:00, 12:00, 18:00

Мегакатастрофи
Вісті
11:00 Життя
13:00 Top Gear

09:10 Новорічні
«Свати»

15:00 Таємниці мозку 11:00, 12:10 Т/с
18:00 Ти можеш

«Свати»

краще

14:00 Т/с «Свати»

19:00 Секретні

16:20 Танці з Зірками
18:25 Х/ф «У саду, чи

території
на городі»
21:00 Містична
Україна

22:00 Х/ф «Пряники з
картоплі»

22:00 Секретні історії 00:25 Гаряча десятка
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07:45 Церква Христова
06:15 Х/ф
06:00, 08:30, 16:15
06:20 Світанок
07:10 Квартирне
08:00 Запитайте у
Мультляндія
«Карнавальна ніч»
питання
лікаря
07:25,
14:20
Київ.
08:05 Анекдоти по07:40 «Сніданок» з
08:25 Будинки мажорів
українськи
Музика
09:15 М/с «Роги і
Юлією Висоцькою
08:40 Дача
Копита: Повернення»
08:00, 23:55 СТН.
09:15 Дивитися всім
07:50 Їмо вдома
09:50 М/с «Пінгвіни з
10:25 ОлімпіЛяпи
Тижневик
09:00 МастерШеф
Мадагаскару»
11:30 Козирне життя
09:30 Нова адреса
10:15 Шоу «Шара»
12:00 Інший футбол
13:15 Караоке на
12:30 Наша Russіa
11:10 Недільний офіс
10:00 Столиця
Майдані
13:00 Х/ф
12:15 Т/с «Щасливі
11:30 Корисна
«Особливості
14:15 Х-Фактор. Фінал разом»
розмова
національного
15:00 Х/ф «Дюплекс»
19:00 Битва
полювання»
12:15 Блага звістка
16:50 Х/ф «Гаррі Поттер
17:05 Х/ф
екстрасенсів
і Принц-полукровка»
17:20 Х/ф «Вибір
«Особливості
21:30 Х/ф «Сім верст 20:00 Х/ф «Ельф»
національного
Ізабель»
22:00 Х/ф «Випадковий
полювання у зимовий
до небес»
19:05 Х/ф «На південь
період»
шпигун»
00:00 Х/ф «Моя мама
18:45 «Факти тижня» з від Гранади»
23:50 Х/ф «Фред Клаус,
Оксаною Соколовою
— наречена»
брат Санти»
21:00, 00:25 СТН.

06:00 Ранкова
молитва
06:10 Подорож до
раю
07:20 Моя земля —
моя власність
07:30 Сільський час
08:00
Укравтоконтинент
08:20 Сміх з
доставкою додому
08:50 Корисні поради
09:05 Фольк-musіc
10:00 Крок до зірок
10:45 Караоке для
дорослих
12:05 Шеф-кухар
13:05 Х/ф «Хто кому
хто»
14:35 Х/ф «Життя як
цирк»
16:05 Ян Табачник
19:10 Живи в Україні
21:00 Підсумки тижня
21:50 Фестиваль пісні
та гумору в Коблево
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:10 Х/ф «Не може

23:35 Світське життя

19:45 Останній герой
21:15 Х/ф «Наша
Спорт. Тижневик
Russіa: Яйця долі»
21:25 Х/ф «Ніде в
23:05 Х/ф
«Супергеройське кіно» Африці»

06:00 Щоденник для
батьків
06:30 Мультфільми
07:00, 11:00, 16:40 80
островів навколо світу
07:35, 20:40, 00:15
Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Добрий день,
Олег Іванович
10:00 Будь в курсі
10:35 Ф-стиль
11:40 Х/ф «Незнайко з
нашого двору»
14:50 За сім морів
15:30 Арт Cіty
17:05, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:15 Точки перетину
17:50 «Ронін» з
Дмитром Видріним
18:30 Світ за тиждень
19:00 Таке спортивне
життя
19:35 Магія природи
20:15 Кумири
21:05 Еліна Бистрицька
22:10 Х/ф «Три жінки»

06:25 М/с «Бабка
Йожка та інші...»
07:45 Глянець
08:45 Школа лікаря
Комаровського
09:20 Свати біля
плити
10:25 Програма
Весільний розмір
11:25 Т/с «Сільський
романс»
15:25 Концерт «20
кращих пісень року»
17:55 Х/ф «Любов і
голуби»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Х/ф «Самогубці»
23:05 Х/ф «ФанфанТюльпан»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Хто б
говорив»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Подружжя»
13:00 Т/с «Слід»
15:15, 17:10, 20:00 Т/с
«Колір черемшини»
19:00 Події тижня
21:00, 22:10 Т/с
«Інтерни»
00:15 Х/ф «Відділ.
Знову Новий»

Перетяжка
меблів

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

бути»
07:50 Маріччин
кінозал
08:15 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:10, 10:35 М/с «Чіп
і Дейл»
11:00 Кулінарна
академія
11:25 Мультфільм
11:50 Чотири весілля
13:10 Х/ф «Пізанська
вежа»
15:10, 20:00, 23:05
Голос. Діти
17:25 Х/ф «Ялинки «
19:30 ТСН-тиждень
22:25 Спецпроект:
відголосся

(067) 698-99-69

Асоціація роботодавців Вишгородщини ВІТАЄ
з днем народження Оксану ПОДШИВАЛКІНУ!
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи.
Запрошуємо на Новорічну ніч у ресторані «ГАЛС»:
— Новорічна музична програма,
— святковий стіл,
— новорічні персонажі,
— караоке.
Замовлення столів за тел: 54-921, (067) 27-510-217

Вишгородський районний суд Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади секретаря судових засідань. Вимоги до
кандидата: вища освіта за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижче молодшого спеціаліста. Додаткова інформація за телефоном: (04596) 22-710
Запрошуємо Вас
у магазин «Домашній текстиль»
(Ярослав): посуд, бокали, вази.
м. Вишгород, вул. Дніпровська, 4.
Новорічні знижки
з 25 до 31 грудня —

5 %.

Підприємству на постійну роботу потрібні:
— менеджер
— продавець
Звертатись за тел: (067) 440-58-02
Загублене пенсійне посвідчення, видане Олександрі Олегівні ІСИПОВІЙ, ААБ № 057946 від
27.08.2010 УПСЗН, вважати недійсним.
ВІТАЄМО з 50-річчям Миколу
Борисовича БОНДАРЕНКА!
Вы — надежда наша и опора,
Спонсор главный,
что уж тут скрывать!
И, хотя Вы дедом стали скоро,
Все равно причин нет унывать!
Жінка, син, дочка, зять,
теща та онуочк Давид

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 Палата
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 Новорічні
мультфільми
10:15 Т/с «Зоряна брама:
Всесвіт»
13:00 «Ульотне відео»
по-російськи
14:20 Новорічний випуск
15:00 «Шалене відео»
по-українськи
17:00 Облом UA.The Best
18:00 Профутбол. Кращі
моменти
18:40 Помста природи
2012
19:30 Нереальні історії
20:00 Знай наших
20:30 «Угон по-нашому».
Краще за 2012
21:00 ДжеДАІ 2012
22:00 «Бійцівський клуб».
Новорічний випуск
23:00 Х/ф «Я люблю тебе,
Філіп Морріс»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
08:00 М/ф «Курча
Ципа»
09:40 Х/ф «Класний
мюзікл»
11:50 Х/ф «Родина
напрокат»
13:45 Х/ф «Бум-2»
16:00 Щоденник
вагітної
16:25 Пороблено в
Україні
18:00 Розсміши
коміка
19:00 КВН-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Кохання на
стороні»

