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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
СПВ — 5 років

>3

Субота, 29 грудня 2012 року, № 52 (892)
Депутатські звіти

> 4-5

Святки

> 12-15

Події й здобутки-2012

«Чайка» — наш чемпіон!

В усіх народів світу новорічна традиція — підбивати підсумки та загадувати на майбутнє. Не виняток і наша міська громада. Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк і його команда знають проблеми, і для них побажання вишгородців — це програма дій на наступний 2013-й рік.
***
В Україні — й на Вишгородщині зокрема — відбулося Євро-2012. У нашому місті — черговий етап
чемпіонату світу з «Формули-І на воді» та День незалежності — на обласному рівні. Вишгородську Масляну відвідав Президент України Віктор Янукович.
На День міста приїхали іноземні гості з країн Євросоюзу.
***
На всіх виборчих округах, у трудових колективах
комунальних закладів та організацій звітував Вишгородський міський голова. До Верховної Ради України представником інтересів Вишгородського краю
обраний наш земляк Ярослав Москаленко. Партія
регіонів у районі посіла друге місце і не припинила
своєї конструктивної роботи в усіх напрямках.
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перших осіб

Бронза, що варта золота
> 11
У Вишгородській міській раді VI скликання
сесія остання — бюджетна. З планами на
майбутнє та Вифлеємським вогнем >

Спорт НАДІЇ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Шановні читачі! Триває передплата на 2013 рік

Читайте у наступному номері
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Свято наближається
Влас. інф.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
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.;

Вже не за горами

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

Свято
наближається, свято наближається…
Пам’ятаєте рекламу, яку
свого часу «крутили» на усіх
ТВ-каналах? Нині рекламний ролик інший, але зміст
той же. Лічені дні відділяють нас від улюблених для
кожного новорічних свят.
яке ж свято Нового року без зеленої
красуні? От і 24 грудня на центральній площі Вишгорода урочисто відкрили 14-метрову ялинку. Встановили
й прикрасили її міські комунальники.
Попри воістину зимову заметіль, зібралося чимало малечі та дорослих.
Після новорічного побажання міського голови Віктора
Решетняка запалили вогники на ялинці. Всі дружно відрахували «Раз, два, три, ялинонько — гори!». Тепер вона
сяятиме щовечора аж до Водохреща.
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вітання

Новий рік — нові плани

Вишгород

Червонохресний ТЕПЛОпункт
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дорогі вишгородці!
Шановні земляки!
Через декілька
днів всі ми зустрінемо найяскравіші,
найтепліші Новорічні та Різдвяні свята!
Вони
відгукуються особливими
мелодіями у серцях
дітей та дорослих,
щедро одаровуючи кожного радістю, добром, гарним настроєм і вірою в дива!
Від усієї душі бажаю вам здоров’я, натхнення та енергії. Щоб кожен новий день
приносив Вишгороду нові здобутки і досягнення.
Нехай за кожним поворотом долі на всіх
очікують неймовірно прекрасні події, які
принесуть достаток, благополуччя, впевненість у завтрашньому дні.
Козацького здоров’я і простого людського щастя у новому 2013 році!
Щиро ваш
народний депутат України

Мої славні земляки!
Разом з усією

хом, виконали намічене, обрали своїх
представників до місцевих рад та до найвищого законодавчого органу держави,
передали їм свій виборчий наказ.
Під дзвін курантів, бенгальські вогні та
феєрверки згадайте найкращі години, дні та
місяці року минулого. Віддайте належне усьому доброму та забудьте про погане. Здоров’я
вам, любові, добробуту у сім’ях і стабільності
у громаді, про що дбатиме міський голова,
виконком та міський депутатський корпус.
Хай усі мрії збуваються! З Новим роком та
Різдвом Христовим!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК
Приєднуємося до привітання мера —
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Ярослав МОСКАЛЕНКО

Абетка права

Минулого тижня директор Вишгородського медико-соціального центру
Світлана Даниленко, голова Вишгородської районної організації Червоного
Хреста України Таміла Орел та старша
медсестра цієї громадської організації
Валентина Кашка зустрічали робочий
«десант» Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ).
Надія Волошина, Валерій Виговський і

Юрій Линник привезли та допомогли встановити обідній стіл, два електрочайники,
одноразовий посуд, чай, цукор і печиво. Все
це — для пункту обігріву, який влаштовано
у приміщенні центру за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5, 8-й під’їзд.
За інформацією Таміли Орел, пункт
обігріву працюватиме з понеділка по
п’ятницю з 9 до 16 години, а намети, за
ухвалою комісії з надзвичайних ситуацій
ВРДА, з’являться у місті, якщо температура
термометра впаде до мінус 20 градусів за
Цельсієм.

Благодійники від АРВ

Надія Волошина, Світлана Даниленко,
Валерій Виговський, Юрій Линник,
Таміла Орел і Валентина Кашка

Нотаріус — нові права та обов’язки

Тетяна ЄРЕМЕНКО, нотаріус
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури
державної реєстрації земельних ділянок
та речових прав на нерухоме майно» від 4
липня 2012 року № 5037-VI. Тож із 1 січня
2013 року змінюєтьсяч порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень.
ідтепер державні та приватні нотаріуси певним чином здійснюють функції державного реєстратора речових
прав на нерухоме майно (власності, користування, сервітутів) та обтяжень (заборон, застав,
іпотек тощо). Увага: обтяження речових прав
реєструється нотаріусом незалежно від місця
розташування об’єкта нерухомого майна.
Нотаріус має доступ та здійснює пошук у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав. За
результатами пошуку формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме май-

В

Коротко про різне
ТЕХНІЧНИЙ КАБМІН?
Призначені керівники майже усіх міністерств. Трьох Президент України Віктор Янукович запросив із Національного банку. На
свої колишні місця повернулись усього п’ять
із 17 урядовців: міністр фінансів — Юрій Колобов, освіти та науки — Дмитро Табачник, внутрішніх справ — Віталій Захарченко, юстиції
— Олександр Лаврінович, аграрної політики і
продовольства — Микола Присяжнюк.
Колишнього міністра іноземних справ
Костянтина Грищенка підвищено до віцепрем’єра. Його місце заступив Леонід Кожара. Посада першого віце-прем’єра дісталась
Сергію Арбузову, який раніше очолював Національний банк України. Віце-прем’єром призначено Юрія Бойка, який раніше очолював
Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Віце-прем’єром також призначено
Олександра Вілкула — колишнього губернатора Дніпропетровської області. Його заступник
Геннадій Темник став міністром регіонального
розвитку і житлово-комунального господарства (ЖКГ).
Олександр Клименко, екс-голова Державної податкової служби, очолив нове Міністерство доходів і зборів. Екс-радник Президента і
його представник у Конституційному суді Олена Лукаш зайняла посаду міністра Кабінету
Міністрів. Її нові обов’язки — загальне керівництво роботою секретаріату уряду. Ігор Прасолов із Національного банку отримав місце
міністра економічного розвитку і торгівлі, яке
до цього займав Петро Порошенко.

но, який залишається у справі державної нокової картки платника податку згідно з Дертаріальної контори чи приватного нотаріуса.
жавним реєстром фізичних осіб — платників
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про
податків (далі — реєстраційний номер облідержавну реєстрацію речових прав на нерукової картки платника податку).
хоме майно та їх обтяжень» (зі змінами, внеЯкщо заяву про державну реєстрацію
сеними Законом від 04.07.2012 № 5037-VI, які
подає уповноважена особа, вона надає віднабирають чинності з 01.01.2013), державна
повідні документи. Той, хто діє від юридичної
реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчиособи, надає виписку з Єдиного державного
нення нотаріальної дії (чи відмови у ній) здійреєстру юридичних та фізичних осіб-підприснюється водночас із вчиненням такої дії.
ємців щодо особи, яку представляє.
Відповідно до частини ІІІ ст. 16 вищезазІз 1 січня 2013 р. під час здійснення дерначеного закону (зі змінами) разом із заявою
жавної реєстрації прав нотаріусом об’єкту
власника (у паперовій формі) надаються
нерухомого майна присвоюватиметься реєоригінали необхідних документів, їхні копії,
страційний номер. Нотаріуси не ведуть реєзасвідчені в установленому порядку.
страційних справ щодо об’єктів нерухомого
Нотаріус розглядає та оцінює заявлені
майна та не видають первинні свідоцтва про
права і надані документи і на підставі цього
право власності на нерухоме майно, а лише
приймає рішення про державну реєстрацію
реєструють куплю-продаж і спадщину. У разі
або про відмову у такій реєстрації прав.
подання не в повному обсязі необхідних доЗаявник надає нотаріусу такі документи:
кументів, державний реєстратор приймати— паспорт громадянина України, довідка
ме рішення про зупинення розгляду заяви та
рекомендуватиме усунути обставини, що зана проживання особи, яка мешкає в Україні,
національний, дипломатичний чи службовий
важають державній реєстрації прав.
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лістів стало призначення міністром соці- с
членських внесків, тепер цей фактор наальної політики Наталії Королєвської.
впаки — ознака комерційної організації, яка до
До нового уряду увійшли фахівці Нацбанку,
перереєстрації у Державній податковій службі
і це свідчить: уряд зосередить увагу насампеавтоматично вважатиметься прибутковою.
ред на внутрішніх проблемах країни і вирішуватиме економічні питання. Аналітики вже наТРИЧІ КАНЦЛЕР АНГЕЛА?
звали новий Кабмін технічним і вважають, що
На партійному з’їзді Християнсько-демовін сформований для розв’язання конкретних
кратичного союзу (ХДС) 58-річна Ангела Мерпроблем.
кель всьоме була переобрана головою партії,
отримавши рекордні 97,94 % голосів делегаПРІОРИТЕТ – МЕДИЦИНІ
тів. Її успіх вітали стоячи — овації тривали 7
У Державному бюджеті на 2013 рік на охохвилин і 45 секунд.
рону здоров’я закладено 53 млрд грн — на 13
Це дає їй шанс перемогти на виборах до
млрд грн більше, ніж торік. У 2010 році на побундестагу. Головний конкурент Меркель у ботреби медиків було витрачено 40 млрд грн.
ротьбі за посаду голови берлінського кабінету
Бюджет наступного року передбачає продо— соціал-демократ Пеер Штайнбрюк.
вження медичної реформи, — заявив Прем’єрміністр Микола Азаров.
ЗА КРЕДИТ — ТАРИФИ
Візит в Україну місії Міжнародного валютПОДАТОК ВІД ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ного фонду перенесено на прохання України з
У перший день нового року вступає в силу
грудня на другу половину січня.
закон про громадські організації та вводитьУ 2010 році Україна і МВФ схвалили прося податок на прибуток від членських внесків.
граму співробітництва stand-by на суму 15,5
Тобто всі громадські організації автоматично
млрд дол., які планувалось витратити на рестають комерційними і залишатимуться такими
алізацію реформ. Влітку того ж року Україна

державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
Передаючи право реєстрації за нотаріально посвідченими правочинами та виданими свідоцтвами до компетенції нотаріату, законодавець мав на меті більш якісну і
юридично гарантовану державну реєстрацію
права чи обтяження
Адже саме нотаріус може не лише перевірити оформлення документів на стадії укладання угоди, а й попередити порушення прав
і законних інтересів громадян. Більше того,
цю процедуру значно скорочено за часом —
відомості до Реєстру вноситимуться у той же
день. Нотаріуси матимуть печатки державних
реєстраторів. Вся необхідна інформація про
нерухоме майно міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Громадяни після посвідчення угоди у
нотаріуса зможуть відразу ж зареєструвати
відповідне право та/або обтяження на нерухомість у цього ж нотаріуса. Відповідно спрощується одночасне посвідчення договорів
купівлі-продажу майна під заставу цього ж
майна, що є також дуже важливим для поліпшення умов іпотечного кредитування.
отримала перший транш — 1,89 млрд дол., а
в грудні — другий у розмірі 1,5 млрд дол. Після
цього кредитування заморозили. Головна вимога МВФ — підвищення тарифів на газ і тепло
для населення.
МОЖЕШ ЛІКУВАТИ? ДОВЕДИ!
Кабмін прийняв постанову, за якою народні цілителі мають отримати спеціальний дозвіл
і підтвердити свої здатності у Міністерстві охорони здоров’я. За новими правилами, дозвіл
видаватиметься на 5 років за наявності відповідних документів, серед яких — висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Нова постанова захищає інтереси споживачів
від негативних наслідків шарлатанства.
СВІТЛО І ТЕПЛО — ВІД СОНЦЯ
Харківський національний університет ім.
Каразіна запустив сонячну електростанцію —
геліоустановку з п’яти батарей, розташовану
на даху. Сонячна енергія освітлює шість аудиторій. Це друге у Харкові джерело природної
енергетики. Перша гелеоелектростанція працює на заводі ім. Фрунзе і забезпечує енергією
адміністративно-побутові корпуси підприємства.
З КИЄВА ДО МОСКВИ — ЗА СІМ ГОДИН
Російська залізниця через два роки запустить нові понадшвидкісні потяги «Тальго»
між двома столицями. У кожному із семи — по
20 вагонів. Час у шляху скоротиться з 13 до 7
годин. Дизельний електропотяг рушатиме зі
швидкістю понад 200 км на годину. Один такий
потяг коштуватиме 20 млн євро.

Вишгород

У громадських організаціях
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Спілці підприємців Вишгородщини – 5 років!
Влас. інф.
ФОТО — архів газети «Вишгород»

Дата народження –
27 грудня 2007 року

першокласникам, навчальним закладам, випускникам.
Усім школам міста вручено енциклопедії, добірки літератури для шкільних бібліотек, Технічному ліцею — такий
необхідний для навчального процесу принтер.

Мета: «… Спілка є громадською організацією, що
працюватиме на розвиток міста та району, добробут громадян, підтримку та захист законних прав підприємців,
зростання чисельності представників середнього та малого бізнесу, що є підґрунтям економіки…» (Із Статуту).

Очолив організацію Олександр Семенов – відомий у
місті підприємець, колишній інженер заводу «Карат», директор магазинів «Віта». Його було обрано одноголосно.
Мотиви – ініціативність, відповідальність, організованість,
рішучість.
До Спілки увійшли 25 підприємців. У найближчих планах – реалізація найактуальнішого проекту «Здоров’я нації» — спорудження у місті спортивних майданчиків для
дітей та молоді.

2008 рік

Відкриття першого спортивного майданчика у північно-східному мікрорайоні міста — біля магазину « Хлібосол»
на вулиці ім. Н. Шолуденка — відбулось напередодні Дня
підприємця — 7 вересня. Заасфальтовано, обгороджено
й обладнано баскетбольними кільцями, волейбольними
стійками та відповідною розміткою територію між житловим будинком та адміністративною спорудою площею 500
кв. м.
Мешканцям найближчих будинків, які прийшли на відкриття, спілчани вручили шкіряні м’ячі, спортінвентар і побажали успіхів у спорті, що дарує міцне здоров’я.

Не залишились поза увагою підприємців й жінки, які
становлять третину складу Спілки. До 8 Березня 400
представниць прекрасної статі взяли участь у безпрограшній лотереї, і кожна при вході отримала живі квіти та
солодощі. Ті, кому пощастило, виграли ще й призи – від
праски до телевізора, і всіх без винятку розчулили виступи художніх колективів «Дивосвіту». До речі, Спілка надала
матеріальну допомогу районному центру творчості у придбанні костюмів.
Турбота про минуле та майбутнє – це не лише привітання до Дня знань і Останнього дзвоника. Для спілчан
починається вона з території дитячого садочка, з майданчиків, де гуляють діти. У ДНЗ «Чебурашка» два такі майданчики з дахами були практично збудовані та обладнані
спілчанами.

2010 рік

Володимир Лісогор.

2011 рік
Довіра мешканців міста до членів СПВ надихнула їх на
нові корисні справи, напружену роботу в округах. 1 червня
у Вишгороді з участю підприємців відзначається День захисту дітей. Конкурси малюнку на асфальті, змагання найменших у спритності, вікторини, участь у святі найулюбленіших персонажів казок і безліч подарунків малечі (надто
— смачне морозиво) зробили для маленьких мешканців
міста цей день незабутнім.
Особливим він став і для хлопчика, хворого на церебральний параліч: Спілка вручила йому сертифікат на
придбання інвалідного візка.

Взагалі з початку організації Спілки підприємці надали
матеріальної допомоги мешканцям міста на тисячі гривень – на операції, придбання ліків, утеплення приміщень.
Підтримали матеріально релігійні громади. На території
центральної районної лікарні відкрито каплицю святого
Пантелеймона УПЦ МП, профінансовано укладення фундаменту молитовної зали церкви святого Володимира
УПЦ КП.

Пам’ять поколінь увічнено у масштабних спільних заходах до Дня Перемоги — з участю підприємців та ветеранів міста, району у Державному національному музеї
«Битва за Київ у 1943 році» в Нових Петрівцях, біля стели
загиблим воїнам 167-ї стрілецької дивізії у Вишгороді (з
обов’язковою солдатською кашею та традиційними 100
грамами).
Не обійшлася без участі СПВ і міська Масляна — з різноманітними конкурсами, призами, пригощанням мешканців міста традиційними млинцями.
Особлива увага – спортивним організаціям, спортсменам у рамках програми «Здоров’я нації». Надається конкретна допомога в організації вітрильної школи для юних
яхтсменів. Потребує фінансування й участь вишгородців у різноманітних змаганнях
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2012 рік

Перший досвід виявився вдалим, і вже наступного
року на вулиці Київській, 18 був зданий в експлуатацію ще
один спортивний майданчик, за масштабами набагато
більший першого.

2009 рік
СПВ бере активну участь в усіх міських святах, опікується трьома загальноосвітніми школами, Технічним
ліцеєм, підшефними військовими частинами, ветеранськими організаціями, дитячими садочками. День знань
та Останній дзвоник підприємці відзначили подарунками

Мешканці міста, які є свідками суттєвих перетворень
з участю підприємців, на місцевих виборах 2010 року віддають свої голоси 11 представникам Спілки. Депутатами
міської ради стали Дмитро Прозоров, Віктор Добровольський, Світлана Свистун, Анатолій Шока, Костянтин Андрощук, Олександр Баланюк, Володимир Шелест, Олександр Семенов, Віталій Кутаф’єв, Дмитро Новицький,

ному місті.
П’ять років — невеликий термін для Спілки, та перший
серйозний ювілей. Але, як висловився колись на сторінках нашої газети Олександр Семенов: «Ми тільки на початку шляху. Віримо, що кожен день нашої роботи стане
імпульсом у спільному прагненні зробити наше місто ще
гарнішим, а життя його мешканців – зручнішим».
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У Вишгородській міській раді
VI скликання
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Остання сесія 2012 року —
найбільш очікувана, тож зібрала кворум 31 зареєстрований у
сесійній залі депутат проголосував за порядок денний з деякими змінами, обрав лічильну
комісію та досить оперативно
розглянув усі питання.
айважливіше
—
про
Вишгородський міський
бюджет на 2013 рік. Доповідала начальник фінансовобухгалтерського відділу Наталя
Сакевич. За рішенням депутатів,
бюджет сформовано бездефіцитним — загальним обсягом 40 674
375 грн. Доходи загального фонду
визначені у сумі 31 300 000 грн,
спеціального фонду — 9 млн 374
375 грн, зокрема бюджет розвитку
— 6 493 800 грн.
Затверджено 21 міську програму (з ними можна ознайомитись на
офіційному сайті Вишгородської
міської ради
www.вишгород.com.ua).