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

06:00, 08:00, 11:00,

06:00, 10:00, 12:00,

17:00 Сьогодні

15:00 Новини

06:10 Легенди
бандитської Одеси
07:30 Т/с «Оплачено
06:15 Лотерея
06:15 Х/ф «Земля
смертю»
«Російське лото»
Санникова»
11:30 Легенди
06:45 Їхні вдачі
07:55 Х/ф «Операція карного розшуку
07:25 «Готуємо» з
12:00 Агенти впливу
«З Новим роком»
Олексієм Зиміним
10:10 Доки всі вдома 13:00 Т/с «Спас під
березами»
08:20 Головна дорога
11:05 Брати і зірки
15:00 Т/с «Павутиння»
08:55 Кулінарний
12:15 Х/ф «Бідна
19:00 Х/ф «07-й
двобій
змінює курс»
Саша»
10:00 Квартирне
21:00 Х/ф «Друге
14:10, 15:15 Х/ф
питання
життя Федора
«Новорічний
Строгова»
11:20 І знову
детектив»
23:00 Круті 90-ті
здрастуйте
16:40 Х/ф «Стережись 00:00 Х/ф «Принцеса
12:15, 17:25 Т/с
на бобах»
автомобіля»
«Вулиці розбитих
18:35,
22:10
Золотий
ліхтарів»
20:25 Х/ф «Зимовий

грамофон

круїз»

21:00 Недільний «Час»

22:20 Х/ф

23:40 Познер

«Дванадцять мавп»

00:50 Х/ф «Смерть

00:50 Т/с «Спецгрупа» негідника»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

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. Ю. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85
Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком» заявляє
про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
викидів майданчиків ЦТП №18, що знаходяться в
Вишгородському районі Київської області:
• майданчик у м.Вишгороді, адреса: пр-т Шевченка,
2;
• майданчик у смт Димер, адреса: вул. Шевченка, 8;
• майданчик у смт. Пірново, адреса: вул. Леніна, 24.
Для аварійного електрозабезпечення на майданчиках встановлено:
• у м.Вишгороді - два дизельгенератора типу ДГА48 і ДГ-75 та акумулятори: дві групи типу 6OPZC-600
по 30 елементів та одна група типу 4OPZC-200 - 13
елементів. Кількість джерел викиду - 4. Об'єм викидів
– 0,1143 т/рік;
• в смт.Димер – два дизельгенератора типу ДГА-48
та акумулятори типу СН-360 - 30 елементів. Для забезпечення теплового навантаження на майданчику
також встановлено два котли типу Micra 230 SE потужністю 30 кВт. Кількість джерел викиду - 6. Об'єм
викидів – 0,18 т/рік;
• в с. Пірново – два дизельгенератора типу ДГ-16 та
акумулятори типу 4OPZC-200 - 30 елементів. Для забезпечення теплового навантаження на майданчику
також встановлено два котли типу Micra 230 SE потужністю 30 кВт. Кількість джерел викиду - 6. Об'єм
викидів – 0,116 т/рік.
Основними забруднюючими речовинами є: оксид
вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, пил та сірчана
кислота.
ПАТ «Укртелеком» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.
Пропозиції й зауваження направляти протягом 30
календарних днів з моменту опублікування даного
оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі
Українки, 1, тел.: (044) 286-14-75.
Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу можна отримати у
ТОВ «НВП «Екозахист», розташованому за адресою:
м.Київ, вул.Васильківська, 14, тел. (044) 496-01-20, а
також на підприємстві за тел. (091) 114-96-99.

07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:55 М/с «Білка та
Стрілка»
10:20 М/с «Ліло і Стіч»
11:20 М/ф
«Кришталик і Пінгвін»
13:00 М/ф «Не бий
копитом»
14:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:00 Х/ф «Бандитки»
16:55 Х/ф «Няньки»
18:50 БарДак
19:30 Одна за всіх
19:55 Віталька
21:25 Дайош
молодьож
22:15 Слава зі
Славєком Славіним
22:25 Х/ф «Великий
Стен»
00:40 Comedy Woman

06:00 В обіймах смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Мегакатасрофы
11:00 Голуба планета:
океани
13:00 Top Gear
15:00 Розп›яття
16:00 Хрест в мистецтві
17:00 Ти можеш краще
18:00 Легенди Вимпела
19:00 Біном Дроздова
20:00 Російські ніндзя
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії

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

05:35 Х/ф «Добре
сидимо»
07:00 Сміхопанорама
07:30 Ранкова пошта
08:10 Сто до одного
09:00, 12:00, 18:00
Вісті
09:10 Чарівні таємниці
10:10, 12:10 Х/ф
«Опівдні на пристані»
14:10, 18:25 Х/ф
«Гюльчатай»
22:00 Х/ф «Нічний
гість»
00:05 Х/ф «Сашка,
любов моя»

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. Жукин, 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
1-кім. Симоненка, 4. 1/4/панель, 35/18/6.
440 000 грн. 067-7600073

Ділянку під гараж/«Лісний»/
4,1 сотки. 32 000 грн. 067-7600073
2/кім. Мазепи, 3. 5/5/цегла, 45/28/8.
440 000 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

2-кім. масив Берізки, 6. 6/16/пан.
85/45/14. Ремонт/меблі. 4 500
грн.+ком.послуги 067-7600073
Складське приміщення. 215 кв.
м. Рампа/світло. 098-0741774

ІНШЕ

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

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

З
Д
А
М

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

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

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

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

ПОДАРУЮ

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

Вернісаж

Вишгород
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У музичній школі

ДИВОвижно-СНІЖНА
Вистава
КОРОЛЕВА
Олена ТИТАРЕНКО, Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
Уже багато років поспіль юні артисти Центру Творчості «Дивосвіт» дарують мешканцям міста ДИВОвижні
новорічні вистави-казки, в яких беруть участь понад 200
учасників творчих майстерень Центру віком від п’яти до
вісімнадцяти років.
ього року в передноворічний час у Вишгородському
Центрі творчості «Дивосвіт!» буде дивовижно-сніжно! Диво-артисти готують для глядачів «Снігову Королеву». Герої казки Г. Х. Андерсена потрапляють у знайому
нам із книжки історію, цього разу — новорічну.
Так, Герда врятує Кая, але персонажі, з якими вона зустрінеться по дорозі до Крижаного палацу Снігової Королеви, не
зовсім андерсенівські: Королева і Принцеса Казкової країни
перебувають у вічному конфлікті батьків і дітей; Розбійники —
ще зовсім діти, і Стара Розбійниця має їх постійно виховувати,
що в неї не завжди виходить; у Лапландії сам Дід Мороз і ще
безліч персонажів допомагають Герді розібратися у казкових перипетіях, а глядачам — поринути у святкову новорічну
атмосферу: маленька Ялинкова Фея і весела Різдвяна Казка,
дивакуватий Сніговик і невгамовна Казка Пригод, метушливі
придворні Королеви, і серйозна Чарівна Казка... Втім, характеризувати всіх — справа невдячна, краще прийти і подивитися.
Вистави відбудуться у приміщенні ЦТ «Дивосвіт» (пр. Т.
Шевченка, 8):
27 та 28 грудня — о 16:00,
29 грудня — о 15:00.