Н

Вишгород

Сесія остання — бюджетна. З планами на майбутнє
та Вифлеємським вогнем

З подання заступника Вишгородського міського голови Олександра Ростовцева депутати затвердили Положення про порядок
передачі житлових приміщень
гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода, у власність
громадян (читайте у наступних номерах газети «Вишгород»). Надали
згоду на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода будинкового приладу обліку теплової
енергії на просп. І. Мазепи, 1, який
передали на баланс КПЖ і КГ.
У з’язку з реконструкцією автодороги на вул. Набережній передано (безоплатно) на баланс
міському КП «Водоканал» — водопровід, а Київській обласній філії
ВАТ «Укртелеком» — зовнішні мережі зв’язку.
Депутати погодились прийняти у комунальну власність громади
об’єкти нерухомого майна ліквідованої дільниці річфлоту Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».
Проект рішення «Про внесення

до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації в 2013 р.» відправили
на доопрацювання. А замість нього
прийняли до комунальної власності міста автомашину-сміттєвоз-КАМАЗ.
Із 15 земельних питань (доповідав заступник Вишгородського
міського голови Олексій Данчин)
зняли з розгляду та відправили на
доопрацювання два — про затвердження матеріалів інвентаризації
земельних ділянок та щодо внесення змін до рішення про передачу в постійне користування Вишгородській районній раді земельної
ділянки, на якій розташована навчально-спортивна база.
Ухвалено низку рішень щодо
поновлення чи припинення договору оренди земельної ділянки
фізичними чи юрособами (кілька
земельних ділянок передано до
земель запасу міста). Надано дозволи на розробку та затверджено
документації із землеустрою.
Жваве обговорення викликав
проект
історико-архітектурного
опорного плану м. Вишгорода. Головний архітектор району Дмитро

Ликов розставив всі крапки над
«і»: за Законом про містобудівну
діяльність, при розробці Генплану
мають бути враховані всі історичні
та архітектурні особливості міста
— поверховість, історичні пам’ятки
тощо. А точна топографічна зйомка має чітко визначити межі історичних ареалів.
Ухвалили депутати і рішення
про поновлення терміну дії договору оренди ПрАТ «Дніпрожилбуд» на
земельну ділянку площею 2,4 га під
багатоповерхову житлову забудову
на пров. Прожекторному. Водночас
зобов’язали орендарів до 20 січня
2013 р.оформити належним чином
договір суборенди з ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1» (у разі
невиконання земельна ділянка перейде до міської громади), що має
надати квартири у першій черзі забудови п’яти постраждалим інвесторам, які сплатили 100 % вартості
житла кілька років тому і залишились без грошей і без квартир.
Крім суто робочих, на засіданні XIX сесії Вишгородської міської
ради VI скликання були і святкові
моменти. Депутати привітали з

днем народження колег — Богдана Руденка та Світлану Свистун. І
радо зустріли середню групу хору
«Коралі» та пластунів станиці Вишгород із новорічно-різдвяними піснеспівами та Вифлеємським вогнем миру й добра. Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк
від імені міського депутатського
корпусу подякував юні та побажав,
щоб цей вогонь приніс у міську громаду добробут і справедливість,
любов і злагоду, щоб депутати на
сесіях приймали тільки доленосні
рішення.

ХVІІІ сесія міськради: звіти

Як виконали план роботи ради за 2012 р. Порушення Регламенту
Марія РЕШЕТНІКОВА,
секретар міської ради
Вишгородською
міською радою з січня
по грудень 2012 року
проведено дев’ять пленарних засідань (до кінця року відбудеться ще
й 10-е, на якому маємо
прийняти бюджет міста
на 2013 рік).
озглянуто понад
600 звернень, із
них: бюджетних
питань — 23, питань, що
стосуються підприємств,
установ, організацій, — 53, звернень громадян міста — понад 400,
також прийнято 7 із запланованих
15 регуляторних актів.
Завдяки регуляторним актам
врегульовано низку важливих аспектів життя міста: встановлено податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, єдиний податок, місцеві податки і збори на
2012 рік; впорядковано Порядок
розміщення зовнішньої реклами на
території міста; затверджено Порядок сплати забудовниками пайової
участі (внеску) у створенні соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода;
прийнято також регуляторні акти
про орендну плату за землю у місті
та Порядок видалення зелених насаджень у місті.
На жаль, без розгляду залишились такі регуляторні акти, як
Положення про організацію та
влаштування парковок для автомобільного транспорту, Про внесення змін до рішення Вишгородської
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міської
ради
«Про
затвердження Правил
благоустрою
територій, дотримання тиші
в громадських
місцях, торгівлі та ринку та
про
Порядок
розміщення
малих архітектурних форм у
м. Вишгороді».
Головна причина — відсутність належної
законодавчої бази. Неприйнятими
залишились і ті регуляторні акти
(про оренду майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади), в які планувалось
внести через зміни у діючому законодавстві. Та майже всі вони — у
плані ради на 2013 рік.
Кілька питань рада розглядала
постійно. Вносили зміни до Вишгородського міського бюджету на
2012 р., затверджували рішення та
розпорядження міського голови,
звільняли від сплати державного
мита, безоплатно приймали об’єкти
у комунальну власність територіальної громади Вишгорода, надавали дозволи підприємствам та
організаціям комунальної власності
на списання основних засобів, що
перебувають у них на балансі тощо.
Всі проекти, що вносились на
розгляд сесій, обговорювали на засіданнях постійних комісій і отримали відповідні висновки. Дякую головам усіх постійних комісій ради, їх
заступникам та секретарям за ви-

сокий організаційний рівень роботи: немає жодного випадку, коли б
комісії не працювали у разі потреби
або не збирали кворумів.
Натомість поданими на розгляд сесії проектами рішень жодна
з постійних комісій похвалитися не
може — левову частину їх готував
упродовж року виконавчий комітет.
Лише декілька депутатів є авторами
проектів рішень, які подавались на
розгляд ради, — М. Макаренко, О.
Момот, Ю. Ткалич, Ю. Городиський.
Щоправда, більшість із проєктів потребують доопрацювання у зв’язку
зі змінами в законодавстві, деякі
не можуть бути винесеними на розгляд ради з інших мотивів. Є небайдужість та ініціатива, ще б конструктиву побільше.
Що стосується організаційномасових заходів, то вони традиційно проходять на належному рівні,
мають неабияку підтримку мешканців міста і, як не дивно, супроводжуються… низькою явкою депутатського корпусу. На мій погляд,
неприпустимо без поважних причин не брати участі у заходах, які ми
самі плануємо. Прізвища депутатів,
які не лише відвідують, а й систематично надають посильну допомогу,
а інколи є ініціаторами проведення
додаткових акцій та урочистостей у
місті, всім відомі: це В. Виговський
та члени АРВ, О. Семенов та члени
СПВ, В. Лicoгop, М. Коваль.
Ми всі представляємо громаду
міста. Наша робота — для громади. А тому участь депутата у таких
заходах не лише справа честі, а й
частина його обов’язку. Прикро, що
пройшов іще рік нашої спільної роботи, а цей недолік ми не усунули.

не сприяють роботі

Олександр СЕМЕНОВ,
голова постійної комісії
з питань законності,
депутатської етики, контролю
за виконанням рішень
Вишгородської міської ради
VI скликання
та виконавчого комітету
Постійна комісія з питань
законності, депутатської етики, контролю за рішеннями
ради та виконавчого комітету
у своїй діяльності керується
законами України, Регламентом Вишгородської міської
ради VI скликання, Положенням про постійні комісії Вишгородської міської ради та
працює згідно за планом.
ля ефективного виконання поставлених
перед комісією завдань обов’язки розподілено
між її членами. Із листопада
2011 року на 8 засіданнях (два
— спільні) розглянуто понад 30
планових питань, надано близько 10 рекомендацій до проектів
рішень.
Члени комісії ініціювали та
взяли активну участь у підготовці, обговоренні планів роботи
Вишгородської міської ради VI
скликання на 2012 та 2013 рік;
затвердженні плану діяльності
Вишгородської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2012-2013 рік та затверджені й внесенні відповідних
змін до статутів комунальних під-
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приємств, рішень виконавчого
комітету Вишгородської міської
ради та розпоряджень міського
голови.
Розглядали протести прокурора, затверджували бюджет
міста, міські програми розвитку
та інш.
Крім того, на засіданнях постійної комісії розглядали питання за поданнями депутатів
Вишгородської міської ради, зокрема Д. Новицького, О. Момота, Ю. Городиського.
Окремо хочу звернути увагу на порушення Регламенту під
час пленарних засідань, особливо на несвоєчасне надання
проектів рішень депутатам на
опрацювання (на це комісія неодноразово звертала увагу голови та секретаря міської ради).
Сподіваємось, що у наступному
році сесії проходимуть без вищевказаних порушень.

Максимум добрих справ
Ольга МЕЛЬНИК,
голова постійної комісії з гуманітарних
питань Вишгородської міської ради VI
скликання
У 2012-му всі члени комісії брали активну
участь у суспільно-громадському житті міста: були не лише активними учасниками, а в
багатьох випадках й організаторами міських
культурно-масових заходів; відвідували виставки місцевих талантів та гостей міста.
аша комісія тісно співпрацює з відділом
з гуманітарних питань та організаційним
відділом Bишгородської міської ради,
комісією з питань міжнародних відносин, громадськими організаціями.
Робота комісії спрямована на розвиток гуманітарної сфери міста, до якої входять міські кому-
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нальні заклади освіти, культури.
Депутати О. Мельник та В. Кутаф’єв входять до
складу опікунської ради органу опіки та піклування
Вишгородської міської ради, а В. Супрун - член
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
На кожному засіданні опікунської ради розглядають питання захисту прав дітей. Найгостріша проблема — дитяча бездоглядність і злочинність. Велике прохання до мешканців міста: не
залишатися байдужими та повідомляти відповідні
служби про сім’ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Завдяки прийнятій програмі підтримки соціально не захищених верств населення протягом
року здійснено протезування, зокрема, малозабезпечених інвалідів ВВВ, УБД, дітей війни — на
суму 60 тис. грн.

Наша комісія контролювала виконання програм розвитку міста — підтримки закладів соціальної сфери і талановитої молоді, соціального
захисту малозабезпечених верств населення
міської ради ветеранів війни та праці. Так, протягом року капітально відремонтовано актовий зал
ВМЦХЕТУМ «Джерело», оркестровий клас Вишгородського міського дитячо-юнацького оркеструстудії «Водограй», здійснено поточні ремонти
приміщень дошкільних навчальних закладів міста,
придбано необхідні навчально-методичні посібники, дитячі меблі. У звільненому від оренди приміщенні ДНЗ «Золотий ключик» відкрито дві групи
для дошкільнят.
На засіданнях гуманітарної комісії обгово- питання.
Члени комісії прагнуть
рювали статутну діяльність закладів соціальної
сфери міста, відкриття приватного дошкільного зробити максимум добрих
навчального закладу «Совушка» та інші важливі справ на благо міста.

Вишгород

Депутатські звіти

29 грудня

2012 року
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Браво, СПВ!
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Що таке СПВ? Це — Спілка підприємців Вишгородщини. Та цю назву можна
розшифрувати по-іншому: Спостережливі, Сумлінні, Підприємливі. А ще —
Практичні, Відповідальні, Веселі.
ва роки тому вишгородці зробили
свій вибір: майже третина міських
депутатів — із СПВ. Обрали за добрі справи, які тривають, тому що спілчанидепутати плідно співпрацюють з міською й
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районною місцевою та державною владою,
підтримують та ініціюють всі починання на
благо громади.
Як місцеві мешканці — гурт СПВ бачить
усе, що треба зробити. Як підприємці — обирають найраціональніший спосіб виконання.
І, окрім конкретної допомоги, дарують вишгородцям свята. От і до свого 5-річчя Спілка
влаштувала концерт і запросила 400 гостей,
кожен з яких отримав новорічний солодкий
подарунок.
Спілчан вітали голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько, заступник го-

Коли віриш у дива..

лови Вишгородської райради Олександр
Глущенко, Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк, головний лікар району Віктор Павленко, голова Фонду підтримки підприємництва району Юрій Боярин, священик
церкви св. Володимира о. Богдан Николин,
директор районного Центру творчості «Дивосвіт» Олена Андріяш, головний редактор
газети «Вишгород» Марина Кочелісова.
Дякували за активну участь у спільних
міськрайонних проектах, за підтримку, всебічну допомогу — церковним громадам, освітянам, культурним, спортивним і медичним за-

кладам. Зичили, щоб усі плани здійснилися.
А місцеві таланти — актриса театру і кіно
Алла Наталушко, Вікторія Куян, Юлія Каталагіна (БК «Енергетик») та лауреат і дипломант
обласних і міжрайонних оглядів конкурсів
Лідія Мартинова, джерельна «Співаночка»,
студія бального танцю «Афіна» (ЦТ «Дивосвіт»), клуб спортивного бального танцю «Артіс», фольклорний аматорський ансамбль
«Веснянка» — подарували ювілярам та їх
гостям святкові номери.
Ось такий вийшов день народження!
Класний!
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Звертайтесь!

«Мій округ — все місто»
Олексій МОМОТ,
депутат Вишгородської міської ради
Минулого року я, як депутат працював
у напрямках: соціальному, комунальному
та депутатському — спрямованому на подання проектів рішень до міської ради.
оціальна сфера. Разом з іншими
депутатами, з громадською організацією ми запровадили у місті
незвичні акції. Це — дні донора, акція «Нам
по дорозі», суть якої — безкоштовне підвезення людей з Вишгорода до Києва і назад.
Безкоштовні зони Wi-Fi ми відкрили у трьох
парках міста і Вишгородській ЦРЛ. Сприяли також роботі гуртка авіамоделювання. З
останніх — благодійний футбольний матч.
Разом із громадською організацією збирали
кошти на лікування хворої дівчинки.
Всі акції безстрокові, тобто повторюватимуться постійно. Це стосується днів донора, покриття Wi-Fi інших парків. Є люди,
згодні у себе вдома мати сучасне обладнання і надавати Інтернет-послуги у Вишгороді.
Такого нема ніде в Україні. У Києві є декілька
парків. У Вишгороді прагнемо запровадити
пілотний проект, щоб майже у будь-якому
скверику, у дворі можна було теплої пори
року посидіти з планшетом, з телефоном
або ноутбуком, користуючись нашими мережами Wi-Fi.
Що стосується комунального спрямування, ще з позаминулого року ми займаємося тарифами у комунальній сфері. Нам
вдалося загальмувати процес щодо підвищення тарифів. Потім, які всі пам’ятають,
настав час виборів, і Прем’єр-міністр заборонив підвищувати тарифи. Вважаю, що тарифи мають бути прозорими і зрозумілими
мешканцям міста. Тобто, якщо підвищуєть-
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ся мінімальна заробітна плата, — тариф має
коригуватися.
Цього року виникла проблема і у міського «Водоканалу» у взаємовідносинах з київським «Водоканалом». Ми стали на захист
нашого «Водоканалу». Він є зразковим підприємством, третім за рейтингом серед водоканалів України. Але якщо ми цей конфлікт
не вирішимо, то, на жаль, наш «Водоканал»
буде змушений підвищувати тарифи. На відміну від вишгородського «Київводоканал»,
на нашу думку, виписує величезні штрафи за
перевищення вмісту фосфатів, забруднюючих речовин. А у Вишгороді воду видобувають із свердловин. Але скидаємо її у очисні
споруди «Київводоканалу».
Сьогодні ми провели велику роботу з
юристами, технологами, здобули докази
того, що «Київводоканал» діяв у не зовсім
законний спосіб. Направили звернення і заклики до прокуратури Києва, до Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг, до Міністерства ЖКГ. Не всюди
реагують адекватно, тому доводиться потім
скаржитися вже на ці структури, на ту ж Нацкомісію, за некомпетентні відповіді. З ними
зараз іде складний діалог.
Чимало проблем виникло із початком
опалювального сезону. Близько 20 % багатоповерхівок не мають теплових лічильників.
Кількість гігакалорій на квадратний метр, які
нараховує «Тепломережа» у таких будинках, набагато перевищує ті, де є лічильники.
Люди мають знати, за що вони платять, тому
встановлення лічильників — обов’язкове.
Останній напрямок — законотворча діяльність. Підготовлено два регуляторні акти,
які направлені до міськвиконкому. Перший
проект — використання коштів за оренду
майна спільної та сумісної власності. На-

приклад, якщо у будинку здається підвальне
приміщення, то кошти за оренду треба використовувати на потреби саме цього будинку.
Другий проект передбачає скасування
рішення міськради щодо надання щорічних
дозволів на розміщення об’єкту торгівлі чи
надання послуг. Сьогодні маємо такий механізм: кожного року підприємці подовжують
дозволи. Із набуттям чинності Податкового
кодексу та цілої низки нормативних актів та
документів це — незаконно. На жаль, питання ще не вносилось на розгляд міської ради,
хоча перший проект вже давно оприлюднений. Третій проект стосувався внесення змін
до рішення міської ради щодо благоустрою.
Цей проект теж у перспективі.
Всі пам’ятають, як довелось відстоювати
права мешканців будинку по просп. Т. Шев-

ченка, 5. Добудованій секції дали таку ж поштову адресу. Нотаріус вніс до реєстру дані,
не зазначивши, що це — об’єкт незавершеного будівництва. Тому арешт фактично наклали на будинок, де кілька десятків років
уже проживають люди. Вишгородський суд
ще не розглянув повністю це питання. 2012
року відсудили понад півтора десятки квартир. Залишилося ще шість…
Корисні ідеї народжуються постійно. Ось
і зараз плануємо акцію із збирання теплих
речей для безхатченків.
Ведемо прийоми жителів міста на Вишгородському форумі vforum.com.ua.
Надаємо безкоштовні юридичні консультації. Тому звертайтесь — приймальня на
вул. Київській, 12: понеділок-п’ятниця — із
9:00 до 18:00, у суботу — з 11:00 до 15:00.
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Школа і позашкілля

Вишгород

Сьогодні в нас казковий бал…

Новорічне
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист міського ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Весело задзвеніли кришталеві дзвіночки, сповіщаючи про наближення свята! Це джерельна дітвора висипала на
сцену Центру творчості й запросила всіх
на новорічний казковий бал...
сь-ось стрілки годинника торкнуться дванадцяти. Та раптом…
що це? Він зупинився! Треба негайно знайти Фею Часу – тільки в неї є чарівний ключик, який зможе завести годинник!
Злим героям завжди кортить все зіпсувати. У Снігуроньки (Юля Негоденко) та
вірного помічника Феї Часу (Катя Іллєнок)
ключик підступно викрадає Летюча Миша
(Ніка Сарафанова). Так вона мститься за
Снігову Королеву (Марина Іллєнок), яку начебто забули запросити на бал. Чого тільки
не пережив довірливий Тік-так (його майстерно зіграла Марійка Джунь), поки в нього
в руках знову опинився ключ!

О

Та лише Діду Морозу (Сергій Хуторний)
вдалося розібратися зі Сніговою Королевою. Виявилось, що і запрошення для неї є,
та випадково потрапило в інші руки. Відразу
подобрішала Королева й ключик повернула. Тож Новий рік прийшов вчасно! А разом
із ним — веселощі й пісні. Їх виконали молодша група хорового колективу «Спадкоємці переможців» – «Домісолька» (керівник
Ганна Покровська), гурток вокального співу
«Полузір’я» (кер. Тетяна Халаш).
Всі ці незвичайні пригоди нафантазували керівники театрального гуртка Тетяна
Негоденко та Ольга Хуторна, показали —
гурток народного танцю (керівник Світлана
Стащук), танцювальні колективи «Флеш»
(кер. Вероніка Кобзар) і «Pas de danse» (кер.
Катерина Барладян) та студія мод «Фантазія» (кер. Олеся Халаш). Яскраві новорічні
декорації створила студія творчості «Ра»
(керівники Ольга та Олена Ралко).
Старання учасників свята не були марними – вони створили чудовий настрій собі
й глядачам. А їх був повнісінький зал!

Витанцювали
два перші місця й кубок

«Мозаїку»
запросили на День Європи

Знай наших!

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів «Клерико»

«А русалонька танцювала ще і ще,
хоча кожен раз,
як ноги її торкалися землі,
їй було так боляче,
ніби вона ступала по гострих ножах.
І очі її говорили більше, ніж пісні рабинь...»
Г. К. Андерсен
Слова із усім відомої казки Андерсена — кредо Вишгородського танцювального колективу «Клерико» (керівник Ольга Пінчук). Танцювальні композиції цього
хореографічного колективу — «родзинка»
усіх міських свят. Плюс — численні нагороди з різних конкурсів.
ерговий раз відзначився колектив на
престижному – VIII Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Різдвяний
Київ-2012», організованому фондом «Універсальний артист» спільно з Київським університетом імені Бориса Грінченка. Учасники
– три десятки професійних та аматорських
танцювальних студій і колективів України (а
це близько півтисячі танцюристів). Суддівську
колегію представляли різні країни: фахівці в
галузі хореографії, діячі культури і мистецтв,
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викладачі вищих навчальних закладів.
До речі, на фестивалі
дебютували наймолодші
вихованці «Клерико». 60
дітей (наймолодшій —
три рочки, найстаршій
– вісім) принесли колективу заслужені відзнаки.
Посіли два перші місця:
у номінації сет ювенали
формейшн «Світ дитячих сновидінь» та шоу
денс ювенали продакшн
«День народження».
Отримали й спеціальний кубок за оригінальні
постановки і сюжети номерів (це зазначив відомий хореограф Олексій Литвинов).
Керівник комунального міського закладу
культури «Клерико» Ольга Пінчук ділиться
враженнями: «Дуже приємно чути таке від
майстрів танцювального мистецтва. Це стимулює бути ще кращими і додає впевненості,
що ми на правильному шляху. А взагалі атмосфера на фестивалі прекрасна: затишна
зала, чудова сцена, кваліфіковане журі, гарна
організація. Діти задоволені, і це головне».
Головні досягнення «Клерико» за 2012 рік:
– лауреат І ступенів Міжнародного фестивалю мистецтв «Танці з Карпатами-2012»,
м. Львів;
– лауреат І, ІІ, ІІ ступенів Міжнародного
хореографічного конкурсу «Магія танцю».
– лауреат І, І ступенів Міжнародного фестивалю мистецтв «ArtВесна – 2012»;
– лауреат ІІ, ІІІІ ступенів Міжнародного благодійного фестивалю «Чорноморські
ігри», м. Скадовськ;
– лауреат І, І, ІІ ступенів Міжнародного хореографічного конкурсу «NEPROSTO Танці»,
м. Київ;
– лауреат І, І ступенів Відкритого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Різдвяний
Київ 2012», м. Київ.

Євгенія НІЛОВА,
учениця 8-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
Нашому колективу естрадно-спортивного танцю «Мозаїка» (його заняття
проходять у РБК «Енергетик») у вересні
виповнилося вісім років. За цей час колектив під керівництвом Тетяни Катеринич був учасником численних фестивалів
та виступив у багатьох концертах. І ось –
ще один.
нями в Києві, в Інституті міжнародних відносин поблизу київського
телевізійного центру, пройшов ІІІ
Всеукраїнський фестиваль «Kyiv Art Time2012». В ньому взяли участь майже півсотні колективів з усієї України і навіть із Росії.
Там і ми показали два танці: «Діти України» і
«Російський сарафан». Оскільки останній розучили нещодавно, то дуже хвилювались перед виходом на сцену. Та зал аплодував нам
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стоячи!
Після виступів усі учасники зібралися в
головному холі інституту і з хвилюванням чекали церемонії нагородження. І ось нарешті
організатори винесли призи для переможців у трьох номінаціях: народний, естрадно-спортивний і сучасний танці. Серед них
оголосили й наш колектив – за перше місце у
номінації естрадно-спортивних танців.
Ми дуже зраділи. Нас переповнювали
почуття гордості та задоволення від результату своєї праці. В нагороду від організаторів кожен отримав книги, пам’ятні медалі та
пошану від конкурентів. Нашому хореографу
вручили кубок і диплом про перемогу та сертифікат на участь у грандіозному фестивалі,
присвяченому Дню Європи, який відбудеться
у травні 2013 року.
По дорозі додому, хоча було вже досить
пізно і всі втомилися, ми обговорювали цей
день, раділи нашій перемозі і будували плани на майбутнє.

Шкільний «Олімп» під крилом «Дивосвіту»
Ольга ДУМАНСЬКА, керівник
гуртка ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У Лютізькій загальноосвітній
школі 1-3 ступенів створено пресцентр «Олімп», до якого увійшли
найактивніші учні. Тут можна вільно
висловлювати свої погляди, розвивати творчі здібності, навчитися викладати свої думки письмово, критично мислити та ділитися ідеями.
а рік утворилася команда із
15 найактивніших учнів 8-А
класу. З часом зрозуміли, що
юним репортерам у шкільних стінах
тісно є про що розповісти більшому
загалу. Директор школи Олексій Гайденко звернувся до Вишгородського
районного центру творчості «Дивос-
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віт», де існує Школа журналістики, з
проханням взяти шкільний прес-центр
під своє крило.
І ось ми у Лютізькій школі. З самісінького входу в очі кидаються малюнки учнів у петриківській традиції,
розвішані у коридорах. На столах —
ялинкові вироби та композиційні сюжети до Нового року. Півстіни займають стіннівки школярів, присвячені
боротьбі зі СНІДом. Пораділа за школу, бо всі роботи виконані бездоганно.
Мене привітно зустріли юні репортери, познайомили зі своїм керівником Оленою Кирієнко (вона ж — заступник директора з виховної роботи).
Зустріч була нетривалою, діловою,
адже учні готуються до Новорічних та
Різдвяних свят, роботи чимало — усі
«задіяні» в концертах, вертепах та різ-

них шоу.
Олена Митрофанівна розповіла
про те, що у них четвертий рік поспіль
працює програма «Клас — родина»,
про численні проекти — «Милосердя»,
«Майбутнє лісу в твоїх руках», «Моє
село з легенди випливає». А нещодавно справжньою «родзинкою» став
флеш-моб — проти розповсюдження
СНІДу. На перерві уся школа вийшла
на стадіон і створила живий людський
значок-стрічку — емблему боротьби зі
СНІДом.
Додали до розмови цікавинок і
юнкори Оксана Мартиненко, Микита
Шаповаленко, Марія Дацько та Надія
Зеніч — про хобі учнів школи, рукоділля, збереження навколишнього
середовища, озеленення, ярмарки
милосердя тощо.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00 Шустер-Lіve
10:00 Підсумки року
10:55 Бенефіс К.
Новикової
13:00 Новорічний
жарт
16:45 Новорічні
зустрічі
18:25 Зірки
запалюють. Новий рік
19:15, 21:15 Мелодія
двох сердець
20:55 Підсумки дня
22:10, 00:00
«Новорічий вогник» на
Першому
23:50 Новорічне
привітання
Президента України
00:35 З Новим роком.
Легенди. ВІА 70-80-х
02:15 Фольк-musіc. З
Новим роком

06:45 Авторадіо.

06:05 Х/ф «Різдвяна
історія. Скрудж»
Дискотека 80-х
08:00 М/ф «Карлик Ніс»
08:20 Х/ф «Кур’єр»
09:50 Х/ф «Особливості
національного
10:00 Х/ф «Ягуар»
полювання»
11:50 Х/ф «Пізанська 11:50 Х/ф «Особливості
національної риболовлі»
вежа»
13:55 Х/ф «Особливості
13:45 Х/ф «Іронія долі, національного
або З легкою парою» полювання у зимовий
період»
17:15 Х/ф «Іронія долі»
15:40 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин Змій»
19:30 ТСН
17:10 М/ф «Добриня
20:15, 00:00
Микитич і Змій Горинич»
Новорічний «Вечірній 18:25 М/ф «Ілля
Муромець і Соловейквартал»
розбійник»
23:55 Новорічне
20:10 Х/ф «Три горішки
для Попелюшки»
привітання
22:05 Х/ф «Наша Russіa:
Президента України В. Яйця долі»
23:55 Поздоровлення
Януковича
Президента України
00:35
В.Януковича
Супердискотека-90
00:00 Велика різниця

6:00, 8:30 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН. Тижневик
10:25, 4:50 Х/ф
«Подарунок до Різдва»
12:10 Концерт С.
Михайлова «Небеса»
14:30 Тимчасово
доступний
15:30 Х/ф «Ульотне
Різдво»
17:20 Криве дзеркало
21:00 СТН
21:30 Зустріч Нового
року на Майдані
Незалежності
1:30 Концерт О.
Ваєнги «Крижане
серце»
2:50 Шоу М.
Поплавського «Я
люблю тебе, Україно»

06:00, 16:10 Усе буде
добре
07:40, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
09:00 Моя правда
10:00 Х/ф «Сім верст
до небес»
12:05 Х/ф «Моя мама
—наречена»
13:45 Битва
екстрасенсів
20:00, 00:01 Х-Фактор
23:55 Новорічне
привітання
Президента України В.
Януковича
00:00 З Новим роком

06:00 Світ за тиждень
06:25 Мультфільми
07:00 Х/ф «Мистецтво жити
в Одесі»
09:00 Еліна Бистрицька. Серце
красуні
10:00 Луна джунглів
10:35 Духовне життя тварин
11:00 Х/ф «В пошуках капітана
Гранта»
12:30 Щоденник для батьків
13:00 Творчі зустрічі.
Мистецькі історії
14:00 За сім морів
14:45, 00:45 Ах, або
Старовинний кіноводевіль
16:00 Новорічне еспрессо
18:35 Кумири
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 «Ронін». Астролог Т.
Ніколаєнко
20:30 Михайло Пуговкін. Житіє
моє...
21:30 Едуард Хіль: сто хітів
короля естради
22:30 І жартома, і всерйоз.
Кіноконцерт
23:15, 00:00 Такі знайомі
мелодії... Новорічна програма
23:50 Новорічне
поздоровлення Президента
України
01:25 Х/ф «Мама»
02:55 Вас запрошує Софія
Ротару
04:15 Х/ф «Веселі хлоп’ята»

04:55 М/ф «Нові
пригоди Бабки-Йожки»
06:05 Х/ф «Карнавальна
ніч»
07:15 Програма
Весільний розмір
08:10 Х/ф «Артистка»
10:15 Мюзикл «За
двома зайцями»
12:25 Х/ф «Любов і
голуби»
14:35 День Народження
«Інтера»
16:40 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди шурика»
18:20, 20:45 Новорічний
вечір
20:00 Подробиці
22:00 Мюзикл
«Новорічні свати»
23:55 Новорічне
привітання Президента
України
00:00 Кращі пісні
01:30 Дискотека 80-х
04:00 М/ф «Свято
новорічної ялинки»

05:15, 06:20 Х/ф
«Заходь — не бійся,
виходь — не плач...»
06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні
07:25 Їмо вдома
08:20 Диво техніки
08:55 Дачна відповідь
10:00, 11:25 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:10 Х/ф «День
Додо»
18:55 Говоримо і
показуємо
21:55 Новорічне
привітання
Президента
Російської Федерації
В. В. Путіна
22:00 Фестиваль
гарної музики
00:45 Прийди, Новий
рік
02:35 Проспівано в
СРСР: Іронія долі...

06:00, 10:00, 12:00,
15:00 Новини
06:05 Добрий ранок
10:15 Х/ф «Дівчата»
11:50 Новорічний
«Єралаш»
12:15 М/ф «Іван
Царевич і Сірий Вовк»
13:35 Х/ф
«Попелюшка»
15:15 Х/ф «Любов і
голуби»
17:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
18:30 Х/ф «Іронія долі,
або З легкою парою»
21:40 Проводи
Старого року
23:55 Новорічне
звернення
Президента
Російської Федерації
В. В. Путіна
00:00 Новорічна ніч на
Першому
02:30 Дискотека 80-х

06:00 Срібний
апельсин
07:30 Х/ф «Вже хто б
говорив-3»
09:10 Х/ф «Моя
жахлива нянька»
10:45 Х/ф
«Полуничний рай»
14:00 Х/ф «Відділок.
Знову Новий»
15:45 Х/ф «Глухар.
Знову Новий»
17:20, 04:00 Концерт
«Дуже Новий рік»
20:20 Х/ф «День
Додо»
22:00, 00:00
«Блакитний вогник»
на Шаболовці-2013
23:55 Новорічне
привітання
Президента України
В. Януковича
01:00 «Блакитний
вогник» на
Шаболовці-2012

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова
молитва
06:10 ВІА 70-80-х
07:50 Дружина
08:20 Місце зустрічі
09:50 Фольк-musіc
15:50 Бенефіс В.
Данильця та В.

06:40 М/ф «Балто:
08:20 Концерт «Океан Шлях вовка»
07:55 Х/ф «Каспер»
Ельзи»
09:45 Т/с «Місце
09:20 Сольний
зустрічі змінити не
концерт Ані Лорак
можна»
10:15 Х/ф «Пригоди
16:45, 19:00, 20:55
бобренятка»
Х/ф «Назад у
11:45 Х/ф «Великий» майбутнє»
13:40 Х/ф «Іронія долі. 23:10 Х/ф «Подвійна
Продовження»
гра»
00:45 Х/ф «Крутий
15:45 Новорічний
світ»
«Вечірній квартал»
06:40 Дискотека 90-х

19:30 ТСН
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Моїсеєнка
19:40 Гранд-шоу

20:00 Новорічний
вечір з Максимом
Галкіним і

21:50, 23:00 Місце
зустрічі

Володимиром
Зеленським
22:40 Х/ф «Троє і

22:55 Трійка, Кено,
Максима

сніжинка»
00:15 Концерт групи
ВВ

— Любий,
я так хочу на
Новий
рік…
шубу…
— Моя ти
господине!
Завтра ж піду
куплю буряк і
оселедець!

06:00 Луна джунглів

05:05 Карнавальна ніч 06:00 Дуже Новий рік

06:25 Духовне життя

на «Інтері»

06:30 Срібний

тварин

07:55 Х/ф «Ніч

апельсин

06:50, 22:00

закритих дверей»

08:10 Х/ф «Майор

Новорічне еспрессо

09:45 Концерт «20
09:00, 19:00 У гостях у кращих пісень року»
Дмитра Гордона
12:10 Мюзикл

Пейн»

11:00 Х/ф «У пошуках

«Морозко»

11:30 Х/ф «День

14:10 М/ф «Шрек»

Додо»

15:45 Х/ф

13:00 «Блакитний

«Гаррі Поттер і

вогник» на

капітана Гранта»
13:00 Творчі зустрічі
14:05 Астролог Т.
Ніколаєнко
14:45 Едуард Хіль
15:45 І жартома і
всерйоз
16:40 Супер-кріт

09:40 Х/ф «Моя
жахлива нянька»

філософський камінь» Шаболовці-2012
18:15 Концерт «Кращі 15:45 Х/ф «Кожен за
пісні»

себе»

20:00 Подробиці

19:00 «Блакитний

Софія Ротару

20:25 Концерт «Парад вогник» на
Шаболовці-2013
зірок»

20:00 Улюбленець

22:05 Х/ф «Ніч

21:50 Х/ф «Вийшов

долі

самотнього пугача»

їжачок з туману»

17:40 Вас запрошує

01:25 Щиросерде
21:00 Лія Ахеджакова 23:45 Новорічний
зізнання
вогник.
Однокласники
00:30 Амурні мелодії

05:55 Х/ф
«Королівська
спадщина»
07:25 Х/ф
«Випадковий шпигун»
08:55 М/ф
«Черепашки ніндзя»
10:40 Х/ф «Санта
Джуніор»
12:30 Х/ф «Фред
Клаус, брат Санти»
14:30 Х/ф «Ельф»
16:10 Т/с «Татусеві
дочки»
18:35 ШоумаSтгоуон
23:55 Президент
00:00 Х/ф «Найкращий
фільм»
01:40 ШоумаSтгоуон.
Краще
03:35 Файна Юкрайна

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
07:25, 08:30 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:40 Трансмісіяновини
08:15, 08:50 Хроніка тижня
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
«РесПубліка» з Анною
Безулик
16:10 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
08:10, 21:10, 00:05
«Шалене відео» поукраїнськи
08:35, 19:00 ОбломUA
09:10 М/с «Бен-10»
09:35 Х/ф «Острів
головорізів»
11:40 Т/с «Пригоди
Мерліна»
14:05 Х/ф «Діти
шпигунів»
15:40 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:00 Профутбол
18:40 «Ульотне відео»
по-російськи
20:00 Бійцівський
клуб
21:20 Угон по-нашому
00:00 ДжеДАІ 2012
00:00 «Шалене відео»
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06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:25 Х/ф «Я буду
вдома на Різдво»
11:05 Х/ф «Родина
напрокат»
12:50, 23:00 Велика
різниця
13:45, 00:50 Мюзикл
Однокласники
17:25 КВН-2012.
Вища ліга. Фінал
20:00 «Велика
різниця» в Одесі
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
04:00 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Дежа вю»
08:25 Х/ф «Справжній
Дід Мороз»
10:10 Х/ф «Принцеса
на бобах»
12:25 Х/ф «Білі роси»
14:20 Х/ф
«Приморський
бульвар»
17:00 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
19:00 Х/ф «Бережіть
жінок»
21:45 Мюзикл «За
двома зайцями»
23:55 Новорічне
звернення
Президента України
00:00 Ми знову разом
02:15 Х/ф
«Неваляшка»
03:35 М/ф «Ходячий
замок»
05:30 М/ф «Ну,
постривай»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся— як
07:10 Телепузики
07:35 Мультик з
Лунтіком
08:30 М/с «Дашадослідниця»
09:20 М/с «Ліло і Стіч»
09:40 М/с «Білка та
Стрілка»
09:55 М/ф «Кришталик
і Пінгвін»
11:15 Х/ф «Хто цей
Санта?»
13:00 М/ф «Тарзан і
Джейн»
14:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:15 Х/ф «Подарунок
на Різдво»
17:50 Х/ф «Ніч у музеї»
19:50, 23:25, 00:05
Віталька
21:00, 00:35 Віталька
23:55 Вітання
Президента
01:25 Х/ф «Борат»
02:40 Кузня зірок

06:00, 12:50 Відоме
майбутнє
06:30, 14:50
Дивовижні
експерименти
07:20 Смартшоу
07:50 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50, 18:10 Голуба
планета: океани
10:50 Стародавні
світи
11:50
Мегакатастрофи
13:50 Загадки
Вселенной
15:50 Д/ф «Індійські
йоги. Хто вони?»
16:50 Шукачі
21:00 Щасливого
прольоту
00:00 Концерт Хью
Лорі
01:00 Малобританія

06:20 Х/ф «Чарівники»
09:00 Найкращі
пісні-2012
10:40 Х/ф
«Карнавальна ніч»
12:00 Вісті
12:20 Королі сміху
14:55 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
17:25 Х/ф
«Джентльмени удачі»
18:55 Муз./ф
«Червона Шапочка»
20:30 Новорічний
парад зірок
21:55 Новорічне
звернення
президента РФ В.
Путіна
22:00 Новорічний
«Блакитний
вогник»-2013
02:05 Велика
новорічна дискотека

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:35, 16:20 Усе буде
8:30 Криве дзеркало добре
09:15, 18:10
12:10 Фестиваль
Неймовірна правда
«Мелодія двох
про зірок
сердець»
10:55 Х/ф «Лузер»
13:05, 23:05 Х/ф «Дід
16:20, 2:30 Х/ф
Мороз мимоволі»
«Прогулянка з
14:40 Х/ф «Зимовий
дурнями»
сон»
17:55, 1:00 Тимчасово 20:00 Х-Фактор
00:40 Т/с «Доктор
доступний
Хаус»
18:50, 4:00 Концерт
6:30 Мультляндія

Вітаса «Повернення
додому»
21:00 СТН
21:20 Х/ф «Берт Рігбі,
ти - Дурень»
23:00 Концерт С.
Михайлова «Небеса»
2:00 Якісне життя

06:00 М/ф «Пригоди
Десперо»
07:25 Х/ф «Чоловіки»
09:20 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
17:00 Сьогодні
17:25 Т/с «Павутиння»
21:00, 23:00 Х/ф
«Знову Новий»
00:40 Х/ф «Глухар у
кіно»

Плакат в інституті:
“Учіться!
Інакше
свято 23 лютого
може
стати
для вас професійним!”. У
студента два
свята – “Новий
рік” і “щодня”!
Свято».

05:30 Бременські
музиканти
06:30 Пані Метелиця
07:35 Братик і
сестриця
08:40, 18:35
ШоумаSтгоуон
13:20 Т/с «Татусеві
дочки»
15:45 Т/с «Щасливі
разом»
23:30 Х/ф «Найкращий
фільм»
01:20 Х/ф «Місто
гріхів»

2+2

06:00 М/ф
08:10, 22:00 «Шалене
відео» по-українськи
08:35, 21:35 Штопор.
Облом UA
09:10 М/с «Бен-10»
10:10 Х/ф «Діти
шпигунів»
11:50 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:40 Х/ф «Легенда»
15:55 Х/ф «Небесний
капітан та світ
майбутнього»
18:00, 20:35 Сильний
аргумент. Нереальні
історії
18:40 “Ульотне відео”
по-російськи
19:00 Знай наших
19:35 Помста
природи
21:10 Штопор. Убойне
відео
22:35 ДжеДАІ
23:00 Х/ф “Хижак”
00:50 Х/ф
“Еммануель”

06:00 Ранок на К1

06:00 М/ф «Ну,

06:00 В обіймах

06:35 Х/ф

постривай»

смерті

«Карнавальна ніч»

08:00 Надміцні

07:55 Х/ф «Москва

Маленька племінниця — гості:
— Тітко Розо, як добре, що ви
приїхали на Новий рік. Тепер у нас
буде повне щастя.
— Чому ти так вирішила?
— Тому що тато, коли дізнався,
що ви до нас їдете, сказав: “Тільки
ще нам для повного щастя її бракувало!”