Ц

Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Надворі — мороз і сонце розфарбовують червоним обличчя дітлахів,
пробуджують потаємні бажання,
закликають до несподіванок — навіть на центральній площі міста діти
прорили тунель під вкритими снігом
ялинками. Фантазія ж бо!
ле малеча є малеча, і кожний
малюк чекає на душевне тепло
дорослих. Тому й найулюбленіше зимове свято — зимовий Миколай.
Ті, що дотримуються григоріанського
календаря, відзначають його 6 грудня,
за юліанським — 19 грудня. У цього свята — своя історія. Святий Миколай був
багатою людиною, дбав про бідних, недарма 19 грудня людство відзначає як
Міжнародний день допомоги бідним.
Це свято особливе для дітей. Вони
заздалегідь перепрошують Святого
Миколая за погані вчинки і нагадують
про те, які б хотіли отримати подарунки. Та й самі готують сюрпризи до
новорічних свят. Виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Різдвяна
хата» у Будинку культури «Енергетик»
— яскраве тому підтвердження. Понад
півтисячі яскравих робіт — художня вишивка, декупаж на стеклі, дереві, гар-

Гітарні передзвони
Ксенія ЛИТВИНЕНКО
Минулої п’ятниці у Вишгородській дитячій
музичній школі відбувся незвичайний концерт-лекція «Вечір гітарної музики». Звучали
композиції різних стилів — класика, іспанська
музика (фламенко), обробки популярних мелодій та народних пісень.
ро гітару спочатку розповів викладач по
класу гітари Андрій Банніков. Він виконав джазову композицію «Ніч без зірок»,
а його учні Назар Стрільчук, Богдан Беза, Микита
Будік доповнили концерт-експромт емоційними
композиціями. До речі, викладач — випускник музичної школи і вже 15 років вчить дітей грі на гітарі.

П

У гітари є серйозний конкурент — електрогітара.
Молодий викладач Ігор Бровко розповів та
продемонстрував її можливості. Його вихованці
Дмитро Нечипоренко, Олена Садовська, Каріна
Мартіросян виконали популярні мелодії. Олена
Солошенко заспівала 2 пісні під гітару. А на завершення послухали виступ дуету викладачів-гітаристів.
Вечір був приємно зігрітий новорічними вогнями ялинки та гірляндами, які мерехтіли, як
вогнище у каміні. Я заплющувала очі, а знайомі з
юнацтва мелодії переносили то у середньовіччя,
то у центр народних гулянь. Кожний з учасників
демонстрував своє вміння, а викладачі вболівали
за своїх вихованців та всіляко підбадьорювали їх.

Різдвяна хата

А

бузах, корі, листівки, малюнки, в’язані
вироби, різдвяні ялинки, написані олією картини, іграшки ручної роботи і
старовинні книги у надзвичайно оригінальних обкладинках — усе це виготовлялось студійцями «Авангарду» та
«Акварельками» під керівництвом Анни
Саржан, Анастасії Рослякової та Ольги
Гордієнко.

До речі, саме на Миколая традиційно відкривають різдвяну ялинку —
відкрили їх на виставці аж дві, і обидві
— оригінальні. Одна — драпірована
білим шовком, друга — у намистах та
іграшках, золотавому дощику.
До цих ялинок, а також до різдвяної хати із справжньою пічкою та господаркою Параскою завітали Святий

Миколай разом із представником
«Платинум-банку» Ольгою Колісниченко. Вони привітали усіх зі святом і роздали дітям повітряні кульки та пакети
з подарунками. Радість була настільки
щирою, що на мить здалося — у холі
роками не опалюваного Будинку культури стало тепліше від жару вдячних
дитячих сердець.

Вишгород зимовий

ФОТО — Олена ТІХОНОВА, спеціально для «Вишгорода»

ФОТОмить

Репортаж

«Ваше благородіє». Зимовий «дрейф»

Санну трасу готують для слалому
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Державна справа
Ярослава БЕНЬ

АРХІважливі документи у тисняві

А

рхів Вишгородської райдержадміністрації —
єдина архівна установа на території району,
тож, окрім профільних для архіву документів
У 1973 році утворився Вишгородський район, Національного архівного фонду, на зберіганні передо складу якого увійшли населені пункти колиш- бувають також і документи ліквідованих установ, підніх Димерського, Вище-Дубечанського, а також приємств та організацій Вишгородщини. Так, у відділі
Іванківського та Києво-Святошинського районів. зберігається 168 фондів управлінської документації
Того ж року засновано й районний архів.
(Національний архівний фонд України) та 100 фондів з
З моменту створення і до кінця 2007 року його особового складу (Трудовий архів).
очолювала Галина Костенко, з січня 2008 року —
Все це — постійного зберігання, а площа архівосТимофій Клименко (НА ФОТО).
ховищ — всього 60 кв. м.
Населення звертається в
Історична довідка.
країнах створено національні архіви основному з приводу питань зеНайпрадавніші засоби комуніка- й органи управління державними мельних (довідки про відведенції та архівні документи — шумер- архівами.
ня, закріплення, переведення,
ський клинопис і перуанське проАрхіви виникли з появою писем- передачу в приватну власність
то-кіпу (12 звисаючих ниток, деякі з ності і утворенням держав і дотепер земельних ділянок тощо), майвузликами, і обмотані навколо пали- широко використовуються в науко- нових (довідки про взяття на
чок). Існували архіви у стародавніх вих, політичних і практичних цілях.
квартоблік, надання, бронюванЄ архіви відомчі і державні. Дер- ня житла, розподіл/об’єднання
Китаї, Індії, Ассірії, Вавілоні, Єгипті,
Греції, Римі.
жавні архіви видають збірники іс- особових рахунків, переведенУ добу середньовіччя документи торичних документів, путівники, ня особових рахунків на житло
зберігалися в замках королів, фе- описи, огляди документальних ма- (купівля-продаж,
дарування,
одалів, у монастирях та церквах. Із теріалів, архівознавчу і довідкову лі- спадщина), приймання-переперемогою капіталізму в багатьох тературу.
давання на баланс будівель та
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

інше). Попитом користуються і реєстрація статутів
(положень) установ, підприємств та організацій, довідки про підтвердження трудового стажу, про розмір
заробітної плати. Цікаво, що із розвитком технологій
деякі архівні матеріали можна знайти і в Інтернет-мережі, так, до 26-х роковин Чорнобильської трагедії, за
документами архівного відділу, на сайті Вишгородської РДА розміщена Виставка відповідних архівних
документів.