06:00 Дискотека 80-х
07:00 Іван Царевич і
Сірий Вовк
08:25 Х/ф «Дівчата»
10:00, 12:00 Новини
10:15 Х/ф «Любов і
голуби»
12:10 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
13:40 Х/ф «Іронія долі,
або З легкою парою»
16:50 Х/ф «Іронія долі.
Продовження»
18:40 Дві зірки.
Великий новорічний
концерт
20:45 Х/ф
«Брильянтова рука»
22:20 Червона зірка
представляє
00:25 Х/ф
«Труффальдіно з
Бергамо»

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
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:20 Новини
Київщини
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10
Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий
погляд
18:15 Енергонагляд
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 Crime news

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
06:20 М/ф «Свято
07:10 Телепузики
новорічної ялинки»
07:35 Мультик з
08:00 М/ф
Лунтіком
«Дванадцять місяців» 08:30 М/с «Дашадослідниця»
09:00 М/ф «Жив собі
09:20 М/с «Ліло і Стіч»
пес»
09:40 М/с «Білка та
09:15 М/ф «Ходячий
Стрілка»
замок»
09:55 Х/ф «Різдвяне
11:15 Х/ф «Силач
бажання Річі Річа»
11:25 Х/ф «Подарунок
Санта-Клаус»
13:00 Ми знову разом на Різдво»
13:00 М/ф «Тарзан»
15:20 Мюзикл
14:10 Х/ф «Ніч у
«Шалений день»
музеї»
18:00 Х/ф «Сім пригод 16:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
Синдбада»
17:15 Одна за всіх
19:30 Найкращі бої
18:10 Віталька. Новий
братів Кличків
рік
21:15 Х/ф «Пригоди
19:20 Віталька
на «Посейдоні»
21:55 Х/ф «Стиляги»
00:20 Х/ф «Борат»
00:30 Резервісти

споруди

07:30 Мультфільми
12:00 Х/ф «Джек
Фрост»
13:40 Х/ф «Діти без
нагляду»
15:00 Т/с «Сіндбад»
16:45 Три сестри
18:00, 23:35 Дуже
новорічне кіно, або
Ніч у музеї
20:00, 22:45 Розсміши
коміка
20:50 Велика різниця
01:35 Х/ф «Близнюк»

сльозам не вірить»

10:00
Мегакатастрофи
11:00 Голуба планета:

10:30 Х/ф
«Джентльмени удачі»

океани

12:00 Вісті

13:00 Концерт Хью

12:10 Пісня року

Лорі

14:30 Гумор року

14:00 Top Gear

16:05 Х/ф «Ялинки»

15:00 Ти можешь
краще

17:35 Х/ф «Ялинки-2»
19:20 Перший

16:00 Секретні
території

«Новорічний вечір»

19:00 Містична

20:45 Х/ф «Клуши»

Україна

22:30 Х/ф «Стиляги»

22:00 Секретні історії 00:50 Х/ф «Летюча
00:30 Смартшоу

миша»
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29 грудня

ТЕЛЕпрограма

2012 року

06:00 Ранкова
молитва
06:10 Дорога серцю
обитель
07:10 Новий рік з
доставкою додому
07:50 Дружина
09:00 Місце зустрічі
10:25, 15:15 Т/с
«Маруся»
11:15 Х/ф
«Визволення»
14:10 Майстри гумору
16:10 Бенефіс Ю.
Шифріна
19:15 Новорічні
зустрічі
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Зимовий жарт
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

07:10
М/ф»Снігуронька»
08:05 Х/ф «Великий»
10:00, 10:55
Найвидатніші
фокусники світу
11:45 М/ф «Таємна
місія Санти»
13:05 Х/ф «Диво на
тридцять четвертій
вулиці»
15:10 Х/ф «Троє і
сніжинка»
16:50 Новорічний
вечір з Максимом
Галкіним і
Володимиром
Зеленським
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Сам
удома»
22:00 Х/ф «Аферисти
Дік і Джейн»
23:55 Х/ф «У русі»

06:00 Країна порад
06:30 Х/ф «Мама»
08:00 Лія Ахеджакова
09:00, 19:00 У гостях у
Дмитра Гордона
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:10 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
14:00, 20:00
Соціальний статус
15:00 Д/ф «Суперкріт»
16:00 Україна-Європа
17:50 Улюбленець
долі
21:00 Іронія долі
Георгія Буркова
22:00 Великі
махінатори
23:00 Життя у новому
світі
23:35 Луна джунглів
00:00 Кумири
00:30 Амурні мелодії

05:30 Х/ф «Летюча

06:05 Х/ф «Каспер»

6:00, 9:20, 11:35

мене»

8:00, 9:00, 21:00,

добре

23:00, 0:20, 4:00 СТН

08:45, 18:05

09:45 Х/ф «Назад у
майбутнє»

07:00, 16:10 Усе буде

18:45 Факти. Вечір

10:15 Повнота радості Неймовірна правда
про зірок
життя
10:35 Х/ф «Снігове
13:20, 22:00, 0:40
кохання, або Сон у
Тимчасово доступний
зимову ніч»
14:30, 20:00 Т/с
12:50 Х/ф «Їсти
«Таємниця старого
подано, або
моста»
Обережно, кохання»

19:00 Х/ф «Матриця.

15:25, 4:20 Х/ф

14:40 Врятуйте нашу

Перезавантаження»

«Підступи в Країні

сім’ю

21:40 Х/ф «Матриця.

чудес»

20:00 Х-Фактор

17:20, 1:30 Криве

23:40 Х/ф «Їсти

дзеркало

подано, або

21:25 Зроблено в

Обережно, кохання»

Києві

01:15 Т/с «Доктор

23:20 Небосхил

Хаус»

11:55 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
13:55 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
16:05 Х/ф «Матриця»

Революція»
00:05 Х/ф «Віллард»
01:50 Т/с
«Леся+Рома»

06:20 Спляча красуня 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
07:25 Хоробрий
13:00, 14:00, 15:00,
кравчик
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
08:30, 19:15
23:00 Час новин
ШоумаSтгоуон
07:10, 08:10, 22:25,
13:20 Т/с «Щасливі
23:20 Бізнес-час
07:30 Ранок із зіркою
разом»
07:55, 08:40
16:00 Т/с «Вороніни» Трансмісія-новини
08:25 Трансмісія-тест
19:00 Репортер
08:45 Огляд преси
01:05 Х/ф «Гринберг»
09:15, 13:10, 14:10 5
Дві
блон- елемент
10:30, 11:10, 12:10,
динки святку- 19:30, 20:10, 21:10
ють Новий рік:
Час. Підсумки дня
— Cлухай, а 15:15 Здорові історії
Драйв
торік Новий рік 16:15
17:25 Арсенал
у п’ятницю був! 18:15 Агроконтроль
— Ху, добре 18:40 Київський час
що не тринад- 21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
цятого…
23:30 Crime news

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
08:00, 11:00, 17:00
08:00 Х/ф «Іронія долі. 06:20, 19:30 Найкращі 07:10 Телепузики
07:30 Х/ф «Казаам»
07:40 Мюзикл «За
07:35 Мультик з Лунтіком
Продовження»
09:15 Х/ф «Глухар.
Сьогодні
бої братів Кличків
08:30 М/с «Даша10:15
Х/ф
Знову Новий»
двома зайцями»
07:55 Х/ф «Сім пригод дослідниця»
08:20 Т/с «Розклад
09:20 Т/с «Кремлівські
«Брильянтова рука»
11:00, 00:30 Мюзикл
Синдбада»
09:35 Х/ф «Дівчата»
курсанти»
12:10 Т/с «Однолюби»
«Нові пригоди
доль»
09:30 Залізний Оскар 10:15 Т/с «Усі жінки —
11:25 Х/ф «Це я»
14:45
Велика
різниця
Аладдіна»
відьми»
11:25 Слідство вели... 15:50 Х/ф «Гусарська 10:00 Х/ф «Пригоди
11:10 Т/с «Та, що
13:00, 21:00 Т/с
13:00 М/ф «Шрек»
на «Посейдоні»
говорить з привидами»
балада»
«Слід»
12:05 Т/с «Якось у казці»
12:15
Т/с
«Прощавай,
14:25 М/ф «Шрек-2»
13:05 Мюзикл
13:00 М/ф «Мулан»
17:25 Вгадай мелодію
14:20 «Блакитний
«Шалений день, або
14:30 Т/с «Моя прекрасна
16:00 Х/ф «Гаррі
«Макаров»
18:10 Т/с «Вузький
вогник» на
няня»
Весілля
Фігаро»
міст»
Шаболовці-2011
15:55, 22:25 Одна за всіх
Поттер і в’язень
17:25 Т/с «Павутиння»
15:40 Мюзикл «Три
16:55, 20:20 Дайош
19:00 Поле чудес
16:20 Х/ф «Кожен за
Азкабана»
молодьож
21:15 Репетирую
20:00 Нехай говорять мушкетери»
себе»
17:50, 21:35 Шури-Мури
18:20 Парад зірок
17:25
Х/ф
«Любити
18:50 БарДак
21:00 Час
18:10 Т/с «Джамайка»
життя
19:25 БАгиня шопінгу
21:15 Х/ф «Zолушка» по-російськи»
19:00 Події
20:00 Подробиці
19:50 Веселі мамзелі
22:50 Легенди Ретро. 19:00 Свідок
23:05 Спорт для всіх
21:20 Віталька
19:20 Т/с «Право на
20:25 Дві зірки. Новий
23:00 Надто грубо для
FM
21:15 Х/ф
правду»
23:40 Х/ф «О’кей»
Ю-туб’а
рік
01:00
Х/ф
«Х/ф
22:00 Пісня року«Супернова»
23:25 Т/с «Надприродне»
помилок»
00:20 Т/с «Реальна кров»
01:25 Т/с «Масквічі»
23:15 Дискотека 80-х 2012
00:25 Резервісти

миша»

06:00 Срібний

07:05 Їжа без правил

апельсин

Передплачуйте газету «Вишгород».
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05:25 Х/ф «Люби

07:50 Х/ф «Чорнильне Мульшндія
7:25 Київ. Музика
серце»

Вишгород
2+2

06:00 Ранкова
молитва
06:10 Д/ф «Мала
церква»
07:10 Новий рік у
Клубі гумору
07:50 Дружина
09:00 Місце зустрічі
10:25, 15:35 Т/с
«Маруся»
11:20 Х/ф
«Визволення»
13:30 Концерт Т.
Повалій
16:25 Концерт М.
Поплавського
18:30 Біатлон. Кубок
світу. Естафета (жін.)
20:00, 21:15 Бенефіс
О. Воробей
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00

07:20 Т/с

Супердискотека-90

«Леся+Рома»

06:00, 16:00, 00:30
Країна порад
06:30 Х/ф «Кубанські
козаки»
08:00 Іронія долі
Георгія Буркова
09:00, 19:00 У гостях у
Дмитра Гордона
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:10 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
14:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
15:00, 23:30 Життя у
новому світі
15:35 Луна джунглів
17:50 Таємниці
фокусів
20:00 Соціальний
статус: ваш дім
21:00 Прізвище
Ширвіндт
22:30 Великі
махінатори
23:50 Луна джунглів

фокусники світу

11:15 Х/ф «Матриця.

12:25 Х/ф «Стюарт

Перезавантаження»

Літтл»
13:50 Х/ф «Аферисти

13:55 Х/ф «Матриця.
Революція»

Дік і Джейн»
15:30, 00:15 Х/ф

16:10, 19:00, 21:25

«Відчиніть, Дід Мороз» Х/ф «Парк юрського

19:30 ТСН

23:10 Х/ф «Акули

20:00 Х/ф «Сам
удома-2»

дзеркало

Києві

01:00 Х/ф «Ночі у

23:20 Громадська

найкращого друга»

Роданті»

приймальня

06:35 Мюзикл «Три

06:00 Срібний

07:05 Їжа без правил

мушкетери»

апельсин

08:15 Х/ф «Ніч

07:15 М/ф «Пригоди

самотнього пугача»

Десперо»

Сьогодні

08:50 Х/ф «Важка

08:20 Т/с «Розклад

«Золотий ключик»
12:00 М/ф «Шрек»
13:35 М/ф «Кіт у

дитина»

08:00, 11:00, 17:00

доль»

10:15 Х/ф «Важка

чоботях»

дитина-2»

11:25 Слідство вели...

15:00 Х/ф «Гаррі

12:00 Х/ф «Снігурка

12:15 Т/с «Прощавай,

Поттер і кубок вогню»

для дорослого сина»

17:30 Концерт

13:30, 15:00, 21:00

«Новорічний вечір

Т/с «Слід»

17:25 Т/с «Павутиння»

з М. Галкіним і М.

16:20 Х/ф «Коханці»

Басковим»

21:10 Х/ф

18:10 Т/с «Джамайка»

20:00 Подробиці
20:25 Мюзикл
«Червоний
капелюшок»

19:00 Події
19:20 Т/с «Право на
правду»

22:10 Концерт

22:00 Пісня року-

«Велика різниця»

2012

23:55 Х/ф «Це я»

00:30 Х/ф «Монро»

«Сіндбад»
12:00 Х/ф «Діти без

11:50 Т/с «Пригоди
Мерліна»

нагляду»

13:30, 19600 Т/с

13:25 Х/ф «Сніг»

«Оперативний
псевдоним
«Албанець»

16:45, 23:45 Мюзикл
«Карнавальна ніч»

14:15 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Втеча»
20:00 Помста
природи
20:35 Нереальні
історії
21:10 Забійне відео

20:00, 22:50 Розсміши
коміка
20:50 «Велика
різниця» в Одесі

23:00 Х/ф «Хижак»

02:45 Х/ф «Розсіяний»

05:40 Х/ф «Доярка з
Хацапетівки»

08:00 Надміцні

07:50 Х/ф

споруди

«Самогонники»

10:00

та «Пес Барбос і

Мегакатастрофи

незвичайний крос»

6:00, 9:20, 11:35

22:15 Х/ф «Весілля

10:00 Мюзикл

семи морів»

11:00 Голуба планета: 08:25 Х/ф «Ялинки»
океани

10:05 Х/ф «Ялинки-2»

14:00 Top Gear

12:00, 18:00 Вісті

15:00 Ти можешь

12:10 Пісня року

краще

14:50 Гумор року

16:00 Беніто

16:45, 18:20 Х/ф

Муссоліні

«Операція «И» та інші

17:00 За законом

пригоди Шурика»

Шиндлера

18:55 Другий

18:00 Дрезден.

«Новорічний вечір»

Хроніка трагедії

20:35 Х/ф «Новорічна

19:00 Україна: забута дружина»
22:30 Х/ф «На море»

історія

22:00 Секретні історії 00:20 Х/ф «Новорічна
00:30 Смартшоу

засідка»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

21:25 Зроблено в
Малібу»

09:00 Х/ф «Пірати

смерті

17:20, 1:30 Криве

08:45 Х/ф «Матриця»

10:15, 15:00 Т/с

UA

06:00 В обіймах

18:45 Факти. Вечір

Найвидатніші

07:30 Мультфільми

постривай»

удома»

10:50, 11:40

Україні

08:35, 21:35 Облом

06:00 М/ф «Ну,

періоду»

місія Санти»

відео» по-українськи

06:00 Ранок на К1

18:00 Новини

17:25 Х/ф «Сам

07:50 «Максимум» в

08:10, 22:00 «Шалене

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

05:45 Х/ф «Зимовий
сон»
Мультляндія
07:15, 16:10 Усе буде
7:25 Київ. Музика
добре
8:00, 9:00, 21:00,
09:10, 18:05
23:00, 0:20, 4:00 СТН Неймовірна правда
10:15 Повнота радості про зірок
11:00 Х/ф «Моя мама життя
Снігуронька»
13:20, 22:00, 0:40
12:50, 23:15 Х/ф
Тимчасово доступний «Терміново потрібен
Дід Мороз»
14:30, 20:00 Т/с
14:25 Врятуйте нашу
«Таємниця старого
сім’ю
моста»
20:00 Х-Фактор
15:25, 4:20 Х/ф
01:00 Т/с «Доктор
Хаус»
«Жорстока слава»

09:30 М/ф «Таємна

06:00 М/ф

«Макаров»

«Комуналка»
23:05 Т/с «Подружжя»
00:05 Квартирне
питання
00:55 Т/с «Відбиття»

05:05 Синє світло
06:05 Злодій і його
вчитель
07:10 Столик-самнакрийся
08:20, 19:15
ШоумаSтгоуон
11:20 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
01:35 Х/ф «Арн:
Лицар-тамплієр»

Новорічний лист Діду Морозу: “Мене звати Миколка, мені 8
років. Зараз у нашої сім’ї багато
боргів. Подаруй нам, будь ласка,
трошки грошей. Я реально відіграюсь!”

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Х/ф «Троє в
човні, не враховуючи
собаки»
08:25 Х/ф «Дівчина
без адреси»
10:15 Х/ф «Вірні
друзі»
12:10 Т/с «Однолюби»
14:45 Велика різниця
15:55 Х/ф «Zолушка»
17:25 Угадай мелодію
18:10 Т/с «Вузький
міст»
19:00 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:15 Х/ф «1 + 1»
23:05 Льодове шоу
Євгена Плющенка
00:45 Х/ф «Весілля з
посагом»

06:00 М/ф «Ну,
постривай»
06:20, 19:30 Найкращі
бої братів Кличків
07:55 Х/ф «Любити
по-російськи»
09:25 Залізний Оскар
10:00 Х/ф
«Супернова»
13:00 М/ф
«Бременські
музиканти»
13:20 М/ф «Слідами
бременських
музикантів»
13:35 Мюзикл «Три
мушкетери»
15:20 Мюзикл
«Попелюшка»
17:20 Х/ф «Любити
по-російськи»
19:00 Свідок
21:15 Х/ф «Метеор»
00:40 Реаліті-шоу
«Резервісти»

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
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:45
Трансмісія-новини
08:35 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:10 У кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
07:10 Телепузики
07:35 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Дашадослідниця»
09:20 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:15 Т/с «Усі жінки відьми»
11:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:05 Т/с «Якось у казці»
13:00 М/ф «Покахонтас:
подорож в Новий Світ»
14:15 М/ф «Незнайко на
Місяці»
14:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:55, 22:25 Одна за всіх
16:55, 20:20 Дайош
молодьож
17:50, 21:35 Шури-Мури
18:50 БарДак
19:25 БАгиня шопінгу.
Без цензури
19:50 Веселі мамзелі
21:20 Віталька. Новий рік
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Надприродне»

2+2

06:00 М/ф
08:10, 22:00 «Шалене
відео» по-українськи
08:35, 21:35 ОбломUA
09:10 М/с «Бен-10»
09:50 Х/ф «Легенда»
11:50 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:30, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
14:15 Т/с «Солдати»
16:00 Х/ф «Замотуй
вудки»
18:00 Т/с «Офіцери»
20:00 Помста
природи
20:35 Нереальні
історії
21:10 Забійне відео
22:35 ДжеДАІ
23:00 Х/ф «Чужий
проти хижака.
Реквієм»
00:45 Х/ф «Хижак»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:15, 15:00 Т/с
«Сіндбад»
12:00 Х/ф «Сніг»
13:30 Х/ф «Сніг:
замороження мізків»
16:45 Три сестри
17:40, 23:45 Мюзикл
«Як козаки... «
20:00, 22:50 Розсміши
коміка
20:50 «Велика
різниця» в Одесі
01:50 Х/ф «Втеча»

05:40 Х/ф
«Самогонники» та «Пес
смерті
Барбос і незвичайний
крос»
08:00 Надміцні
06:15, 09:35 Х/ф
«Вищий пілотаж»
споруди
09:00, 12:00, 18:00 Вісті
10:00
09:15, 17:40 Місцевий
час. Вісті-Москва
Мегакатастрофи
10:20 Святковий
концерт
11:00 Тихий океан
11:35 М/ф «Маша і
14:00 Top Gear
Ведмідь»
12:10 Х/ф «Операція
15:00 Ти можешь
«И» та інші пригоди
Шурика»
краще
14:00 Ізмайловський
парк
16:00 Секретні
15:50 Х/ф «Варенька»
території
18:20 Х/ф «Варенька.
Випробування кохання»
19:00 Містична
22:00 Х/ф
«Приборкання
Україна
норовливого»
22:00 Секретні історії 23:40 Х/ф «4 таксисти і
собака»
00:30 Смартшоу
01:35 Гаряча десятка

06:00 В обіймах
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2+2
06:00 Ранкова
молитва
06:10 Д/ф
«Милосердя не має
меж»
07:10 Клуб гумору
07:50 Дружина
09:00 Місце зустрічі
10:25 Т/с «Маруся»
11:20 Х/ф
«Визволення»
13:50 Десятий бал
14:50 Концерт пам’яті
Н. Яремчука
15:55, 20:00 Криве
дзеркало
17:05 Місце зустрічі
18:25 Біатлон. Кубок
світу. Естафета (чол.)
21:15, 22:50 ШустерLіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:50 М/ф»Коли

06:50 Т/с

6:00, 9:20, 11:35

запалюють ялинки»,

07:25 Стоп-10

Мультляндія

«Снігова королева»

08:25 М/ф «Темна ніч

7:25 Київ. Музика

08:40 Х/ф «Стюарт

опудала»

06:00, 16:00 Країна
порад
06:20 Х/ф «Коникгорбоконик
07:40 Прізвище
Ширвіндт
09:00, 19:00 У гостях у
Дмитра Гордона
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:10 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
14:00 Соціальний
статус: ваш дім
15:00 Життя у новому
світі
15:35 Луна джунглів
17:50 Таємниці фокусів
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:00 Валентина
Тализіна
22:00 Великі махінатори
23:00 Х/ф «Дике
кохання»
01:25 Амурні мелодії

голову»
17:10 Х/ф «Сам

18:45 Факти. Вечір

15:25, 4:20

удома-2»

19:00 Х/ф «Володар

Х/ф «Головний

19:30 ТСН

перснів: Хранителі

підозрюваний»

20:00 Х/ф «Сам

персня»

17:20, 1:30 Криве

удома-3»

22:45 Х/ф «Потяг з

дзеркало

21:55 Х/ф «Мисливці

грошима»

21:25 Зроблено в

за головами»

00:50 Х/ф «Акули

Києві

00:00 Океани

Малібу»

23:20 Небосхил

07:25 Х/ф «Вовочка»

06:00 Срібний

07:05 Їжа без правил

09:10 Велика різниця

апельсин

10:55 Мюзикл

06:50 Х/ф

10:05, 10:55
Найвидатніші
фокусники світу
11:50 Пригодницька
Х/ф «Стюарт Літтл-3»
13:10 Х/ф «Бандити»
15:25 Х/ф «Сніг на

«Золота рибка»
12:30 М/ф «Кіт у
чоботах»
14:00 М/ф «Лісова
братва»

«Дитсадівський

08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Т/с «Розклад

поліцейський»
08:45 Х/ф «Я не я»
12:30 Х/ф «Коханці»

доль»
10:10 І знову
здрастуйте

15:20 Х/ф «Володар

14:20, 21:00 Т/с

стихій»

«Слід»

17:10 Дві зірки

16:30 Х/ф «Мінливості 12:15 Т/с «Прощавай,
кохання»
«Макаров»
18:10 Т/с «Джамайка»
17:25 Т/с «Павутиння»
19:00 Події
21:10 Х/ф «Наших
19:20 Т/с «Право на

20:00 Подробиці
20:25 Золотий
грамофон
23:45 Х/ф «Зайцев,
запалюй»
01:20 Х/ф «Останній
незайманий в
Америці»

11:25 Слідство вели...