Цей день в історії

Календар
23 грудня
1873 — засновано наукове товариство
імені Шевченка
1947 — американські вчені Волтер
Браттейн та Вільям Шоклі винайшли транзистор. Згодом вони отримали за це Нобелівську премію
1968 — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс перші досягли орбіти
Місяця
1986 — у Москву після 7-річного заслання у Горькому повернувся академікдисидент Дмитро Сахаров
Народилися:
1799 — Карл Брюллов — російський
художник «Останній день Помпеї», «Вершниця»
1867 — Сара Уокер — перша темношкіра мільйонерка, винахідниця засобу для
випрямлення кучерявого волосся
1925 — П’єр Береговуа — французький
прем’єр-міністр українського походження
Іменини: Ангеліна, Іван
24 грудня — День працівників архівних установ
1760 — російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків
засилати своїх селян до Сибіру
1908 — у Парижі відкрито перше міжнародне авіашоу
Народилися:
1798 — Адам Міцкевич — польський поет-романтик («Пан Тадеуш», «Дзяди»), діяч
національно-визвольного руху
1905 — Костянтин Данькевич — український композитор, народний артист СРСР
1937 — В’ячеслав Чорновол — український політик, журналіст, публіцист
Іменини: Данило, Адам, Микола, Петро
25 грудня — Різдво за григоріанським календарем, День пам’яті Святителя Спиридона — чудотворця, одного з
найшанованіших православних святих
336 — у Римі відбулося перше святкування Різдва
1741 — Андерс Цельсій, шведський

астроном і математик, винайшов шкалу вимірювання температури
1855 — у Кінгстоні (Канада) вперше зіграно у хокей
1923 — вперше на новорічній ялинці у
Білому домі (Вашингтон) засвічено електричну гірлянду
1951 — у Києві введено в дію першу в
СРСР електронно-обчислювальну машину
(МЭСМ)
1975 — у Києві відкрито пам’ятник Івану
Котляревському
1992 — Міністерство юстиції України
зареєструвало Українське добровільне
культурно-просвітницьке
правозахисне
благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса
Народилися:
1848 — Орест Левицький — український історик, етнограф і письменник
1895 — Григорій Верьовка — український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського
народного хору
Іменини: Олександр
26 грудня
1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій
1935 — на Гавайських островах зроблено спробу зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням
Народилися:
1791 — Чарльз Беббідж — британський
математик, винахідник першої обчислювальної машини
1917 — Юрій Асєєв — київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець,
педагог; заслужений архітектор України,
почесний член Академії архітектури України
1937 — Алла Бабенко — українська акторка, режисер Національного академічного драмтеатру ім. М.Заньковецької у Львові, народна артистка України
Іменини: Аркадій, Арсеній, Євген,
Орест, Анастасія
27 грудня

537 — у Константинополі — столиці Візантійської імперії — освячено храм святої
Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу
Народилися:
1571 — Йоган Кеплер — німецький
астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця
1595 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648-1657 рр. (Хмельниччина)
1822 — Луї Пастер — французький хімік і бактеріолог, основоположник сучасної
мікробіології та імунології; розробив метод консервування (пастеризація) і заходи
профілактичної вакцинації проти холери,
сибірської виразки, сказу
1832 — Павло Третьяков — російський
культурний діяч (засновник Третьяковської
галереї)
1901 — Марлен Дітріх — німецька кіноакторка («Шанхайський експрес», «Голубий ангел», «Диявол — це жінка», «МонтеКарло») та співачка
1908 — Володимир Божик — кобзар,
диригент (м. Рава-Руська, Львівська область)
Іменини: Іларіон, Іпатій, Микола,
28 грудня
1065 — у Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів
1869 — американець Вільям Фінлі
Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку
1973 — у Парижі російською мовою
надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського
Союзу за у період 1918—1956 років
Народилися:
1866 — Данило Заболотний — мікробіолог, основоположник російської епідеміології
1968 — Іван Андрусяк — український
поет і дитячий письменник

Міліція: фактор безпеки
ДЖЕРЕЛО: Тиждень.ua
Більшість
громадян
України
(57%) не підтримують діяльність
міліції. Про це свідчать результати
опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
ослідження проведене з 29
вересня по 4 жовтня цього
року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична
похибка вибірки – 2,3%.

Д

Роботу міліції з охорони представників влади та забезпечення їх безпеки
громадяни оцінили на 3,62 бала, боротьбу з порушеннями правил дорожнього руху – 2,88 бала, охорону і забезпечення громадського порядку – 2,75
бала, забезпечення особистої безпеки
громадян, захист їх прав і свобод – 2,62
бала, запобігання правопорушенням
та їх припинення – 2,58 бала, боротьбу
з вуличною злочинністю – 2,55 бала,
розкриття кримінальних злочинів – 2,53

бала. Найнижча оцінка роботи міліції у
сфері боротьби з хабарництвом, корупцією в органах влади, інших державних
структурах – 2,18 бала.
Протягом останнього року по допомогу до міліції звертався кожен дев’ятий
(10,9%), але вчасно і в повному обсязі
її отримала лише чверть (24,0%). Досить низько громадяни оцінюють законослухняність представників міліції.
Частіше сприймають міліцію як фактор
небезпеки (майже третина опитаних —

Іменини: Василь, Павло, Степа, Іванна
29 грудня
1891 — Томас Едісон запатентував радіо
1992 — Міністерство юстиції України
зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт»
1995 — відкритто метрополітен у Дніпропетровську
Народилися:
1891 — Володимир Симиренко — український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів (розстріляний 17 вересня 1938)
Іменини: Агей (Огій), Олександр, Амбрось

Пластуни у Києві
роздаватимуть
Вифлеємський вогонь
Усі охочі зможуть засвітити свічку від
справжнього Вифлеємського вогню.
22 грудня об 11:00 на території
Меморіалу пам’яті жертв голодоморів
(м. Київ, вул. Лаврська, 3) відбудеться офіційна передача Вифлеємського вогню миру громаді міста Києва.
О 12:00 цього ж дня на Хрещатику
розпочнеться флешмоб, під час якого
пластуни роздаватимуть перехожим
свічки з Вифлеємським вогнем.
Цей вогник австрійські скаути привозять із Вифлеєму та передають
скаутським організаціям інших країн.
Акцію заснували 1988 року як благодійний вчинок: донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто
святкує Різдво поза домівкою. В Україну пластуни привозять Вифлеємський
вогонь уже 15 років поспіль.

Теревені
31,2%), а не як фактор захисту (лише
20,7%). Оцінка міліції помітно погіршилася порівняно з 2006 роком, коли міліціонера вважали частіше гарантією безпеки (30,5%), ніж фактором небезпеки
(19,1%).
Нагадаємо, у новій доповіді міжнародної правозахисної організації
Amnesty International йшлося про те, що
українська влада повинна негайно вжити заходи проти поширеної злочинності
в лавах міліції.

КОЛО жінки

Вишгород
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«Хай і далі СВІТЛИЦЯ єднає»

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

Новий рік давно вже прийшов до цієї оселі — невеличкого затишного кабінету у Центрі творчості
«Джерело», де працює майстриня Олена Кольвах
зі своїми учнями. Вірніше його наблизили, вважай
створили, самі господарі. Не покладаючи золотих ручок, фантазували, шили-вишивали, клеїли,
складали. А тут і жінки творчого об’єднання «Світлиця» не забарилися, додали свою частку до свята. Його вони дарують собі й людям уже два роки.
аме 15 грудня 2010 року об’єдналися молоді жінки-рукодільниці у Спілку. А вже за два
місяці запросили на свою першу виставку з
нагоди Дня закоханих. Звичайно, до цього кожна мала
певні вміння, досвід і бажання творити красу. А разом
це помножилось у десятки разів.
У арсеналі їхніх добрих справ, окрім участі у виставках майстрів, загальноміських заходах, ще й
безкоштовні майстер-класи на виставці-ярмарку
«Медвін» у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». А
також благодійні акції — з великим ентузіазмом вони
взялися допомогти дітям із вродженими вадами серця, зробивши для продажу понад 50 авторських робіт.
Отримані кошти використані для закупки медичного
обладнання обласної лікарні «Охматдит».
А сьогодні зробили ще одну радість для школи «Надія».
— Діток привітали з Миколаєм та новорічно-різдвя-

С

Ліра
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО – Валентина КЛИМЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