правду»

б’ють»

22:00 Х/ф «Мій»

23:05 Т/с «Подружжя»

01:30 Х/ф «Монро»

00:00 Дачна відповідь

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:20 Х/ф «Стюарт

06:00 Світанок

6:00, 8:30, 16:40

молитва

Літтл»

06:50 Козирне життя

Мультляндія

06:10 Світ

07:40 Кулінарна

7:25 Київ. Музика

православ’я

академія

07:30 Останній герой
09:00 Зірка YouTube

8:00, 21:00 СТН

дроздобород
08:15 Х/ф
«Повернення в Едем»
14:10 Х-Фактор

06:00 Останні сніги
Кіліманджаро
06:35 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі
07:50, 15:35, 00:10
Цивілізація Incognіta
08:05 Життя у новому
світі
08:35 Луна джунглів
09:00 У гостях у Дмитра
Гордона
10:15 Валентина Тализіна
11:20 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
14:00 Арт Cіty
14:35 За сім морів
15:05 Духовне життя
тварин
16:00 Х/ф «Кощій
Безсмертний»
17:20 Щоденник для
батьків
18:00 Співає Андрій
Миронов
19:00 Найвпливовіші
жінки світу
20:00 «Ронін» з Дмитром
Видріним
20:45 Бажаєм щастя Вам
21:10 Наталя Кустинська.
Розплата за кохання
22:20 Х/ф «Три плюс два»
00:40 Амурні мелодії

06:30 Х/ф «Вовочка»
08:15 Х/ф «Зайцев,
запалюй»
09:55 Мюзикл
«Снігова королева»
11:45 М/ф «Лісова
братва»
13:10 М/ф «Підводна
братва»
14:35 Х/ф «Володар
стихій»
16:20 Х/ф «Сніжний
янгол»
18:15 Мюзикл
«Червоний
капелюшок»
20:00 Подробиці
20:25 Концерт
«Вечірній квартал»
22:05 Х/ф «Віддам
кошенят у гарні руки»
23:55 Х/ф «Смокінг»
01:35 Х/ф
«Суперзірка»

06:00 Срібний
апельсин
07:10 Т/с «Інтерни»
09:00 Найкращий
кухар на селі
10:00 Таємниці зірок
11:00 Х/ф «Мій»
14:40 Т/с «Слід»
16:50, 19:20 Х/ф
«Зимове танго»
19:00 Події
20:20 Х/ф «Крутий»
22:10 Х/ф «Я не я»
02:00 Х/ф «Люблю
тебе до смерті»

08:35, 19:15
ШоумаSтгоуон
11:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер

01:25 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»

01:40 Х/ф «Арн:
Лицар-тамплієр»

Новий рік, зима, вечір, холодно. На засніженій дорозі стоїть даішник і гальмує машини. Назустріч
летить джип. Він його зупиняє,
підходить ближче, але, коли бачить в ньому двох амбалів, – розгублюється.
— Чого треба?
Даішник:
— Поколядувати можна?

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Х/ф «Бережіть
чоловіків»
07:35 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
10:15 Х/ф
«Небезпечно для
життя»
12:10 Т/с «Однолюби»
14:50 Велика різниця
15:55 Х/ф «Формула
кохання»
17:25 Вгадай мелодію
18:10 Т/с «Вузький
міст»
18:55 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:15 Х/ф «Випадкові
знайомі»
22:55 Х/ф «За двома
зайцями»
00:45 Х/ф «Убити
дракона»

07:40 Караоке на
Майдані
08:35, 19:00 Х-Фактор
01:35 Х/ф «За два
кілометри до Нового
року»

9:30 Київські історії

За
даними
мобільних опе10:00, 0:35 Якісне
10:00, 10:25 М/ф «Чіп 11:10 Квартирне
07:15 Сміх з
раторів, серед
і Дейл»
життя
доставкою додому
вітальних новопитання
10:50, 11:55 Світ
10.30, 1:05 Зроблено річних СМС з ве08:00 Х/ф
12:05 Дивитися всім
навиворіт
ликим відривом
в Києві
«Визволення»
лідирує наступ13:05 Х/ф «Пригоди
12:55 Океани
11:00
Нова
адреса
15:25, 18:40 Біатлон.
на: “Дякую! А хто
14:50 М/ф «Монстр у Плуто Неша»
Кубок світу. Спринт
12:10 Актуальна тема це?”.
Парижі»
15:00 Х/ф «Володар
***
16:55 Star-шоу
12:40 Повнота радості
16:35 Х/ф «Сам
— Я багато
20:05 «Новорічний
перснів:
Хранителі
удома-3»
життя
читав про шкіджарт» з В. Винокуром 18:30 Розсміши коміка персня»
ливість
алко13:45 Час відповідей
20:50 Мегалот
голю і тютюну.
19:30 ТСН
18:45 Х/ф «Володар
17:35, 3:00 Криве
З Нового року
21:00 Підсумки дня
20:00 Х/ф «Сам
перснів: Дві вежі»
дзеркало
обов’язково
21:20 Найкращі пісні удома-4»
кину.
22:30 Х/ф «Центуріон» 21:20, 1:35 Х/ф
21:45 Х/ф «Мій
Нового року
— Що? Пити
«Дикий успіх»
хлопець — янгол»
00:30 Х/ф «Триста
22:50 Суперлото,
чи курити?
23:40 Х/ф «Бандити» спартанців»
23:00 Х/ф «Леопард»
— Читати.
Трійка, Кено
10:00 Дача

07:25 Король-

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

06:15, 19:30 Найкращі 06:00 Т/с «Як я зустрів
бої братів Кличків
07:50 Х/ф «Любити
по-російськи»
09:25 Залізний Оскар
10:00 Х/ф «Метеор»
13:15 М/ф «Троє з
Простоквашина»
13:35 Мюзикл
«Попелюшка»
15:30 Мюзикл
«Снігова королева»
17:20 Х/ф «Любити
по-російськи»
19:00 Свідок
21:15 Х/ф «10,5 балів:
апокаліпсис»
00:20 Резервісти

вашу маму»
06:50 Дізнайся — як
07:10 Телепузики
07:35 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Дашадослідниця»
09:20 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:15 Т/с «Всі жінки —
відьми»
11:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:05 Т/с «Якось у казці»
13:00 М/ф «Братик
ведмедик»
14:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:55, 22:25 Одна за всіх
16:55, 20:20 Дайош
молодьож
17:50, 21:35 Шури-Мури
18:50 БарДак
19:25 БАгиня шопінгу
19:50 Веселі мамзелі
21:20 Віталька. Новий рік
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Надприродне»
00:20 Т/с «Реальна кров»

08:10 «Шалене відео»
по-українськи
08:35 ОбломUA
09:10 М/с «Бен-10»
09:50 Х/ф «Небесний
капітан та світ
майбутнього»
11:50 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:30, 19:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
14:15 Т/с «Солдати»
16:00 Х/ф
«Оксамитова
революція»
18:00 Т/с «Офіцери»
20:00 Т/с «Втеча»
23:00 Х/ф
«Затемнення»
00:20 Х/ф
«Еммануель»

06:00 Ранок на К1

06:00 В обіймах
смерті
08:00 Повітряні бої
10:00
Мегакатастрофи
11:00 Полярний
ведмідь
13:00 Замерзла
планета: танення
льодовиків
14:00 Top Gear
15:00 Ти можешь
краще
16:00 Д/ф «Битва за
Гімалаї»
17:00 Д/ф «Крила над
Берліном»
18:00 Д/ф «Доля
камікадзе»
19:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії
00:30 Смартшоу

06:20, 09:35 Х/ф

07:30 Мультфільми
10:15 Т/с «Сіндбад»
12:00 Х/ф «Пригоди
Елоїзи»
13:25 Х/ф «Елоїза»
15:00 Т/с «Сіндбад»
16:45 Три сестри
17:35, 23:40 Мюзикл
«Летюча миша»
20:00, 22:50 Розсміши
коміка
20:50 «Велика
різниця» в Одесі

«Вищий пілотаж»
09:00, 12:00, 18:00
Вісті
09:15, 17:40 Місцевий
час. Вісті-Москва
10:30, 14:10
Святковий концерт
11:35 М/ф «Маша і
Ведмідь»
12:10 Х/ф «Дід Мороз
завжди дзвонить...
тричі»
15:55 Х/ф «Кохання
цілюща сила»
18:20 Х/ф «Варенька»
22:05 Х/ф «Блеф»
23:50 Х/ф «4 таксисти
і собака»
02:20 Х/ф «Дерево
Джошуа»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Ранкова

06:40 Д/ф «Небесний 08:05 Світське життя
09:00 Хто там?
воїн»
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Снігуронька»

8:00, 9:00, 21:00,
09:50 Х/ф «Чорнильне 23:00, 0:20, 4:00 СТН
серце»
10:15 Повнота радості
11:50 Х/ф «Парк
життя
юрського періоду»
13:20, 22:00, 0:40
14:15 Х/ф «Парк
Тимчасово доступний
юрського періоду:
14:30, 20:00 Т/с
загублений світ»
«Таємниця старого
16:55 Х/ф «Парк
юрського періоду-3» моста»

Літтл»

06:40 Х/ф «Моя мама - 06:20 Білосніжка

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Х/ф «Небесні
06:15 Лотерея
ластівки»
08:20 Грай, гармонь
«Золотий ключ»
улюблена
06:45 Державна
09:00 Розумниці і
розумники
житлова лотерея
09:45 Слово пастиря
07:25 Їхні вдачі
10:15 Смак
10:50 Сергій Жигунов
08:20 Т/с «Розклад
11:45 Смішарики
доль»
12:10 Т/с «Однолюби»
10:00 Квартирне
14:50 Велика різниця
15:55 Х/ф «Випадкові
питання
знайомі»
11:25 Слідство вели... 17:25 Угадай мелодію
12:15 Т/с «Прощавай, 18:10 Т/с «Вузький
міст»
«Макаров»
18:55 Новорічний сміх
17:25 Т/с «Павутиння» на Першому
20:00 Поле чудес
21:20 Х/ф «Дикуни»
21:00 Час
23:30 «Уй, На-На»
21:15 Сьогодні
ввечері
Шок-шоу Барі
22:45 Х/ф «Про що ще
Алібасова
говорять чоловіки»
00:30 Дискотека 80-х
00:55 Т/с «Відбиття»
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Санта»
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
09:00 М/с «Роги і
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Копита: Повернення» Бізнес-час
07:30 Клуб 700
09:35 М/с «Пінгвіни з 08:30 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
Мадагаскару»
09:35, 19:25 Тема тижня
10:15 Здорові історії
09:55 Файна Юкрайна 11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
10:10 Україна чудес
12:10 Вікно в Європу
14:50 ШоумаSтгоуон 13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
18:00, 00:05 Х/ф
15:15 «Кіно» з Яніною
Соколовою
«Зачарована Елла»
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
20:00 Х/ф
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
«Однокласниці»
19:30 Машина часу
20:10 «Портрети» з
21:55 Х/ф
Сергієм Дорофеєвим
«Однокласниці і
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
таємниця піратського 22:00 У кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
золота»
Наталкою Фіцич

07:20 Х/ф «Маля

06:00 Єралаш
07:05, 09:00 Мультик з
братів Кличків
Лунтіком
07:45 Малята-твійнята
07:10 Мюзикл
08:05 Телепузики
08:35 Байдиківка
«Снігова королева»
09:30 М/с «Даша09:00 Залізний Оскар дослідниця»
10:00 М/с «Ліло і Стіч»
09:30 Х/ф «Зорро»
10:55 М/с «Білка та
Стрілка»
11:40 Х/ф «Велика
11:00 Т/с «Моя
пригода Зорро»
прекрасна няня»
13:00 М/ф «Анастасія»
13:10 Т/с «Серця
14:40 Одна за всіх
15:05 Х/ф «Як вийти
трьох»
заміж за мільярдера»
18:00 Х/ф «Створення 16:45 Х/ф «Поки ти
спав»
світу»
18:40 Х/ф «Учень
чаклуна»
21:20 Х/ф «Ноїв
20:40 Віталька
21:35 Дайош молодьож
ковчег»
22:00 М/ф «Жах перед
00:15 М/ф «Ходячий
Різдвом»
23:15 Щоденники
замок»
Темного

06:00 Найкращі бої

2+2

08:10 Новорічні
мультфільми
09:05 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:00 Х/ф «Кінг Конг»
15:25 Х/ф «Кінг Конг
живий»
17:30 «Шалене відео»
по-українськи
22:00 Бійцівський
клуб
23:00 Х/ф «Чужі на
районі»
00:30 Х/ф
«Еммануель»

06:00 В обіймах

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
08:10 Т/с «Сіндбад»
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
Андерсена»
10:00 М/ф
«Відпочивай, СкубіДу»
11:10 Х/ф «Елоїза-2:
Різдво»
12:50 Х/ф «Каспер»
14:35 Три сестри
15:20 «Велика
різниця» в Одесі
17:10 Розсміши
коміка
19:00 КВН-2012
21:15 Новорічний
вечір-2012 з М.
Басковим і М.
Галкіним
22:50 Х/ф «Реальна
любов»
01:15 Х/ф «Студентка»

06:00 Суботник
06:40, 09:15 Х/ф
смерті
«Вищий пілотаж»
08:00 Повітряні бої
09:00, 12:00, 18:00
Вісті
10:00
10:25 Різдвяна
Мегакатастрофи
«Пісенька року»
11:45 М/ф «Маша і
11:00 Ганг
Ведмідь»
14:00 Top Gear
12:10 Х/ф «Сім верст
до небес»
15:00 Ти можешь
14:10 Шоу «Десять
краще
мільйонів»
15:10 Великий
16:00 Автори Біблії
бенефіс Ігоря
19:00 Секретні
Маменка та Сергія
Дроботенка
території
18:20 Х/ф «Варенька. І
21:00 Містична
в горі, і в радості»
22:00 Х/ф «Шалено
Україна
закоханий»
22:00 Секретні історії 23:50 Х/ф «Політ
01:00 Україна: забута фантазії»
01:40 Х/ф
історія
«Смертельна битва»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Час дощі
06:30 Крок до зірок
07:10, 08:20 Сміх з
доставкою додому
08:00 Укравтоконтинент
09:05 Золотий гусак
09:30 Крок до зірок
10:15 Караоке для
дорослих
12:30 Шеф-кухар країни
13:25 Клара Новикова, В.
Данилець, В. Моїсеєнко
запрошують
14:05 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування (жін.)
15:05 Зірки гумору
16:00 Д/ф «Різдво»
17:00 Урочисте
богослужіння зі СвятоВолодимирського
кафедрального собору м.
Києва. Різдво Христове
21:00 Підсумки дня
21:20 «Новорічна ніч» на
Першому
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:25 М/ф «Ніч перед
Різдвом»
07:15 Х/ф «Сніг на
голову»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00, 10:25 М/с «Чіп
і Дейл»
10:50 «Кулінарні
курси» з Ю.
Висоцькою
11:15 М/ф «Ну,
постривай»
11:40 Х/ф «Різдвяна
пригода»
13:20, 20:00, 23:00
Голос. Діти
16:20 Х/ф
«Мармадюк»
17:55 М/ф
«Льодовиковий
період»
19:30 ТСН
22:20 Спецпроект:
відголосся
23:30 Світське життя
00:40 Х/ф «Дев’ятки»

06:30 Квартирне
питання
07:20 Анекдоти поукраїнськи
07:40 Дача
08:45 Основний
інстинкт.
09:20 Дивитися всім
10:30 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
13:50 Х/ф «Три
горішки для
Попелюшки»
15:40 Х/ф «Володар
перснів: Дві вежі»
19:10 Х/ф «Володар
перснів: Повернення
короля»
23:25 Х/ф «Триста
спартанців»

6:00, 8:20, 16:15

06:00 Співає Андрій
Миронов
07:00, 20:10 Світські
хроніки
07:25 Х/ф «Василіса
Прекрасна»
09:00 У гостях у Дмитра
Гордона
10:00 Будь у курсі
10:50 Ф-стиль
11:15 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
13:00 За сім морів
13:30 Арт Cіty
14:00, 20:00 Цивілізація
Incognіta
14:20 Наталія Кустинська
15:20 Х/ф «Три плюс два»
17:45 Україна-Європа:
маятник Фуко
18:30 Кумири
19:00 Найвпливовіші
жінки світу
20:50 Роман Карцев
21:50 Такі знайомі мелодії
23:20 Катерина
Васильєва
00:20 Х/ф «Попелюшка»

06:25 Мюзикл
«Снігова королева»
08:05 М/с «Вінкс»
08:50 М/с «Маша і
Ведмідь»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:10 М/с «Маша і
Ведмідь»
13:25 М/ф
«Мегамозок»
15:05 Х/ф «Смокінг»
16:50 Золотий
грамофон
20:00 Подробиці
20:25 Х/ф
«Новорічний
переполох»
00:05 Х/ф «Усе, що я
хотів на Різдво»

06:00 Срібний
апельсин
07:15 Х/ф
«Добивайки»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Таємниці зірок
11:00 Х/ф «Зимове
танго»
14:15 Т/с «Слід»
17:15 Х/ф «Крутий»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Коханець
для Люсі»
21:15 Т/с «Інтерни»
23:10 Х/ф «Сибіряк»
01:00 Пісня року2012

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

05:25, 06:10 Х/ф «Суто

17:00 Сьогодні

англійське вбивство»

Землевпорядник —
швидко,
якісно,
недорого.

Перетяжка
меблів

21:15 Х/ф

(067) 698-99-69

00:50 Т/с «Відбиття»

життя святої Мотрони

01:20 Т/с «Масквічі»

00:40 Х/ф «Кадриль»

Тел: (099) 047-48-00

Партійні вітання

Комуністи —
на захисті трудящих
Вишгородський районний комітет Комуністичної партії України щиро вдячний виборцям
міста й району за активну участь у виборах і підтримку Компартії та її кандидатів до Верховної
Ради України.
Нині у первинних парторганізаціях КПУ під час
звітно-перевиборчих зборів йдеться про соціальний захист комуністами трудящих і пенсіонерів:
невиконання закону про безкоштовний проїзд
пільгових категорій громадян; зростання тарифів
на комунальні послуги, світло, газ, воду й каналізацію, зв’язок, товари першої необхідності; забезпечення житлом.
Зичимо всім комуністам і мешканцям міста й
району у 2013-му році міцного здоров’я, щастя й
добробуту!
Вітаємо із днем народження голову міського
осередку ветеранів Петра Григоровича ЖУЛАНОВА!
Вітаємо Вас щиро, зичимо міцного здоров’я,
спокою та миру. Від усієї душі – щастя, здійснення
мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається
зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен
новий день дарує успіх і чудовий настрій!
Міська рада ветеранів
Від щирого серця колектив ТОВ «Дім і сад»
ВІТАЄ директора — ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА
КОСТЮЧЕНКА — з шістдесятиріччям!
Бажаємо довгих, довгих років життя при міцному здоров’ї, сімейній злагоді, вірному, надійному колективі на підприємстві.
Днів радісних, світлих, красивих,
Досягнень у долі щасливих,
Щоб ніколи не знали журби і біди,
ди.
Хай Вам посміхається сонце завжди.
Загублене пенсійне посвідчення, видане УПСЗН
Вишгородської РДА, Ірині Володимирівні ПЕРЕВЕРЗЕВІЙ, ААБ № 066442, вважати недійсним.

Мультляндія
7:25, 14:20 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30 Нова адреса
10:00 Х/ф «Леопард»
11:40 Корисна
розмова
12:15 Блага звістка
18:00, 23:40 Х/ф
«Великий приз»
19:45, 1:15 Криве
дзеркало
22:00, 4:20 Х/ф

05:05, 12:15 Х-Фактор 06:35 Хто зверху
08:10 Запитайте у
лікаря
11:15 Караоке на
08:35, 09:35
М/с «Пінгвіни з
Майдані
Мадагаскару»
09:00 М/с «Роги і
19:00 Битва
Копита: Повернення»
09:55 Файна Юкрайна
екстрасенсів
10:10 Україна чудес
14:45 ШоумаSтгоуон
20:00 Х/ф «Чоловік у
18:00 Х/ф
«Однокласниці»
моїй голові»
20:00 Х/ф «4 Різдва»
21:40 Х/ф «Розбірки в
22:40 Х/ф
Бронксі»
23:35 Х/ф
«Залізничний романс» «Однокласниці і
таємниця піратського
00:50 Х/ф «Лузер»
золота»

08:10 Новорічні
мультфільми
08:20 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:00 Х/ф «Копальні
царя Соломона»
16:35 «Шалене відео»
по-українськи
23:00 Х/ф «Спогади
людини-невидимки»
00:50 Х/ф «Пес, який
врятував Різдво»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
08:10 Т/с «Сіндбад»
09:00 М/ф «Відпочивай,
Скубі-Ду»
10:15 Х/ф «Каспер.
Повернення»
12:00 Х/ф «Ернест рятує
Різдво»
13:30 Х/ф «Канікули
Санта Клауса»
15:05 Три сестри
16:20 «Велика різниця»
в Одесі
18:10 Розсміши коміка
19:00 КВН-2012
21:15 Новорічний
вечір-2012
22:40 Х/ф «Студентка»
00:40 Х/ф «Гра у чотири
руки»

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

«Вітер»
3:20 Громадська
приймальня

06:10 Т/с «Серця
трьох»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 08:00 Х/ф «Ноїв
06:15 Лотерея
Новини
ковчег»
«Російське лото»
08:15 Служу Вітчизні
11:00 Х/ф
06:45 М/ф «Фільм,
09:00 Здоров’я
«Перехрестя»
фільм, фільм»
10:10 Непутні нотатки
13:00 Т/с «Спас під
07:05 Їжа без правил 10:30 Поки всі вдома
березами»
14:35 Х/ф «Створення
11:15 Фазенда
08:20 Т/с «Розклад
11:45 Смішарики. Пін-код світу»
доль»
17:45 Х/ф «Святе
12:15 Х/ф «Моя мама 10:00 Дачна відповідь
сімейство»
наречена»
11:25 Х/ф «Можна, я
19:30 Х/ф «Марія з
13:30 Новий «Єралаш»
буду називати тебе
Назарета»
14:15 Х/ф «Чарівники»
мамою?»
23:00 Х/ф «Йосиф із
16:45, 18:10 Хвилина
Назарета»
13:15 Т/с «Прощавай, слави крокує країною.
00:50 Х/ф
Фінал
«Макаров»
«Віфлеємська зірка»
17:25 Т/с «Павутиння» 19:00 Х/ф «Мій хлопець
«Настоятель»

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

— ангел»
20:40 Час
21:00 Різдво Христово

23:15 Різдвяні зустрічі 23:00 Святі ХХ століття
на НТВ
23:50 Справжня історія

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

Загальна площа — 0,0221 га, ФОП Дегтяренко
В. М., м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, буд. 22.
Конкурс відбудеться 9 січня 2013 року о 10:00
год. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
к. 67. Телефон для довідок: (04596) 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості (відповідно до калькуляції витрат), а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки надаються у
запечатаному конверті до 10:00 год. 09.01.2013
р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
к. 63.
Магазину «Комфорт» терміново потрібен
бухгалтер зі знанням Пк, бухгалтерії 1с.
Заробітна плата договірна
Тел: (04596) 25-807; (063) 255-25-50
(вул. Ю. Кургузова, 1-а)
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

Вітання
Щастя вам, бадьорості духу
та міцного здоров’я!
Вишгородська міська рада ветеранів війни,
праці та військової служби щиро вітає людей
похилого віку, ветеранів і пенсіонерів, жителів
міста з настанням нового періоду в житті кожної
людини!
Зичимо, щоб усі біди, нещастя й турботи залишилися в минулому, а щасливі події, досягнення в усіх справах, теплі стосунки з оточуючими супроводжували вас у новому році.

06:00 В обіймах
смерті
08:00 Повітряні бої
10:00
Мегакатастрофи
11:00 Ніл
14:00 Top Gear
15:00 Ти можешь
краще
16:00 Поховані
секрети Біблії
19:00 Курська дуга
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії

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

06:40, 09:15 Х/ф
«Вищий пілотаж»
09:00, 12:00, 18:00
Вісті
10:25 Різдвяна
«Пісенька року»
11:50 М/ф «Маша і
Ведмідь»
12:10 Х/ф «Якось на
Новий рік»
14:00 Криве дзеркало
16:05 Х/ф «Справи
сімейні»
18:20 Х/ф «Варенька. І
в горі, і в радості»
21:00 Різдво Христове
23:00 Х/ф «Острів»
01:05 Х/ф «Диригент»

Безкоштовні оголошення

Оголошено конкурс

З відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які залучатимуться
до проведення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу

06:00 Єралаш
07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:45 Малятатвійнята
08:05 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:30 М/с «Дашадослідниця»
10:00 М/с «Ліло і Стіч»
10:55 М/с «Білка та
Стрілка»
11:20 М/ф «Анастасія»
13:00 М/ф «Феї»
14:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:50 Х/ф «Тариф
«Новорічний»
18:25 Одна за всіх
19:25 Віталька. Новий
рік
20:35 Віталька
20:50 Дайош
молодьож
21:50 Веселі мамзелі
22:15 Х/ф «Стиляги»
00:50 Х/ф «Хлопчики з
календаря»

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 під забудову 0,115 га, Димер, центр. Тел: (098) 555-85-83

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

Виготовлення меблів
за індивідуальним замовленням.
Доставка/встановлення безкоштовно.
Тел: (096) 702-51-82

Вишгород

«Чайка» – наш чемпіон!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

22 грудня у БК «Енергетик» урочисто нагородили команду клубу «Чайка» — бронзового призера чемпіонату
Києва з футболу у Вищій лізі-2012.
равці разом із тренерами по черзі
піднімалися на сцену під бурхливі
оплески. Їм вручали смачний гостинець у вигляді м’яча від Вишгородської
міськради.
Кожну команду супроводжували влучні гумористичні номінації. Наймолодших
(2005-2006 р. н. тренер Віталій Клименко) лагідно назвали «пінгвінчиками». У
номінації «Надія футбольного клубу» вийшли футболісти 2004 р.н., яких тренує
Олег Панченко. Команда 2002 р. н. (тренер Анатолій Блазунь) нині у Австрії. Вихованців Юрія Омельченка 2001 р. н. удостоїли званням «Сюрприз-2012 року», а
вихованців Валерія Сидорчука 2000 р. н.

Г

Футбольна команда «Чайка» була
створена у 1976 році. А вже у 2000-му —
стала повноцінним футбольним клубом.
Нині він нараховує вісім дитячих (160
вихованців), одну молодіжну та одну дорослу команди. Це — справжній бренд
Вишгорода.

Напівмарафон

Живемо ЗДОРОВО

Для чого вулиці називають іменами та
встановлюють пам’ятники людям? Для
того, щоб увіковічнити пам’ять про них, їх
героїчні вчинки, які є взірцем для нащадків. Суть їх — виховна. Мазепа боровся за
Україну — вільну, незалежну. Через багато років його мрія збулася.
Стосовно пам’ятників свв. Борису і Глібу.
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лова Віктор Решетняк, заступник голови
Федерації футболу міста Києва Вадим
Місюра, президент дитячо-юнацької футбольної Ліги Київської області Валерій
Золотухін, Валерій Виговський від Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ).
Вони вручили переможцям медалі та подарунки.
Були й творчі подарунки — від учасників міського танцювального колективу
«Клерико» та Вишгородського центру
творчості «Джерело». Вразив усіх футбег
«Фристайл» у виконанні Михайла Кульбаби.
Ну, от і все, свято, на яке так довго
чекали футбольні фанати Вишгородської
«Чайки», відбулося. Ця перемога стала
гідним фінальним акордом 2012 року.
До зустрічі у новому футбольному сезоні-2013.

Вишгородський міський голова Віктор Решетняк:
Дорогі спортсмени, тренери, батьки!
Ми пишаємося здобутками міського вітрильного спорту, тенісу, кікбоксингу, тхеквондо, карате, але футбол був, є і буде у Вишгороді видом спорту № 1.
Ми пишаємося перемогами нашого футбольного клубу «Чайка». За підсумками
чемпіонату Києва 2012 року, «Чайка» посіла почесне третє місце. За це вам, друзі, велике спасибі від міської ради, від усіх фанів «Чайки»!
Міська рада поставила за мету створити всі умови для подальшого розвитку футболу. Саме тому зараз ми ведемо переговори з Федерацією футболу України про фінансування реконструкції стадіону «Енергетик». Буде в нас європейський стадіон —
будуть і високого рівня команди.
Я ще раз сердечно вітаю наших футболістів з перемогами і бажаю в новому сезоні
великих успіхів, чемпіонських титулів, гордо нести по Україні звання вишгородського
футболу.
«Чайка» — наш чемпіон!
— номінацією «Гордість футбольного клубу «Чайка».
На сцену піднялись футболісти 1999
р. н. (тренер Сергій Малінін) — у номінації
«Найамбітніша та найсильніша команда».
А вихованцям Олександра Черкая 1998 р.
н. присвоїли звання «Найдисциплінованіша команда».
У номінації «Бронза, що варта золота» на сцену разом із тренером Валерієм
Сидорчуком піднялась молодіжна команда. Цьогорічна бронза наших футболістів
таки золота. Адже у ході чемпіонату команди, які отримали золото і срібло, не
переграли ФК «Чайка». Тренер пишаєть-

ся своїми вихованцями. Протягом довгих
років по-батьківськи опікувався кожним
гравцем. Чого тільки варті капітан команди Віктор Зонін, Руслан Ананко, Ілля Маклахов та гравці 1991 р. н. (яких розпочих
нав тренувати Олег Царюк) — Станіслав
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22 грудня на набережній Київського водосховища відбувся І Новорічний
напівмарафон «Йоль-2012», організований марафон-клубом поліції «Київ 42195»
та КП «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської міської ради».
інця світу не дочекались, а от напівмарафон відбувся. Це було свято
здорового способу життя. Сприяла
хорошому настрою і гожа зимова погода.
Кожен учасник отримав іменний номер,
магнітик на холодильник і проспекти від
спонсорів. Були й жетончики з номерами
марафонців, щоб взяти участь у лотереї. Неперевершено володарі пишних вусів і борід
— вписувалися у загальну картину та й день
був знаменний — зимового Сонячного сонцестояння.
Йоль — язичницьке свято, яке відзначають з 19 до 21 грудня. Та й назва, погодьтеся,

К

В. ПОТАПЕНКО, м. Вишгород

2012 року

Бронза, що варта золота

«Йоль»
на набережній

Обговорюємо

29 грудня

досвід минулорічного пробігу і скоротили дистанцію вдвічі. У рамках тригодинного
ліміту понад 21 км пробігли 122 учасники. Серед них — 95 чоловіків та 27 жінок.
У загальному заліку результати такі:
Серед чоловіків:
1 місце — Володимир Семенюк (із часом
1:19:05);
2 місце — Вадим Рогозовський (час —
1:20:18);
3 місце — Олександр Хадико (час —
1:21:30);
Серед жінок:
1 місце — Христина Богомягкова (із часом
1:28:00);
2 місце — Олена Федорова (час —
1:34:01);
3 місце — Ольга Мащенко (час — 1:34:28);
У напівмарафонській командній естафеті
перемогла команда «МЕГА-М»: Яків Савченко
та Ігор Слюсаренко.

Імена, що єднають, а не навпаки
За Конституцією України, церква відділена
від держави. Держава є світська, а не релігійна. Релігійність є особистою справою кожної
людини, як і її захоплення. Навіть Ісус говорив: «Богу — Богове, а кесарю — кесареве».
Праворуч від входу до адмінбудинку стоїть пам’ятник княгині Ользі — з голубами (на
плечах), з допомогою яких вона, за переказами, спалювала міста України. Цікаво, який
наступний пам’ятник кн. Ользі з’явиться у

нас?
У нашому місті живуть представники
різних християнських та інших церков, атеїсти — і державна влада має, за тією ж Конституцією, однаково ставитися до них, не
виділяючи когось. Тому що святе для одного
— не є таким для іншого. Отоді буде і духовне, і громадське єднання. Підтримання державою однієї релігійної громади несе розбрат і протистояння.

Церкви не мають прямого відношення
до високої духовності, шлях до якої — мир,
любов, добробут і радість (а це вже завдання
влади, обраної народом).
Тож, гадаю, що християнські пам’ятники
і назви треба сконцентрувати в історичній
зоні, біля церкви свв. Бориса і Гліба — на місці їх поховання. Місту ж повинні залишитися
імена І. Мазепи, Т. Шевченка, Б. Хмельницького та інших героїв будівництва України.
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2012 року

Кулінарні шедеври
У кожній країні невід’ємною часткою
Різдва є святковий стіл з кулінарними шедеврами.
У Норвегії господині варять пиво «дзиг»,
печуть хліб «дзиг», по кімнаті «дзиг» розкидають солому «дзиг». Обов’язкова страва різдвяного столу — «печена Швеція» — святкове
блюдо із свинини.
У Данії опівночі господиня подає на святковий стіл величезну миску солодкої рисової каші з секретом — захованим горішком.
Якщо неодружена дівчина знайде горішок —
наступного року чекає весілля.
В Австрії прикрашають ялинку не іграшками, а шоколадом і мармеладом. Їдять австрійці мало, зате гарячого глінтвейну споживають неймовірну кількість.
У Польщі протягом дня постують. Різдвяна трапеза починається з читання історії
народження Христа, потім їдять суп і рибну
страву. Головна її складова — різдвяні облатки (тонесенькі, як папір, шматочки білого
хліба, спечені з борошна та води). Облатки
символізують готовність сім’ї ділитися один
з одним - це знак любові і примирення. Поляки завжди накривають на стіл на одну особу
більше - для мандрівників або людей, які не
мають родини.
Різдвяними ласощами чехів є «цукрові»

Дата

Вишгород

Різдвяні страви на будь-який смак
— круглі тістечка діаметром 2-3 см, що проУ Бельгії пригощають булочками у формі
сто тануть у роті. Чеське Різдво неможливе
овалу або двох кіл, що символізують новонародженого. Всередину кладуть розфарбовабез традиційного коропа, який для чехів — те
ну гіпсову медальку-зірочку.
ж саме, що салат «олів’є» для багатьох з нас.
Румуни випікають до свята плетений каДо речі, цей салат є і на чеському столі й має
лач, готують голубці у капустяних або виноназву «картопляний».
У Болгарії жінки печуть хліб і готують
градних листях, печеню.
різні страви, чоловіки ріжуть порося. Є ще
У Сербії на святковий стіл подають порося, різдвяний пиріг, торт, ракію, квашену
звичай передавати з покоління в покоління
капусту, тушковану капусту з копченим свистаровинну срібну монету, яку на Різдво запікають у пиріг. Кому вона дістанеться – той
нячим м’ясом,
пиріг з каймаком, «пребуде особливо щасливим цього року.
бранац» — варену квасолю
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заступників.

Новорічний СЮРПРИЗ
І музика луна...
від Гайдна

Календар

Цей день в історії

30 грудня — День спеціаліста військовосоціального управління Збройних сил України
1616 — вийшов «Часослов» — перша друкована книга в Києві
1992 — у Сімферополі почала виходити
україномовна громадсько-політична та літературна газета «Кримська Світлиця»
Народилися:
1906 — Сергій Корольов — вчений-винахідник, конструктор ракетно-космічних систем,
академік АН СССР
1912 — Андрій Сова — український актор, гуморист, майстер художнього слова
Іменини: Антон, Даниїл, Михайло
31 грудня
Іменини: Зоя, Михайло, Модест, Семен
1 січня — Новорічне свято, Всесвітній
день миру
Народилися:
Христина ХРОМ’ЯК
1701 — Василь Григорович-Барський —
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»
український мандрівник, вчений-орієнталіст,
письменник
Напередодні новорічних свят у надзвичайно теплій і затишній атмосфе1842 — Василь Мова — український письрі Вишгородської дитячої музичної школи відбулося… музичне диво, при- менник, поет, драматург
свячене 280-тій річниці від дня народження Йозефа Гайдна. Концерт-лекція
1909 — Степан Бандера — український по(саме в такому форматі була запланована музична зустріч) зібрав зацікавлених слухачів.
вятковий настрій, створений зусиллями педагогів, новорічне оформлення концертного залу та неймовірне стилізоване сценічне вбрання юних
артистів прекрасно доповнювали загальну картину естетичного враження від почутого. Лектор — першокласний музикознавець Валерія Пец — зацікавила
своєю розповіддю про життя й творчість відомого композитора і дорослих, і дітей.
Музика, що прозвучала на зустрічі, органічно перепліталася з лекцією та була
представлена різноманітними жанрами: зокрема, глядачі почули низку творів Й. Ярослава БЕНЬ,
ФОТО — авторка та Дарина НІКІТІНА,
Гайдна, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта та Л. Бетховена.
Серед юних артистів особливо відзначилися Олена Онищенко, Маріанна Бер- спеціально для «Вишгорода»
кун, Марія Сасовська, Андрій Тимошенков, Софія Козьма, Денис Тимошенков,
У соборі Вишгородської БогоАнастасія Вовк, Ілля Смоляк, Арсеній Демидчук, Єгор Стаценко, Олексій Гегельський. Також виступили: Олена Лещинська, Євгеній Сидоренко, Ірина Артющен- родиці до Миколая почали готувако, Поліна Семка, Анастасія Баранова, Дарина Калачова, Олеся Бородій, Вікторія тися заздалегідь: у недільній школі
— святкова майстерка та вивченСмоляк.
У концерті брали участь не лише вихованці музичної школи, а й кращі педагоги ня віршиків, тематичні зустрічі від
— Світлана Шпортко, Людмила Ободенко, Тетяна Мещерякова та Катерина Пер- казкарки Катерини Єгорушкіної;
систа. Фінальний номер концерту — четверта частина симфонії Гайдна «Сюрприз» парафіяльний збір пожертв на при(Т. Мещерякова та К. Персиста) — зчинив справжній фурор: у момент гри нотні дбання солодких дарунків, робота
фабрики Святого Миколая, де його
сторінки навмисне полетіли одна за одною зі сцени в зал.
помічники допомагали складати
А після концерту всі юні артисти отримали новорічні подарунки.
подарунки дітям.

С

Готується також масляний пиріг, подаються
соління (турша) і компоти із сухофруктів, а
також христопсомо — різдвяний хліб з горіхами, родзинками та оливками. Крім того,
традиційно готують печеню зі свинини, індичку, начинену рисом, каштанами і родзинками, солодкий пиріг і варену пшеницю з
цукром. У пиріг Святого Василя — василопіту — запікають монетку: тому, хто знайде її,
щаститиме весь рік.
На столі у Великобританії обов’язковий різдвяний плумпудінг із сала, хлібних
крихт, борошна, родзинок, цукру, яєць та різних прянощів. Цей пудинг обливають ромом,
підпалюють і палаючим ставлять на стіл. Традиційна святкова страва — фарширована індичка (грегор), начинена хлібом і сумішшю
рубаного м’яса, кислих яблук і слив.
У Мексиці пінату (глиняну судину з
фруктами і солодощами) прикрашають зірками і різними фігурами, підвішують, і діти,
аби дістати пригощання, намагаються із
зав’язаними очима розбити горщик.
25 грудня рано-вранці кенійці ріжуть
козу і ділять її між членами сім’ї. Після різдвяної трапези люди йдуть від будинку до будинку, бажають один одному веселого Різдва і дарують сюрпризи.