ними святами, — каже керівник творчого об’єднання вом розчулила й зігріла майстринь старша колега,
Світлана Жовтобрюх. — Підготували для них ялиночку поетеса Ольга Дяченко. Читала вірші з нової збірки, з
з іграшками, зробленими власноруч у різних техніках. майбутньої, що вже готова до друку, і звичайно ж, «свіЦе звірята, сердечка, казкові рукавички, сніжинки з жоспечену» посвяту іменинницям з побажаннями:
Щоб кохані були і кохали,
бісеру. Сподіваємось, подарунок, у якому частинка
У сім’ї все було до ладу.
серця кожної майстрині, додасть дітям святкового наЩоб ніколи ви лиха не знали,
строю.
Мали душу завжди молоду.
У самих жінок настрій гарний. У день свого спільноВсім здоров’я і щастя бажаю,
го народження вони зібралися під цією ялинкою, щоб
Свій рядочок вам щиро несу.
розділити радість, а також святковий пиріг та солодоХай і далі «Світлиця» єднає
щі, спечені власноруч. У цьому вони теж неабиякі майІз натхненням творити красу!
стрині й охоче діляться одна з одною рецептами. Бо
У таких щирих, теплих словах — магічна сила. Тож,
люблять побалувати смачненьким своїх дітей, які не
тільки знають, що мами ходять до «Світлиці», а й самі без сумніву, «Світлиця» ще не раз порадує і приємно
бувають тут. Як сьогодні Влада і Саша Валентини Ви- здивує.
соцької, Валя Подобєдова
донька Світлани Жовтобрюх, яка прийшла з татом
і бабусею Ольгою Романівною. Її чарівний чобіток
для подарунків — поруч із
роботами майстринь.
— Потрапивши у Вишгород, у такий прекрасний
колектив, я відчула друге
дихання, — не приховує
емоцій киянка Раїса Іноземцева. — Я переглянула
життєві цінності й так «виросла» за цей час!..
Кулька у вбранні з бісеру — Олени Скоробагатько,
Своїм поетичним сло- балерина — Олени Ігоніної, чобіток для подарунків — Тамари Лащук

ОЙ, ХТО-ХТО
МИКОЛАЯ
ЛЮБИТЬ!…
Ой, хто-хто чемний, працелюбний,
Ой, хто-хто чесний, миролюбний,
Тому, Святий Миколай,
На всякий час помагай! Миколаю!
Хто добра ближньому бажає,
Хто на поміч завжди поспішає,
Тому, Святий Миколай,
На всякий час помагай! Миколаю!
Хто не втратив віру і надію,
Хто любов зберегти зуміє,
Тому, Святий Миколай,
На всякий час помагай! Миколаю!
Ой, хто-хто Бога прославляє,
Україні волю здобуває,
Тому, Святий Миколай,
На всякий час помагай! Миколаю!

Храм св. Володимира УПЦ КП —
вистава до Дня Святого Миколая

***
Вдивляються в небо з надією діти,
Співаючи Богові вдячні пісні,
І просять любові і віри навчити
Святого, що здійснює мрії ясні.
Святий Миколаю, твоя допомога
В навчанні і праці важлива для
нас —
І світлою стане найважча дорога,
І ми переможемо в будь-який час!
Молитву дитячу знеси, Миколаю,
До Божого храму, в святі небеса,
Господніх дарунків чекаємо з раю,
Бо віримо щиро в Його чудеса!

ПОДАРУНОК ДЛЯ
МАЛОГО ОНУКА
ФЕДОРА
ВІД БАБУСІ ОЛЕНИ

У нашім клубі див чимало
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Надворі зимно, а у клубі органічного землеробства, що розташований на другому поверсі магазину
«Меблі», господарка Валентина Лосєва розливає у пластикові стаканчики
чай, пригощає печивом. Чергова зу-

Ця яблуня вже не цвістиме…
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стріч садівників-любителів обертається хвилюючою розмовою – що робити
сьогодні на садовій ділянці, як допомогти деревам та кущам, що опинилися в сніговому полоні, і як краще підготуватись до наступного сезону.
остійні відвідувачі клубу цікавляться новими вітринами
– елітним насінням овочів та
цілющих трав, пральними порошками
та миючими засобами без фосфатів,
льоном та виробами з нього.
Подарунок для онука Клима, який за
кілька днів до Нового року народився у
сина, вибирає Людмила Костянтинівна
Тимофеєва.
Тут можна придбати й дачні панамки, і сумочки, і саму тканину, яка не
тільки нейтралізує бактерії та шкідливу
мікрофлору, а й знімає свербіж, інші запалювальні процеси.
Льон зігріває взимку, а влітку, у спеку, дарує відчуття прохолоди. Не тканина, а справжнє диво.
Втім, у клубі див чимало. Тут можна
придбати відро для компостів і мікробіологічний препарат «Ембіко», гідрогель,
що підсилює ріст рослин, та сучасний
інструмент з нержавіючої сталі, сидерати і літературу з екологічної тематики,
насіння з майже стовідсотковою схо-

П

Людмила Тимофєєва вибирає
подарунок з вітрини «Льон»
жістю, екологічно чистий грунт, плоскоріз Фокіна і багато такого, що потрібно
дачнику-городнику.
А найголовніше, тут можна почути
цікаві лекції, поради, чим і користуються
постійні члени клубу. Зимовий час для
таких теоретичних семінарів – досить
зручний. Клуб постійно запрошує науковців, проводяться й практичні заняття, наприклад, правильне обрізування
саду. Всі слухачі вийшли до найближче

(Зимова пісенька.
Музику придумайте самі)
Вперше я побачив сніг й дуже здивувався,
Вийшов з татом за поріг — і про
все дізнався!
Приспів:
Ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Снігом вкрилася земля!
Ля-ля-ля, ля-ля-ля,
І дерева, і поля! (2 рази)
Мама грається в сніжки з старшою
сестрою,
І сніжиночки легкі граються зі
мною!
Приспів.
На доріжках снігових я сліди лишаю,
І з маленьких слів смішних пісеньку складаю!
Приспів.

Дім. Сад. Город
розташованого саду, і науковець показав, як це робити. У саду справ вистачає
будь-якої пори року. І навіть зараз.
Дачники розповідають, якого лиха на
дачах накоїли снігопад і поступове обледеніння гілок — дерева потріскались
навпіл. Запобігти цьому можуть тільки
вчасні роботи у саду — струшування
снігу з гілок, утоптування його навколо
штамбів дерев, захист молодих дерев
від шкідників та зайців (обв’язування
стовбурів толем, капроновими панчохами, спанбондом).
Послухали про це дачники та й побігли на свої ділянки — хто на маршрутку,
щоб швидше дістатися Хотянівки, хто на
клаптик землі у Вишгороді, де росте молодий сад і плодоносить.
Від розмов до практики завжди
всього кілька кроків.
Дорогі садівники, городники –
члени Вишгородського клубу органічного землеробства!
Хай Новий рік дарує щастя,
Й усе, що добре, що прекрасне,
І здійснює яскраві мрії
Того, хто мріяти уміє!
Щирих вам друзів, шани та любові
від дорогих вам людей, щасливих та
яскравих подій протягом усього року !
Клуб органічного землеробства
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Гайд-парк

Вишгород

Тоді помилок не було, були назви вулиць
Іван БУРДАК, почесний
громадянин Вишгорода, академік,
д. е. н., професор, голова
відділення економіки і управління
Української академії наук,
письменник
Полеміка на сторінках газети
стосовно перейменування однієї
з центральних вулиць Вишгорода
зачепила за живе й мене — одного з організаторів Вишгородського
району (1973-1980 p.p.).
ахопившись перейменуванням вулиць у 90-х роках минулого століття, міська влада, як мовиться у народі, «разом з
водою виплеснула з корита дитину».
Себто, «виплеснула» частину новітньої історії міста (його третього народження).