літик, голова проводу ОУН у 1940–1959 роках
Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій
2 січня
Народилися:
1841 — Тадей Рильський — український
культурно-освітній діяч, народознавець
Іменини: Даниїл, Іван, Ігнатій, Юрій
3 січня
Народився:
1906 — Олексій (Андрій) Стаханов — донбаський шахтар — зачинатель масового руху
новаторів виробництва у Радянському Союзі
(уродженець Орловської області)
1942 — Анатолій Погрібний — український
громадський діяч, літературознавець, публіцист, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка
Іменини: Михайло, Микита, Петро, Прокіп,
Уляна
4 січня
1494 — видано звід православних пісень
«Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею
1873 — у Львові засновано літературне товариство імені Тараса Шевченка
Іменини: Анастасія, Дмитро, Федір, Богдан

Від хати до хати біленьким сніжком
ішов Миколай із повним мішком

Традиції

У

іншому кінці міста – міському центрі творчості «Джерело» — понад два місяці на жвавих репетиціях дівчатка хору «Коралі» вивчали нову Миколаївську виставу, яку написала відома
режисер, заслужена діячка мистецтв Софія Майданська, розучували нові святкові пісні, повторювали стару виставу «Миколаївські гоцання» (сценічне відображення народного святкування у Центральній Україні).
Усе для того, щоб подарувати казкове свято
для маленьких вишгородців.
19 грудня Святий Миколай з помічниками —
ангеликами-коральками та настоятелем собору о.
Тарасом — завітав до дітей у Вишгородську центральну лікарню. А 23 грудня – до собору, де його
приходу очікували малі й дорослі.
Святий Миколай не оминув і своїх помічників
(ТОВ «Харчпродторг»), яким подякував за допомогу у приготуванні смачних медових пряників-миколайчиків.

Дата

Вишгород

29 грудня

Які бажання і мрії дітей 11-12 років
у новорічну ніч? Різні. Та майже кожен
чекає якогось дива, гарних подарунків,
веселощів, бажає добра і злагоди своїй
родині…
Ілля: — Ще раз мрію потрапити до Діснейленду. І не на три дні, а хоча б на тиждень.
Бо там так чудово, що не передати словами.
От би кожна дитина мала змогу побувати в
Діснейленді!..
Антон, 9 р.: — Хочу, щоб новорічне свято і наступний рік стали найкращими у моєму
житті.
Наталія: — Мрію зустріти новорічну ніч
із своїми найкращими друзями в селі — пограти в сніжки, покататися на санчатах, щоб
було весело і гамірно!
Евеліна: — Найбільше люблю підготовку
до Нового року. Не можу дочекатись, коли
всією сім’єю будемо прикрашати ялинку. У
новорічну ніч чекаю дива. І ніколи не замовляю подарунків, бо завжди цікаво — який же
сюрприз чекає на мене під ялинкою?
Денис: — Мрію про багато подарунків.
Іра: — Хочу, щоб збулися всі бажання
моєї сім’ї. І кожного з нас. Щоб усі в моїй родині були здоровими.
Артем: — Мрію про ноутбук з різними
«прибамбасами», веб-камерою та програмами.
Ірина: — Щоб святковий настрій у моїй
родині був не лише в новорічну ніч, а й протягом усього року. Із подарунків було б добре
отримати планшет і новий телефон. І ще… я з
дитинства мрію про кошеня…
Таня: — Хочу, щоб подарунки були у молодшого братика. На Миколая він нічого не
отримав, бо не слухався — не хотів іти до
дитячого садка. Боюсь, що й до Нового року
не виправиться. Я, на жаль, у ці казки вже не
вірю, бо встигла побувати Снігуронькою в
дитячому садочку. А мій дідусь був Дідом Морозом. Тоді всі бігали навколо мене, а один
хлопчик весь час просив подарунок — нового
робота.
І все ж хочу, щоб для тата й мами теж були
під ялинкою подарунки. А я б хотіла кошеня.
Адже в мене ніколи не було домашньої тварини. Щоправда, братик хоче песика… Та ж я
попросила перша…

Зробіть зоряну воду

Мишко: — Мені б дуже хотілося мати собаку. Але навряд чи ця мрія здійсниться…
Люда: — Не хочу звалювати на плечі так
Анатолій МИСЬКО,
званого Діда Мороза свої мрії. Мені достаткраєзнавець
ньо чупа-чупса — одного, двох, трьох — чим
більше, тим краще. Просто я — фанатка чупа-чупсів і готова їх поїдати на сніданок, обід
і вечерю. Ще й перед сном одного можна…
Настя: — Як було б гарно зустріти Новий
Свято богині Дани (Водокрес) — 12-й
рік із сім’єю і найкращими друзями, моїми
день після зимового сонцестояння (може при«афінянами» (колектив «Афіна» з ЦТ «Дивоспадати на 2-3 січня, бо зимове сонцестояння
віт» — Ред.) та каратистами Ясею, Святом,
припадає на 21-22 грудня).
Богданом, звісно, з моїм братиком Дімкою
На дванадцятий день після різдва Божита всіма друзями із «Комети»! Хочу, щоб мої
ча — Коляди народжується жіночий початок
батьки та друзі не хворіли, не отримували
Всесвіту — богиня Дана, покровительниця
травм, і сама хворіти не хочу. Щоб мій голос
води.
не «сідав» раптово, бо люблю дарувати люСаме в цей день, як твердять астронодям пісні. Також хочу туфлі для стандартної
ми, Земля підходить найближче до Сонця.
програми (бо «латинські» вже є), сукню для
Тому вода набуває особливих цілющих власстандарту та латини. Просто хочу новорічнотивостей — від посиленого випромінюванго дива! Хочу собачку…
ня з близького Сонця. А в народі збереглося
Владислава: — Мрію зустріти Новий рік
повір’я: «Про що на Водосвяття помолишся,
з найкращою подругою, аби дарувати одна
те збудеться».
одній подарунки, співати новорічних пісень і
Богиня Дана дає дівчатам добрих чоловідивитись «Сам удома». А ще — грати в ігри,
ків, тому вони обов’язково в цей день йдуть до
пити дитяче шампанське, їсти мандарини й
річки по святу водицю.
бутерброди з ікрою. Ми провели б весело
Українська жінко! Час подбати про
час!
здоров’я своєї родини. Зроби зоряну воду:
Іра: — У цю новорічну ніч не хочу загаліпше з джерела (чи з криниці) набери у глидувати ніяких речей, бо все необхідне маю
няний горщик водиці й на ніч постав на вікні чи
завдяки батькам. Побажаю, щоб у моїй сім’ї
надворі, і хай скупаються в ній Зорі. Цією вовсе було добре, завжди панували затишок і
дою хай вмиється вся родина,
добро, щоб усім рідним щастило в рік Змії.
у- щоб воскресла Україна.
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Січень

Свято Домовика — 25 січня (за фольклорно-етнографічними даними). Йому залишають на ніч на печі або на столі свіжий хліб
або кашу і просять берегти господарство, тварин.
1

Листівка —
власноруч

2

3

Вам знадобляться (ФОТО 1):
— гумовий макетний килимок;
— канцелярський ніж;
— лінійка;
— циркуль;
— фігурний дирокол;
— простий олівець;
— ножиці;
— двосторонній кольоровий картон
формату А-4;
— кольоровий папір;
— стрічки однакової довжини різнокольорові;

Лютий
Стрітення (Громниця) — 2 лютого.
Стрітення зими з весною. Молитви до
Сонця. З цього дня вже можна починати
вивчати пісні-веснянки, розмальовувати писанки. В давні часи у цей день запалювали смолоскипи (за християнства
замінено «громичною свічкою»). Спостерігали за погодою — хай буде цей день
Сонячний! Яке Стрітення — така й весна.
Велесовий тиждень (тиждень від
понеділка до неділі, що випадає 10 лютого) — іноді його називали ще «Чортовим тижнем», бо «черти і різи» були своєрідним тайнописом, за яким Велесові
внуки вміли ворожити і «чертити», тобто
писати.
Велике свято Велеса — 11 лютого.
Вшановуємо Бога багатства, достатку
і добробуту такою молитвою: «Молимо
Велеса, Отця нашого, хай потягне в небі
коня Сварожого, і хай прийде до нас сурі
вішати, золоті Кола вертячи! Бо то Сонце
наше, як святе для домівок наших, і перед ним блідне лик вогнищ домашніх!»
(Велесова книга).
Випікають житній хліб, яким годують
домашню худобу, варять пиво, освячують хліви.
12 лютого жінки виносять на мороз
нитки, пряжу, льон, вовну, щоб мати
добре прядиво для ткання, плетіння та
шиття.
Колодій (Масниця) — на третьому
тижні лютого. Парубки вибирають наречених. Магія родючості — неодруженим парубкам жінки привязують колодку
(символ продовження роду). Обрядові
страви цього тижня переважно молочно-масляні — вареники, пироги з сиром
і сметаною, млинці тощо. На цьому тижні
не шиють і не прядуть.
Весняний Стрибог — 21 лютого.
Лелечини — 24 лютого. Свято тотемного птаха українців. Вважають, що
з цього дня птахи починають свій політ
із вирію. Початок пташиних свят. Птахів
вважають священними, бо вони двічі народжуються — «перший раз гладке яйце,
другий — пухке пташеня».
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Олександра ПОЖДЕМА,
учениця 8-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1,
ФОТО — Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії
«Інтелект»
гурток журналістики ЦТ
«Джерело»
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Свята кола Сварожого

Собачка під ялинку
Бажання загадували юні журналісти
міського ЦТ «Джерело»

2012 року

5

Майстер-клас

Майже 200 років тому
з’явилася перша листівка. Сьогодні їх вибір надзвичайно великий і сюжети найрізноманітніші:
вітальні,
«валентинки»,
кумедні та серйозні. А ще
є особливі, зроблені власноруч.
Разом з майстринею
Оленою Ростиславівною
Кольвах ми, юні журналісти «Джерела», виготовили
листівку «Україночка» зі
справжнім віночком, який
носили всі наші дівчата.
Отже, не гаятимемо час —
до справи.
— клей та зубочистка.

Шматок картону (того кольору, який
вам до вподоби) на гумовому макетному
килимку розріжте навпіл канцелярським
ножем (ФОТО 2).
Зігніть його навпіл. Відступіть зверху 1
см, накресліть коло. Простим олівцем зробіть дві позначки внизу кола так, щоб між
ними була відстань 3-5 см (ФОТО 3).
Фігурним дироколом виріжте з кольорового паперу декілька квіточок розміром
2х2 см і таку ж саму кількість квіточок іншого
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кольору розміром 1х1 см. Таким же чином
виріжте кленові листочки, розміром 1 см
(ФОТО 4).
Одну за однією на великому проміжку кола обережно наклейте великі квіточки
між позначками, зробленими раніше. У середину цих квіточок — менші за діаметром
(ФОТО 5).
На менший проміжок між позначками вертикально наклейте різнокольорові
стрічки у будь-якій послідовності. Зачекайте повного висихання.
Біля кожної квіточки всередині віночка
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наклейте кленові листочки.
Ось яка листівка вийшла у Іллі Полякова
(ФОТО 6).
На зворотній стороні сміливо можна поставити штампик з написом «Ручна робота»
(ФОТО 7) .
Листівка «Україночка» готова!
Вам до вподоби наш майстер-клас?
Бажаємо ніколи не сидіти без діла,
адже, як казав Ян Коменський: «Ніхто не
стає майстром, не тренуючи свою майстерність».
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29 грудня

Що Папа хотів
під ялинку?
ДЖЕРЕЛО: Credo
Л
и
с
т
с е м и р і ч н о г о
Йозефа Рацінгера,
написаний
1934
року, знайдено під
час ремонту рідного
дому
нинішнього
Папи Римського в
Пентлінгу, Баварія
(Німеччина).
лопчик пише: «Кохане Дитя Ісус! Ти вже
незабаром зійдеш на землю. Ти прагнеш
радувати дітей — і мене також. Я б хотів
дістати месал, зелений орнат і серце Ісуса. Завжди
буду вдячний. Усього найкращого. Йозеф Рацінгер».
До тексту було додано малюнок ялинкової гілочки зі
свічкою і ялинковою кулькою.
Містяться там також прохання сестри і брата
нинішнього Папи – Марії та Георга. Дівчинка, якій
тоді було 13 років, мріяла про книжку з картинками, а
10-річний Георг – про білий орнат.
Месал (Schott), про який просив малий Йозеф,
це — недільні читання. Орнати ж брати Рацінгери
просили собі, оскільки обидва вже з дитинства
найбільше любили гратися «у священиків». Щодо
«серця Ісуса», то йдеться про образок з іконою Серця
Господнього, яку Йозеф Рацінгер особливо любив у
дитячі роки.
Секретар Папи монс. Генсвайн сказав, що Папа
зрадів дитячому «листу під ялинкою» і дуже сміявся,
читаючи його. Цей милий і вже цілком історичний
лист можна побачити в Мюнхені, на різдвяній виставці
«Світло, що нам сіяє».

Х

Конфесії

Святки

2012 року
Цікавинки

День Різдва

Ще Климент Олександрійський (150 — б. 215) писав не без іронії
про тих, що покладають точну дату народження Христа на 20 травня
(чи 20 квітня) 28 року Августового урядування, себто на третій рік нашого сучасного літочислення. Сам він указував на 17 листопада того
ж року як на день народження Ісуса Христа, але, на жаль, не залишив
жодних вказівок на те, чим він цю дату обґрунтовував. Пізніше день народження Христа пов’язували з початком весни, який, за Юліанським
календарем, припадав на 25 березня (народження світу).
а Сході Різдво довгий час відзначалося разом із Богоявленням. 6
січня поєднувало у собі і Христове Різдво, і Хрещення Ісуса в ріці
Йордані.
Деякі Церкви, а передусім Західна, вважали, що поклін трьох мудреців,
чудо в Кані Галілейській, чудесне розмноження хліба, а подекуди навіть і воскресіння Лазаря — це теж свідчення появи Бога на землі. Західна Церква
перша відділила Христове Різдво від Богоявлення і почала святкувати його
окремо.
Формальне ж рішення про відзначення Різдва Христового 25 грудня було
прийнято на Ефеському (Третьому Всесвітньому) церковному соборі у 431 році.
Римський імператор Юлій Цезар за пропозицією вченого Созигена увів в
обіг 1 січня 45 р. до Р. Х. новий — Юліанський календар (реалізований через
використання системи високосних днів, що додаються щочотири роки).
Сьогодні Різдво Христове в ніч з 6 на 7 січня зустрічають лише кілька православних церков — Українські, Російська, Єрусалимська, Сербська і Грузинська, афонські монастирі, а також католики східного обряду і деякі протестанти, що дотримуються Юліанського календаря.
Усі інші 11 православних церков (більшість православних церков світу:
Константинопольський — Вселенський патріархат, Польська, Румунська,
Болгарська, Вірменська апостольська, Коптська та інш.) святкують Різдво,
як і більшість католиків і протестантів, у ніч з 24 на 25 грудня. Проте згадані
11 церков користуються не «католицьким» Григоріанським календарем, а так
званим Новоюліанським (поки він збігається з Григоріанським, розбіжність
між цими календарями в один день накопичиться до 2800 року).
Цей календар затвердили у 1923 р. на Константинопольській нараді Православних Церков. Він має період у 900 років, протягом яких число високосних років зменшується на 7. Тривалість такого року становить 365 +218
/ 900 = 365,24222, тобто помилка в 1 день в ньому буде накопичуватися по
закінченні більш ніж 40 000 років. Реакцією на реформу став розкол: грецькі
«старостильники» відмовились прийняти це нововведення.
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Вишгород

Підсолодили
канікули Соцстрах
Людмила БОНДАРЧУК, директор Вишгородської
міжрайонної виконавчої дирекції КОВ ФСС з ТВП
Протягом року до дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
звернулося 2368 страхувальників.
17,5 млн грн перераховано підприємствам на надання допомоги застрахованим особам з тимчасової
непрацездатності, із них 6 млн грн — на допомогу з вагітності і пологів.
У різнопрофільних санаторіях України оздоровилися 447 осіб. На це витрачено 2,5 млн грн.
Під час літніх канікул оздоровлено 254 дитини. Напередодні Нового року підсолодили зимові канікули
12,5 тисяч подарунків для дітей застрахованих осіб.
Робота в соціальній сфері складна і цікава, бо приходять різні люди. Дякуємо головам комісій із соціального страхування ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
«Чорнобильський спецкомбінат», ПрАТ «Харчопродторг», Вишгородської ЦРЛ, ТОВ «Карат-Ліфткомплект», ТОВ «ЧіпсиЛюкс», ДП «Димерське лісове господарство», ТОВ «Київська енергетична компанія»,
філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС», КПЖ і КГ Вишгородської міськради, гімназії «Інтелект», управління
Пенсійного фонду Вишгородського району, ПАТ «Київоблгаз», ВМК ДНЗ «Чебурашка», відділу культури і
туризму Вишгородської РДА, КП КОР «Вишгородське
БТІ», Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, ДСП «Централізоване підприємство
поводження з радіоактивними відходами».
Наші вітання всім, хто присвятив себе служінню людям, колегам на всіх ділянках соціальної сфери та нашим страхувальникам.
Хай Новий рік принесе вам нові надії, нові здобутки,
хай множаться добрі справи, а в сім’ях панує злагода і
добробут! А головне — не хворійте!

У 2013-й рік і завжди — з Богом

Розмовляла Ярослава БЕНЬ
ФОТО — архів парохії собору
Вишгородської Богородиці

Минув рік, як отець Тарас Валах провів першу службу у соборі Вишгородської
Богородиці. Новий настоятель храму комусь одразу став близьким. Іншим потрібен був час, щоб придивитися і відкрити
своє серце новому духовному наставнику. Зі своїми помічниками о. Василем та
о. Миколою (ФОТО 1) делікатно і невимушено, спільною молитвою він ставав
частинкою вишгородської парохії.
Захотілося побільше дізнатися про
нього.
— Отче Тарасе, звідки Ви родом?
— Я з с. Біла поблизу Тернополя, народився у травні 1981 року в родині робітників.
Маю ще старшого брата і молодшу сестру. У
нашому селі, до речі, жила певний час відома
співачка Соломія Крушельницька. Ще зі школи грав у сільському духовому оркестрі, брав
участь у танцювальному ансамблі
— Коли відчули покликання стати священиком?
— Вже старшокласником брав активну участь у житті парафії — прислуговував,
провадив катехизацію для дітей, пізніше —
допомагав дякові. І, коли закінчив середню
школу, знав, що попереду — семінарія. Коли
я сказав про це батькам, вони зніяковіли.
Але, як мудрі люди, підтримали мій вибір.
Тернопільська вища духовна семінарія
ім. Йосифа Сліпого відома тим, що, окрім
духовної формації, привчає до тяжкої фізичної праці. Саме в час мого навчання розбудовувалась Зарваниця (село на Тернопільщині, відоме чудотворною іконою і цілющим
джерелом, біля якого з’являлася Божа Матір — ред.). Це трішки лякало. І якби не мав
твердого бажання стати священиком — не
витримав. Із вісімнадцяти хлопців мого курсу
закінчили семінарію восьмеро.
На останньому курсі семінарії ректор запропонував їхати на навчання до Риму (Італія). Мене цікавило церковне право, до навчання за кордоном я працював аудитором у
трибуналі Тернопільської архиєпархії.
Три роки навчання у Римі — це взагалі
окрема історія. Вивчав східне канонічне право, подружні питання, відносини незареєстрованих пар, законність шлюбів. Закінчив
у Папському східному інституті факультет
східного церковного права.
Повернувся в Україну і одружився. На
Стрітення мене висвятили на священика, і
практично одразу владика дав направлення
до Київської архиєпархії помічником настоятеля храму Благовіщення Пресвятої Богоро-

диці у Києві й паралельно суддею у трибуналі
молоддю). На жаль, він тяжко захворів і зараз
Київської архиєпархії.
лікується. Ми молимося за його одужання.
— Як Ви потрапили до Вишгорода?
Отець Микола Сулима — віце-канцлер
— Це моя перша адміністративна відпоПатріаршої курії, провадить Святу Літургію
відальність. Парохія подобається, відчувадля дітей.
ється суттєва робота мого попередника, о.
— Чим живе парохія сьогодні?
Сергія Прудка. Приходять і нові люди. Радує,
— Молимося. У неділю — дві Святі Літурщо сьогодні люди шукають Бога.
гії. Недільна Літургія — особливий момент,
— Як Вам місто?
і я запрошую читачів, незалежно від конфе— Мені подобається. Місто дуже красисійності, переосмислити роль неділі у житті
ве, дружина Олена, киянка, просто закохалакожного християнина.
ся в нього. Із владою — міською і районною
Стараємося більше активізувати парафі— повний консенсус. Свідченням цього є і
яльне
життя, залучати людей до
Всеукраїнський фестиваль «Вишгородська
того, що їм близько — хтось
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годійну акцію «Великодній кошик». Не можу
не згадати про прощу до Вишгородської
Богородиці. Маємо у храмі копію чудотворної ікони, організовуємо до храму молитовні
паломництва. Словом, парохія живе, розвивається як живий організм.
— Новий рік теж зустрічаєте спільно?
— Так, минулого року зародилася нова
традиція зустрічі Нового року з Богом. Ми
прагнемо 2013-й розпочати по-божому, тим
паче є люди, які не мають з ким його зустріти.
О 23:00 на Святій Літургії молимося, дякуємо
Богові за прожитий рік, а потім у світлиці зустрічаємо Новий рік. Мусимо визнати, що у
цей час багато гріха робиться, і мають бути
ті, хто молиться за прощення тих гріхів.
— Чи має вишгородська парохія якусь
специфіку?
— Тут люди ще не розуміють, що парохія
— це вони, що вони є господарями. Стараємося більше долучати парафіян до господарських справ.
— Серед цих справ і завершення облаштування собору?
— Завжди є проблема браку фінансів.
Для того, щоб провести зовнішні роботи, потрібні значні кошти, бо площа церкви велика.
Потребує ремонту дах храму. Є проблеми з
опаленням і облаштуванням території довкола церкви. З Божою поміччю по весні розпочнемо ці роботи.
— Що іще у планах?
— Відновити благодійну їдальню, яка діяла при соборі. Це дуже цікава і потрібна
практика.
— Ваші побажання напередодні Різдва.
— Хочу побажати кожному пережити радість приходу Спасителя у день Різдва Христового. А ці дні, що залишилися до Світлого
Празника, бажаю провести в роздумах про
те, чи достойні бути присутніми поруч із народженим Спасителем, який приходить у
світ як Дитя, що ми ще можемо зробити і
змінити, щоб підготуватися і гідно, з чистим
серцем зустрітися із Спасителем. Бажаю
всім смачної куті та веселої коляди!