З

Назви вулиць Будівельників, Спортивної, проспекту Молодіжного зникли з карти Вишгорода. Залишилась
лише пам’ять про будівничих Київської ГЕС, ГАЕС — площа ім. Героя
Соціалістичної Праці Григорія Строкова — керуючого трестом «Кременчукгесбуд», видатного фахівця гідроенергобуду.
Проте, чим провинилась перед
місцевою владою часів української
незалежності молодь, яка своїми руками, юним оптимізмом, звитяжною
працею, ентузіазмом і величезною
енергією, вірою в майбутнє будувала
Київський гідровузол?
Помиляється мій колега, перший
голова виконкому Вишгородської районної ради Василь Буткевич, коли
стверджує, що під час організації
району існувала лише нумерація бу-

динків, а назв вулиць не було.
Були назви, шановний Василю
Івановичу! Це пр. Молодіжний,
вул. Будівельників, Спортивна,
Дніпровська. Дорайонна міськрада назвала їх так за пропозицією тресту «Кременчукгесбуд» і дирекції Київської ГЕС.
Шановні вишгородці! Ветерани будівництва Київського
гідровузла! Давайте відновимо
історичну справедливість, помиримо авторів публікацій про
перейменування проспекта і
повернемось до його новітньої
історичної назви — проспект
Молодіжний. Цим, певен, ми
не скривдимо ні князів Бориса
і Гліба, ні гетьмана Івана Мазепу, а
лише підтвердимо історичну заслугу
молоді XX століття — наших ровесни-

ків, батьків, дідусів, бабусь, братів і
сестер. Вони це заслужили своїм історичним трудовим подвигом! Хай їхній
подвиг живе у віках!

Наш герой — Святослав
Із приводу перейменування проспекту Івана Мазепи

Анатолій МИСЬКО,
адмірал-командор
Українського козацтва
Якщо застосувати наш славнозвісний закон про референдуми і поставити на ньому запитання: «Чи
згодні Ви, щоб проспект Івана Мазепи
у Вишгороді перейменувати на проспект Ю.Ткалича або П.Буткевича?».
З повною достовірністю референдова комісія видала б позитивні результати «волевиявлення».
Навіщо ж тягти в наш час одіозні
фігури давнього візантійського, вже
дряхліючого, нерідного нам християнізму?

Н

аведені у порівняльній таблиці сучасні базові показники
релігійних критеріїв свідчать,
що юдаїзм досить неперебірливий у
своїх опорних постулатах. Християнізм
проголошує догмати, дотримання яких
в Україні в часи чергового висхідного
витка цивілізації ведуть до консервації вікової відсталості, перетворення
більшості народу у драглисту, сонну,
безідейну, неорганізовану, безлику і

хаотичну масу. Це є наслідком
багатовікової візантіїзації України
з часів правління князя Володимира і запровадження інородної
релігії. А більшість рунвірських
базових релігійних цінностей є і
зараз опорними в нашому теперішньому суспільстві.
Хто такі Борис і Гліб, і чи мають
моральне право витягти їх для наслідування в сучасному суспільстві? А тим більше, що для цього
треба буде перекреслити ім’я
славетного, істинно українського
гетьмана Івана Мазепи?
Отроки (недорослі) Борис і
Гліб були молодшими синами
князя Володимира. Їх мати — остання
жона Володимира (а їх було не менше
13), царівна Анна. І ніякої раціональної
потреби у Святополка (старшого сина
Володимира) не було убивати наймолодших братів — Бориса і Гліба — бо за
діючими тоді правилами найстарший
брат наслідував престол. Найближчий
до нього за віком Ярослав був наділений Новгородом і сидів там. Та ж за законами санації Святополку треба було
убивати Ярослава — як можливого конкурента на князівський престол! А він
почав убивати отроків Бориса і Гліба!
Ярослав, врешті, довів до погибелі Святополка.
На той час такі були звичаї. Всі були
вбивцями. Ярослав, попри угроблення
брата, став Мудрим. Навколо Бориса ж і
Гліба розвелось...
Хай прибічники християнізму моляться на Ольжиній горі. Туди треба
перенести статуї героїзованих Бориса
і Гліба, які нині знаходяться на площі
Т.Г.Шевченка в м. Вишгороді.
Стилобат реконструювати на священні Вишгородські Ворота (Вишгородська брама). Поряд спорудити

монумент уродженцю Вишгорода, великому князю-воїну Святославу Хороброму за проектом народного художника Росії В’ячеслава Кликова, як це
зроблено у Бєлгороді (Росія) з нагоди
1040-ї річниці розгрому Хазарського каганату нашим земляком і як це зробили
запоріжці у Вознесенівському парку м.
Запоріжжя (на гіпотетичному місці захоронення останків вбитого печенігами
у 972 році князя Святослава).
Безвідповідальним громадянам зась

до проспекту Івана Мазепи. Ця назва інтегрує багатовікову боротьбу українців
за своє самовизначення. Перед будьяким богом Іван Мазепа — великий
зодчий боговірства. Що царю Московському не вгодив — то не зрада, царям
запорожці ніколи не клялися, а, співпрацюючи, відстоювали інтереси України. І
нерідко ставали жертвами цієї справи в
імперських тюрмах, як Полуботок.
Вишгородці! Не зраджуйте пам’яті
ваших славних предків!

Базові цінності релігії
Поняття,
символ

Рідновірство

Християнство

Юдаїзм

Моральна оцінка
Честолюбство

дуже добре

погано

дуже добре

Воля до влади

добре

погано

дуже добре

Прагнення до власності

дуже добре

погано

дуже добре

Потяг мати гроші

добре

погано

добре

Власний бізнес

дуже добре (але чесний)

погано

дуже добре

Гордість

дуже добре

погано

дуже добре

Смиренність, терпеливість

погано

добре

погано

Довіра до себе

дуже добре

погано

дуже добре

Плач, страждання

погано

добре

погано

Веселість, щастя на
землі

добре

погано

дуже добре

Бідність

погано

добре

дуже погано

Багатство

добре в міру

погано

дуже добре (без міри)

Любов до людей

добре до добрих,
погано до поганих

добре

добре до своїх, погано до чужих

Ненависть до ворогів

добре

погано

добре

Юдолюбство

дуже погано

добре

дуже добре

Націоналізм

добре

погано

дуже добре (якщо
гебрейський)

Шовінізм

погано

погано

дуже добре (якщо
гебрейський)

Правда

добре

добре

в залежності від
вигоди

Брехня

погано

погано

добре як засіб

Злодійство

дуже погано

погано

добре щодо чужих

Підлість

погано

погано

дуже добре

Честь

дуже добре

немає такого
поняття

немає такого
поняття

Підсумок: позитив
негатив

14
8

6
16

19
3

Роздуми біля пам’ятника ліквідаторам
Рада Вишгородської районної
спілки ліквідаторів-інвалідів
«Чорнобиль-86»
14 грудня в Україні вшановували
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС. У Вишгороді
цього дня зібралися біля пам’ятника
на розі вул. Н. Шолуденка й Набережної понад 150 людей. Це і ліквідатори наслідків аварії, більшість з
яких — інваліди, і працівники підприємств тресту «Південатоменергобуд», які брали участь у будівництві
Чорнобильської АЕС.