Святки

Вишгород

На ялинку — з усього району

29 грудня

ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Годинник на всіх вежах проб’є північ, і на землю ступить Новий рік. Бій курантів розвіє снігові хмари, і великі білі сніжинки заіскряться всіма
кольорами веселки, тихо падаючи на землю. Залунає різдвяна мелодія — і в цю чарівну годину до
нас в гості завітає новорічна казка, і розпочнуться
дива…
апалити новорічний настрій у серцях людей
взялися вихованці Вишгородського районного Центру творчості «Дивосвіт», подарувавши нам казку «Снігова Королева». Вони створили
справжнє ДИВО за мотивами творів Г. Андерсена та Є.
Шварца. Понад 200 юних артистів центру у цьому неймовірному шоу емоцій та загадкових дій.
Магічними сопілковими мелодіями наймолодші
янголятка зразкового ансамблю «Рум’янок» наче заманили глядачів у казкову дію. Діти разом із Сніжинками повели хороводи, у хатах прикрашали ялинки. А на
сцені ожили загадкові істоти — Різдвяна Казка, Зимова Казка, Ялинкова Фея. Вони і ще багато ДИВОвижних створінь за допомогою своїх гарячих сердець та
магічних заклинань допомогли казковим героям Герді
та Каю перемогти злі чаклунства й інтриги Снігової Королеви.
Щоб розтопити холодне серце Її Величності, Каю
довелося пройти випробування самозакоханості у
Крижаному палаці. А відчайдушній Герді — подолати
довгу дорогу у пошуках улюбленого брата, побувати в гостях у льодяної Королеви і розкутої Принцеси,
вирватися з оточення жадібних Розбійниць, відвідати
Чаклунів та Шаманів, потоваришувати з чудернацьким

З

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

За підтримки голови Вишгородської
райдержадміністрації
Олександра Приходька та депутата Верховної Ради від нашого
округу Ярослава Москаленка (НА
ФОТО) 26 грудня у районному Центрі творчості «Дивосвіт» відбулася
Районна ялинка. Серед почесних
гостей —голова райради Олександр Носаль, заступник голови
РДА Валентина Духота.
ишгородський
районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (дирек-

В

тор Ірина Черниш) запросив на свято
400 дітей що опинилися у складних
життєвих обставинках, з прийомних
сімей, інвалідів та сиріт з Катюжанки,
Хотянівки, Рудні-Димерської, Козаровичів, Синяка, Ясногородки і Вишгорода. Районний відділ освіти (начальник — Раїса Клименко) потурбувався
про транспорт, діти з далеких сіл прибули у супроводі фахівців із соціальної
роботи на шкільних автобусах.
Діти були у захваті, адже вони не
лише отримали солодкі подарунки, а
й полинули у казковий світ Андерсена.
Разом із героями «Снігової Королеви»
потрапили до загадкової країни Лапландії, оживляли кумедного Сніговика і закликали до зали Діда Мороза.
Емоцій вистачить на цілий рік,
буде що розповісти друзям.

Дід Мороз стрибав, як заєць
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

дикуватим Сніговиком на роликах. За законами Казкової країни, Снігова Королева — безсила проти гарячих
сердець героїв дійства, яке створили артисти «Дивосвіту», заворожуючи глядачів запальними танцями та
мелодійними піснями й чудовою акторською грою.
Над казкою працювала талановитий сценарист
та режисер, художній керівник Центру творчості «Дивосвіт» Олена Титаренко. З Новим роком на сцені всіх
вітали творчі колективи центру: зразковий ансамбль
«Рум’янок», студія сучасної хореографії «Ліберті», студія бального танцю «Афіна», вокальні студії «Візерунок», «Доремікс», та «Соло», студія народної хореографії, творче об’єднання «Різні люди».
А численні ДИВОгості, що прийшли привітати дітей
району, висловили багато щирих слів та подяк юним
талантам, які зуміли заворожили своєю грою серця як
маленьких, так і дорослих глядачів.

Феєричний
кошмар

Владислав ЛОЗА, учень 8-В класу BPГ «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «ДЖЕРЕЛО»

Б

Дитячий куточок

Бубни шаманів

Небезппечні
забави

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

У дитсадочку «Ластівка» до Новорічного свята готувались дуже ретельно, зокрема і у старшій групі «Соняшники», вихованці якої незабаром
підуть до школи.
атьків на свято прийшло не менше, ніж дітей. З наступаючим
Новим роком їх привітала завідуюча Галина Литвиненко, яка нагадала,
що двері закладу завжди будуть відкриті
для них і їхніх дітей.
Малеча поспішила до зали зі своєю
виставою «Золотий ключик», сповненою
незвичайних пригод казкових героїв. У
цьому їм допомогли вихователь Наталія
Дзюба, музичний керівник Олена Петрова, вихователь-методист Олена Роговенко (вона ж і автор сценарію), а також
керівник студії пластичної імпровізації
Вишгородського міського центру творчості «Джерело» Любов Савочкіна (Заметіль), яка підготувала мініатюри «Пори
року», «Червона Шапочка», «Заметіль»,
а також запальний «Рок-н-рол». Цікаво
було спостерігати за малечею, яка без
слів, мімікою й рухами передавала свої
настрої й почуття.
Діда Мороза зі Снігуронькою зустріли радо. Діти співали, танцювали, водили хороводи, змагались у спритності
– стрибали наввипередки у мішках та
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СвятДИВО починається
Христина БАРАНОВСЬКА, Школа журналістики ЦТ
«Дивосвіт»

Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики
ЦТ «Дивосвіт»

2012 року

Людей завжди приваблювало усе небезпечне й невідоме.
Та українські міста й села напередодні Нового року перетворюються на артилерійські полігони — все більшим стає попит
на піротехніку.
оціновувачі «вибухових» розваг задоволені. На прилавках
легальних і нелегальних магазинів та кіосків — розмаїття
«болідів» та «шутих», «феєрверків» та «бомбочок», «бабок» і «фонтанів», «корсарів» та «флібустьєрів». Приходь і вибирай!
Вибрав — сплачуй гроші і насолоджуйся! Чи не такими словами
приваблюють нас продавці небезпечних іграшок, які, за нечисленними винятками, не мають дозволу на розповсюдження бозна-де
виготовленого товару? Кількість фатальних випадків та неприємних інцидентів, пов’язаних із піротехнікою, у нашій країні зростає в
геометричній прогресії! Та ніщо не зупиняє прихильників вогняних
шоу.
Якщо ви не хочете, щоб феєричне свято різнобарвних іскор та
залпів райдужних ракет обернулося «феєричним кошмаром» болю,
стогонів і безкінечних рейдів по лікарнях, купуйте піротехнічну продукцію у спеціалізованих центрах, де нічого, крім неї, не продають.
Раджу також поцікавитися у адміністратора, чи витримані спеціальні умови зберігання виробу, що не менш важливо, та перевірити
термін придатності та чи належним чином упакований виріб. Вимагайте також ліцензію на продаж товару в Україні — продукція має
бути сертифікована.
І пам’ятайте: ніколи не варто застосовувати виріб без допомоги
батьків, якщо вам немає шістнадцяти чи ви не надто усвідомлюєте,
що робите. Якщо ж після підпалення виріб не спрацював, не підходьте до нього раніше, ніж через п’ятнадцять хвилин, — це може
коштувати вам життя. Краще почекати осторонь.

П

через мотузок Діда Мороза. До речі, він і сам продемонстрував спортивну
підготовку й залучив до цього батьків.
Потішили гостей і Емілія Чаус, яка зіграла на піаніно й виконала пісеньку
про Діда Мороза, а також Настя Салтан зі своїм акробатичним номером.
Було багато веселої музики, ігор. Діду Морозу й Снігуроньці дуже не хотілося залишати чудових ластів’ят, але треба було поспішати до інших дітей.
Тож, іще раз привітавши всіх зі святом та вручивши подарунки, попрощались до року наступного.

Народні різдвяні віншування-привітання

***
Вітаю вас нині, усі добрі люди,
Нехай Божа ласка з вами завжди буде —
Кожної днини, кожної години.
Хай вас Бог благословить, а біда загине.
Хай горя і лиха не буде між вами,
Щоби в згоді жили сестри із братами.
Для кращої долі хай вас
Бог благословляє,
Веселих свят вам Різдвяних.
Христос ся рождає!
***
На небесах ангели співали,
І ми почули тую новину.
Віншую Вас, пане господарю,
І Вас, господине,
В цій хаті сто літ прожити,
На рідній землі хліб ростити.
А Вас Бог за то нагородить –
З одного зернятка тисячу вродить.
Дасть Вам Бог до Вашого городу
Синам — силу, а дочкам — вроду.

Синам щасливо жінок дістати,
А дочкам добру долю вгадати.
Христос народився!
***
Я — маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте,
Яблучка й горішки,
Будуть нам потішки.
***
З Різдвом Христовим, З Новим роком,
Хай вам щастить за кожним кроком,
Хай Матір Божа вас охороняє,
А Господь Бог здоров’я посилає.
Покиньте смуток — радість нині:
Христос народився в яслах на сіні.
І нині між нами Він пробуває.
З святом великим, Христос ся рождає!
***
У день святий Різдва Христова
Бажаю щастя вам земного,

Бажаю в душах відродити
уміння вірити, любити,
А Бог вам щедрою рукою
за вашу віру, за терпіння
Своє надасть благословіння.
***
В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаєм вас!
Із Вечерею Святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає,
і сніжком хай посіває,
Хай рік Новий несе у хату,
Щастя й радості багато!
Христос народився!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.
З РІЗДВОМ!!!
***

Різдвяна зоря зазирає до хати.
Хай буде на радість ця хата багата!
Даруй нам, Ісусе, любові у серце,
Нехай вона рясно на ближніх поллється!
Хай родиться в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-сіль будуть
У вашій світлиці.
Щоб ви в своїм домі
Всі були здорові,
І щоби було у вас
Усього доволі!
Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба
Й Господь посилає
Усе, що вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій,
І любов на довгі роки!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!
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Дорогі вишгородці!
А
Асоціація роботодавців
Вишгородщини щиро вітає вас
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними та щедрими,додадуть життєвих сил, окрилять
душу. Хай з вами завжди будуть вірні друзі, удача
й успіх, а в оселях – світло та радісно від любові і
добрих новин. Здоров’я, добробуту, сімейного затишку вам і вашим рідним!
З новими надіями, з новими звершеннями, з
новим благополуччям! З Новим роком! З новим
щастям!

На дозвіллі

Кросворд «Новорічний»
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. … Мороз. 5. Бог Сонця, творець світу в давньоєгипетській
релігії. 7. Не проти. 10. Частина Світового океану. 11. Невеликий хижий звір із темно-жовтим густим хутром. 12. Птах, якому присвячується 2031 рік в українському
етнічному календарі-гороскопі. 14. Великий морський рак. 15. Російський радянський актор театру і кіно. 18. Атмосферне явище. 20. Свято народження Христа. 23.
Новий …, місто на Півдні США. 26. Жіноча прикраса. 29. Мавпи роду ігрунки. 32.
Річка в Південній Африці. 35. Виріб, підробка під що-небудь. 38. Лінії на географічній карті, що сполучають точки з однаковим значенням певної величини. 40. Місто в
Дніпропетровській області. 41. Ярова пшениця. 42. Корабельний кухар.
По вертикалі: 1. Новорічна … . 3. Розділ антропології по вивченню викопних людей. 4. – Жаба з’їла Мушку, Вуж з’їв Жабу, Їжак з’їв Вужа. Обід пройшов в обстановці
… . (Ф. Кривін). 8. Дерево, якому був присвячений 2003 рік в українському етнічному
календарі-гороскопі. 9. Тварина, якій присвячується 2012 рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 16. Таємний хід. 19. Річка в Австрії. 21. Арха … (застаріле
слово). 22. Негармонійне поєднання звуків. 24. Птах, якому присвячується 2026 рік
в українському етнічному календарі-гороскопі. 25. Угорський поет. 27. Річка в Нігерії. 30. Теплоелектроцентраль. 33. Тварина, якій
присвячується 2017 рік
в українському етнічному календарі-гороскопі.
34. Свобода. 36. Річка у
Вірменії. 37. Угорський
архітектор. 39. Рослина, якій був присвячений
2000 рік в українському
етнічному календарі-гороскопі.
По колу (зліва направо): 6. Рослина, якій
був присвячений 2002
рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 13. Богиня кохання у
давньоримській міфології. 17. Рослина, якій був
присвячений 2006 рік в
українському етнічному
календарі-гороскопі. 28.
Прикраса на ланцюжку
біля ключів. 31. Неперіодичні видання.

Відповіді на кросворд «Чоловічі імена»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
1. Аскольд. 2. Асмодей. 3. Борис. 4. Йосип. 5. Артемон. 6. Арнольд. 7. Гегемон. 8.
Северин. 9. Зенон. 10. Пимон. 11. Саливон. 12. Харитон. 13. Макарій. 14. Радивон. 15.
Пахом. 16. Антон. 17. Мелітон. 18. Леонтій. 19. Гонорій. 20. Полілог. 21. Дорош. 22.
Полит. 23. Досифей. 24. Дорофій. 25. Купріян. 26. Будимир. 27. Арсен. 28. Артем. 29.
Євдоким. 30. Аверьян.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
29.12.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

«Вишгород, перетворений у місто»
Влас. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

тори запросили перших будівельників, енергетиків, представників райдержадміністрації,
районної та міської влади. Трохи запізнився
Герой України, колишній генеральний директор
«Укргідроенерго» Семен Поташник, за що ввічливо вибачився перед відвідувачами. Але тут був
його учень – директор Київських ГЕС і ГАЕС Олег
Урманов. Поруч із ним — колишній директор заводу «Карат» Юрій Кумасінський. Добре слово
організаторам і учасникам виставки сказали заступник голови райдержадміністрації Валентина
Духота, начальник відділу з гуманітарних питань
виконавчого комітету міськради Володимир
Ткач, багаторічний очільник колективу Київських
ГЕС і ГАЕС Микола Бідний. Утім, згадували ті
роки усі запрошені. Адже 1960-і роки для багатьох із них — роки молодості, завзяття, вірності
і любові. Їх не викреслиш з пам’яті, вони в житті
вишгородців — назавжди.

За кілька днів до Нового року працівники
Вишгородського історико-культурного заповідника (директор Ірина Пироженко ) підготували сюрприз для перших будівельників
київських гідростанцій та колективу колишнього заводу з випуску електронної техніки
«Карат». Це – величезна фотовиставка, зібрані по крихті документальні матеріали, які
ледь розмістилися в одному з найбільших
залів історичного музею на Грушевського,
1, та документальний фільм, невідомо як
здобутий організаторами . Все це супроводжувалось добре підготовленою розповіддю старшого наукового співробітника музею
Любові Ніколенко.
ой, кому довелося жити на брандвахті чи
у вагончику у тимчасових поселеннях з
поетичними назвами «Акація», « Чайка», «Берізки», «Нагорний»,» Вишневий», будуть раді зустрітися
із своїм минулим — фото
й речі 1960-х передають атмосферу тих далеких років.
Вишгород тоді мало нагадував місто, а був звичайним
селом, і, хоча на будівництво
з’їхалися ентузіасти з усього колишнього СРСР, знали
один одного, бо або працювали в одному котловані,
або жили поруч. Виставка,
до речі, так і називається
«Вишгород, перетворений у
місто».
Зліва направо: Олег Урманов, Любов Ніколенко, Ірина Пироженко
Як і годиться, організа-

Т

ЗДОРОВИЙ стіл
Чи можна зробити новорічний стіл різноманітним, але менш небезпечним для шлунка? Виявляється, можна, та доведеться позбутися…
…Тарталеток
Пісочне тісто — ударна доза жирів (46 із 100
грам), що перевищує допустиму норму для дорослих у 1,5 раза. А начинка (жирна тріскова
печінка, м’ясо або солодощі)? Через скільки
місяців після свята прийдуть дотями ваші підшлункова і жовчний міхур?
Замість тарталеток зробіть канапе на хлібі
для сендвічів або житньому. Удвічі менше калорій і в чотири рази менше жирів, і на начинці
можете не економити: сир, крем, ікра, тріска,
все, що завгодно — на цей бутербродик влізе
набагато менше, ніж у тарталетки.
…Сирних паличок або кульок
Сир (від 45 до 55 відсотків жирності) + масло, в якому вони обсмажуються… Забудьте про
здоров’я шлунка і тонку талію.
Спробуйте подати копчений сир, сулугуні чи
брі шматочками на шпажках.
Або пампушки із сиром зниженої жирності
на оливковій олії.
…Оселедця під шубою та салатів
М’ясо, гриби, цибуля та морква обсмажуються, і кожен шар прокладається рясною кількістю майонезу (а там — максимальна кількість
шкідливих жирів).
Все це, звісно, не з’їдають повністю за новорічну ніч, тому ще протягом декількох днів
напружують шлунки, які вже мріють розвантажитися.
Найпростіше для соусу низькокалорійний
майонез змішати із знежиреною сметаною (50

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Вишгород

У Новий
рік все
збувається,
навіть те,
що в інший
час збути не
вдається

Святкове меню

на 50). Або зробити… багатошарові запіканки
без особливого обжарювання й соусів.
…Фаршированих овочей
Один помідорчик — не страшно? Та він же
нафарширований жирним сиром, часником,
горіхами, вершками і, звичайно ж, майонезом!
Вихід — зменшити порції начинки. Не видаляйте до кінця серединку помідора чи кабачка,
а кладіть начинку на нього зверху, як на канапе.
…Смаженого м’яса
Тваринні жири підвищують рівень холестерину в нашій крові. Набагато безпечніше свинини чи яловичини м’ясо птиці. Найбільш приваблива — індичатина. Щоб позбутися зайвого
жиру, готуйте не на сковорідці, а в духовці.
…Кексів і безе
Заміною тут може служити величезна кількість сучасних низькокалорійних кондитерських
виробів, в основу яких покладені рослинні
вершки, фруктози і свіжі ягоди.
Взагалі не купуйте на Новий рік тортів. Поставте на стіл кошик з різними цукерками (якомога меншого розміру) чи ламаним темним
шоколадом. Зверху розташуйте фрукти, мандарини часточками або виноград, присипка
з цукрової пудри і листків м’яти додадуть страві
святковий вигляд.
…Нарізки м’ясної й ковбасної
Замість сервелату й копченостей (максимум солі, консервантів і жирів) бекону, шийок
та подібних їм виробів, у яких вміст сала можна
визначити «на око» (п’ять скибочок — 50 грам
жирів і 500 кілокалорій!), — шинка з пташиного м’яса (мінімум жирів) чи відварений язик,
печена індичка чи кальмар.
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