В

ишгородська районна спілка
ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» підготувала подання
на нагородження кількох «чорнобильців» грамотами обласної, районної та
міської рад, які їм мали вручити, але не
дочекались. Мабуть, про нас забули...
Це — один бік медалі. А тепер — інший:
Про перевезення пільгових категорій пасажирів.
Пропозиції спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» Вишгородського
р-ну:
1. Ввести суворий облік (продаж

квитків) перевезення пасажирів. Для
цього великих затрат не потрібно, а вигода автопарку, району і державі — наочна.
2. На кінцевих зупинках організувати каси з продажу проїзних квитків і посадкових талонів для пасажирів пільгових категорій (квитки й талони — це не
лише право на проїзд, а й страхування
від нещасного випадку), а водіїв забезпечити ручними касовими апаратами
для забезпечення квитками тих, хто
входить до автобусу на проміжних зупинках (як у електричках).
3. Контролери мають виявляти

«зайців» або пасажирів без талонів.
4. До міського маршруту № 1, який
би пролягав до ж/м ГАЕС, по вул. М.
Ватутіна аж «Дідовиці,» додати маршрут № 2 у зворотньому напрямку, по
вул. Н. Шолуденка. Таким чином, були
б ураховані інтереси багатьох мешканців міста.
Від редакції. Слушні зауваження, та коли сьогоднішня «солярка» не
спрацьовує і на маршрути виходить не
весь транспорт, актуально зовсім інше:
вишгородцям і мешканцям району треба щодня діставатися столиці, поспішаючи на роботу й навчання.

Вишгород

Гайд-парк

22 грудня
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Під Межигір’ям запорожці
влаштували татарам «кирдик»
Володимир ТКАЧ
Протягом багатьох віків історія Вишгородщини карбувалася не пером, а шаблею і мушкетом. На жаль, сучасна
геральдика району не відобразила цього факту. Мальовані
майже під копірку, герби населених пунктів демонструють
казна-що, тільки не військову атрибутику — символ нашого
героїчного минулого. Виняток становить хіба що герб Лютіжа. На ньому — дві схрещені гармати. Але і вони ніякого відношення до часів козаччини не мають. Гармати — це символ
знаменитого Лютізького плацдарму у роки Великої Вітчизняної війни, знак перемог і доблесті Червоної армії у 1943
році. І це дуже правильно.

А

між тим, повне право
на зображення військових символів має
герб селища Димер. Його населення брало активну участь
у козацьких повстаннях Криштофа Косинського, Северина
Наливайка, Семена Палія. На
димерському гербі може бути і
булава — символ влади, адже
це селище було резиденцією Правобережного гетьмана
України Остапа Гоголя.
Також на герб села Демидова проситься не нинішній
безликий дубовий (фіговий)
листочок, а сторожова вежа
і давньоруський меч. Вежа
тому, що на території села протягом кількох століть існував
Городець — північний форпост
Києва, а меч — з нагоди Ірпінської битви 1320 року, в якій
об’єднане русько-литовське
військо розгромило монголотатар, в результаті чого землі
України-Руси було звільнено
від їх ярма.
Козацької шаблюки на своєму гербі заслуговує і село Нові
Петрівці. Бо саме поряд із ним
на валківському полі, де зараз
розкинулося «царське село»,
у 1653 році відбулася битва
військ Богдана Хмельницького
з кримськотатарськими загонами, в якій козаки вщент розгромили бусурманів.
Сьогодні про битву під
Межигірським
монастирем
знають хіба що професійні історики. Проте, не завадило
б і нам, жителям славетного
краю, пам’ятати і пишатися
цією подією.
Які ж історичні події передували Межигірській битві?
1653 рік для України був

надзвичайно складним у військо-політичному відношенні.
Гетьман
Хмельницький
проводив різновекторну політику у пошуках надійного
союзника у війні з Польщею.
Козацькі посли водночас перебували у Стамбулі, Бахчисараї і
Москві. А тим часом на українсько-польському фронті тривали бої місцевого значення. Але
у листопаді військова фортуна
посміхнулася об’єднаному козацько-татарському війську.
Воно оточило на річці Жванці
поляків. За великі гроші ті відкупилися перед татарами. Козаки були змушені теж замиритися зі шляхтою і повернутися
на Україну.
Не діждавшись від короля
грошей, хан рушив орду до Любліна і Замостя аж до річки Вісли. Спаливши Малу Польщу,
татари завернули на Волинь і
Полісся — за річки Прип’ять і
Піну. Захопленим невільникам
не було ліку. Як свідчить літопис, захопили навіть ціле весілля з харчами і музиками.
Затим татари повернули на
українські землі. Хмельницький мусив боронити свої міста
і села від союзника. Це був кінець дружби татар і козаків.
Орда пішла до Криму, але
козацька розвідка доповіла,
що з-під Мозиря повертається з литовськими бранцями
15-тисячний татарський загін — у напрямку Києва. Хмельницький приймає рішення розгромити ординців. У цей час
під Чигирином квартирувало
дев’ять тисяч запорізьких козаків. Гетьман гукнув їх та ще
три тисячі охочих. Українське
військо зустріло татар під Меж-

игірським монастирем, де і
розгромило їх.
Чому татари зазнали такої
нищівної поразки? Адже вони
були професійними вояками з
дитинства. Все їх життя — це
безкінечні походи і набіги. Війна годувала їх. А тут такий
розгром!
На жаль, в історичних джерелах немає детального опису
битви. Але її можна відтворити,
якщо уважно проаналізувати
відомі факти.
Так, татарське військо поверталося з Литви додому
старим древлянським шляхом
від переправи через Прип’ять
повз овруцький кряж на південь дорогою, де зараз селища Поліське, Іванків, Димер,
далі — села Демидів, Старі Петрівці, Валки. Вони мали обігнути Київ із заходу, далі прямо на південь через Дніпро, у
рідний ногайський степ. Таким
був задум ординців.
Темп просування татарської ватаги був нешвидким.
По-перше,
зима,
грудень
місяць, коні не підковані, а
по-друге, військо було обтяжене награбованим добром
і чималим ясиром — бранцями-литвинами (білорусами).
Пов’язані в шеренги по шість
чоловік, з’єднані жердиною,
невільники могли осилити ден-

ний перехід не довший за 3050 кілометрів. Швидше гнати
живий товар було неможливо,
бо інакше до Криму ніхто не
дійде. І це татари добре розуміли.
Головною причиною поразки татар стала їх безпечність і
довіра. Справа в тому, що, на їх
переконання, після переправи
через Прип’ять вони просувалися вже дружньою союзницькою територією. І мали рацію!
Як не як, а останні п’ять років
Кримське ханство пліч-о-пліч
з козаками воювало проти Речі
Посполитої.
У ході війни татари і козаки
разом ділили срібло-золото
полонених шляхтичів, викуповували своїх товаришів у поляків. Словом, на війні як на війні.
Ось чому татари не організували належним чином сторожову
службу. Можна припустити, що
їх головна похідна застава діяла недбало, не оглядала пильно навколишню місцевість. Не
були виставлені і бокові дозори, які б паралельно рухалися
з головною колоною і блискавично реагували на найменшу
небезпеку.
Хмельницький із запорожцями влаштували засідку. Ідеальна тактика. Як тільки татари
порівнялися із засідкою — козаки нанесли їм блискавичний
приголомшливий удар.
Хто з читачів служив у мотострілкових чи танкових військах, добре знає, що таке зустрічний бій. Пам’ятаю, як на
маневрах наш полк вступив у
такий бій з ходу. Батальйонам
поставили завдання — заволодіти ініціативою і розгорнути
бойові дії на широкому фронті.
Часу не було. Обстановка залишалася незрозумілою, швидко
змінювалася, а розвідданих у
нас — катма. В катастрофічно
стислий строк нам належало
випередити противника з нанесення вогню, розгорнутися в
бойову лінію і перейти в атаку
головними силами, наносячи
удари по флангах і тилу угрупування противника. Ось що таке
бій з ходу! Гіршого на маневрах
і не придумаєш, навіть нічний
наступ з цим не порівняти.
Щоб врятуватися, татарам

треба було виконати подібне.
Але ні часу, ні можливості у них
не було. Запорожці вже вирубували цілі просіки у татарських лавах.
Тисячі невільників лише
заважали кримчакам. Люди,
коні — все змішалося у кривавому гармидері. Втрати татар
і ногайців були жахливими.
Як свідчать хроніки, пізніше
кримський хам Іслам-Гірей ІІІ
у розмові з козацьким послом,
полковником Савичем, казав
про загибель 8 тисяч ногайців. У полон потрапили 1500
чоловік. Серед них — 11 мурз,
тобто дворян, а головне, що до
Хмеля привели самого ширинського князя, вельможу царського роду, рівного хіба що
кримському хану.
Відбиту здобич козаки розділили між собою. Та ще й 1000
полонених отримали. Собі
гетьман взяв 500 татар і їх начальників. Безумовно, якась
десятина перепала і врятованому від грабежу Межигірському монастирю. А звільнених
польських, литовських та українських бранців переможці відпустили додому.
В якому ж саме місці відбулося це побоїще? Під стінами монастиря? Не зовсім, бо
Межигір’я оточують пагорби
і глибокі яри. Татари з бранцями не могли пересуватися
цією складною місциною. А ось
вище і ближче до села Валки —
цілком ймовірно.
Якщо заглянути у старовинні карти ХVІ-ХVІІ сторіч, то
помітите, що Вишгородщина
вкрита лісами. А ось п’ятачок
від нинішніх Нових Петрівців і
до вишгородського повороту
— зображено як поле, а по ньому — дорога. Саме тут могло
вміститися 30-40 тисяч вояків і
невільників.
Підіб’ємо підсумки. Чотирирічна дружба козаків з татарами закінчилася під Межигір’ям,
де запорожці влаштували своїм союзникам «кирдик», тобто
кінець. Але горшки побили ненадовго. Після смерті Хмеля
буде ще багато спільних походів татар і козаків по здобич.
Але це вже інша сторінка нашої
історії.
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Гороскоп на 2013 рік

Вишгород

Не встигли озирнутися, а 2012 рік вже добігає кінця,
поступаючись новому — 2013. Що на нас чекає?

Овен. Найбільший успіх принесуть
індивідуальна діяльність, життя «вовкаодинака», завершення старих проектів
і раніше розпочатих справ. У першому
півріччі досить складно відбуватимуться всілякі угоди, купівля-продаж, злиття
фірм, корпорацій і бізнесу. Найкращий
вихід із ситуації — власні зусилля і особове зростання — професійне, духовне,
соціальне — самостійно, всупереч усьому і всім. У результаті в другій половині
року на вас чекає заслужене визнання
ваших зусиль і досягнень, матеріальне
та соціальне зростання.
Тілець. 2013 рік буде спокійним, передбачуваним і небагатим на ексцеси і
цейтноти. Велика вірогідність появи на
обрії дуже принадних і перспективних
пропозицій. На початку року у багатьох
представників знаку з’являться нові
взаємини, які мають шанси перерости у
серйозні.
Близнюки. Рік буде вдалим і досить
позитивним. Якщо ви будете розсудливі і послідовні, то ближче до кінця року

уникнете неприємностей. Ваша енергія,
заряд сил — на висоті. Варто скористатися цим для звершення багатьох справ,
які раніше були непід’ємними.
Рак. Вам доведеться взяти на себе
відповідальність і приймати найважливіші рішення, що може спровокувати
серйозну зміну обставин вашого майбутнього життя — будьте готові до змін!
У вас з’являться нові плани і перспективи, що дозволить надалі обернути ваше
життя на краще.
Лев. Стабільність і захищеність від
неприємностей очікуйте у другому півріччі. Деякі партнери-компаньйони покажуть свою надійність і постійність у
намірах. Саме з такими вам і потрібно
співробітничати, аж до злиття капіталу
чи бізнесу. Позиція очікування — ваш
сценарій на цей час. Якщо чинитиме
саме так, то до осені відчуєте конкретне полегшення і початок покращення — і
бізнесу, і здоров›я, і особистого життя.
Діва. Рік буде сприятливим і світлим.
Частина Дів зможе піднятися вгору со-

ціальними сходами, а інша — непогано
поправить своє матеріальне становище.
Перша половина року принесе особливі можливості і перспективи, що дозволить вирішити давно назрілі питання.
Терези. Для вас дуже динамічний і
енергійний період, особливо його перша половина. Ви зможете багато зробити і дістатися своїх заповітних мрій. Вас
оточать приємні, добрі і розумні люди
— колеги, друзі тощо. Таким чином, ви
зможете з успіхом організувати нові підприємства, розпочати нові проекти. Також багато хто одружиться.
Скорпіон. Для вас 2013-й в цілому
буде роком не нових починань, а завершення старого, роком підведення межі,
підсумків, розставляння крапок над «і».
Це дуже хороший час для творчих людей, представників вільних професій, т.
зв. фрілансерів
фрілансерів.. Вони сповна реалізують свої таланти, свій потенціал. Також
на вас чекає здобуття дивідендів від минулих вкладень і бізнес-проектів.
Стрілець. Досить хороший рік для

Стрільців. Практично протягом усього
року вас цікавитимуть абсолютно різні
питання — від кар’єрних до любовних.
Головне, що ви легко справитесь з цими
клопотами.
Козеріг. Рік буде досить позитивним і багатим на перспективи. Кращий
час — друге півріччя. Ваші справи стануть успішнішими, бізнес — стабільним. Вас помітить і оцінить керівництво,
збільшиться зарплата або дохід.
Водолій. Сприятливий рік. Ви зможете намітити майбутні орієнтири і віхи
— заплановане у 2013 році реалізовуватиметься у майбутньому, не такому вже
й далекому. На вас чекає зміна і поліпшення соціального статусу.
Риби. Для більшості рік буде досить
вдалим, особливо — його перше півріччя. Вам рекомендується всі найважливіші справи починати саме у цей час,
зокрема, на початку літа. Ви зможете до
кінця першого півріччя досягти помітних
і відчутних результатів у кар’єрі, бізнесі,
фінансових справах.

Пакуємо подарунки та прикрашаємо оселю
Ось такою оригінальною і пряною прикрасою
столу можуть стати звичайні апельсини за допомогою приправи гвоздики (ФОТО 1-4).
Якщо у вас немає місця для ялинки або ви хочете, щоб святковий стіл набув чарівності новорічної ночі, пропонуємо вам солодкий варіант ялинки
(ФОТО 5-13).
Кілька незвичних ідей для пакування новорічноріздвяних подарунків. (ФОТО ПАКУВАННЯ 14-17).
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