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Розпорядження № 11 від 17 грудня 2013 р.

Співочий обряд гоцання
а–Фішка

Пані Метелиця
Наближаються новорічні та
різдвяні свята – час, коли особливо хочеться поринути у казку, коли
віриш, що диво поруч, і воно чекає
на тебе.
Цього року ДИВОсвітівці будуть і колядувати, і щедрувати, і
веселитися на вечорницях разом
із героями казкової вистави «Пані
Метелиця».
Вистави пройдуть за адресою:
пр-т Т. Шевченка, 8, районний
Центр творчості «Дивосвіт» 26
грудня – о 16:00, 28 грудня – о
14:00, 29 грудня – о 14:00.
Вартість квитка – 20 грн.

Христина РУЗАМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Уже третє покоління «Коралів» і «Кораликів» щороку на Миколая радує малих і
дорослих вишгородців співочими народними обрядами. Приходять дівчатка до
сиротинців, малозабезпечених родин, до
недужих, які перебувають у дитячому відділенні лікарні, а ще — готують веселу виставу для школяриків із особливими потребами — учнів школи «Надія».
ього року старша група хору «Коралі» (керівник Леся Потіцька) міського Центру творчості «Джерело»
(керівник Наталя Кисіль) святкові вітання
розпочала з Вишгородської міської ради.
Першими глядачами й учасниками обряду
стали Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк і працівники виконавчого комітету
міськради.
«Ішов Миколай лужком, бережком… із по-

Ц

вним мішком для чемних діточок», — затягнули «Коралі» першим і другим сопрано. Герої
обряду — Зла Баба і Добра. Перша вигнала,
а друга — запросила заспівати поштиво щось
старовинне — з часів її молодості.
Побажавши гарного настрою, врожаю та
здоров’я, «Коралі» обмінюються подарунками із присутніми та чимчикують на зустріч
із святим Миколаєм. А він уже чекає у школі
«Надія» разом із її учнями. І недарма: дівчатка
підготували сюрреалістичну виставу за твором Софії Майданської.
До дитячого відділення лікарні «Коралики» приходять не самі, а з чортиком, ангелами
і священиком собору Вишгородської Богородиці. Святий Миколай Чудотворець передав
не лише побажання скоріш одужати, а й подаруночки від вишгородської громади УГКЦ.
Увага! Всі чемні діточки можуть прийти
до собору Вишгородської Богородиці (пров.
Старосільський, 2). У неділю, 22 грудня, їх
зустріне святий Миколай із подарунками.

Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати чергову ХХVІІІ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 27 грудня
2013 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з таким порядком
денним:
1. Про затвердження плану діяльності
ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2014-й рік.
2. Про затвердження плану роботи
Вишгородської міської ради VІ скликання
на 2014 рік.
3. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету
за 9 місяців 2013 року.
4. Про затвердження звіту використання коштів цільового фонду Вишгородської
міської ради за 10 місяців 2013 року.
5. Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального фонду
місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода,
частини чистого прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.
6. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород».
8. Про надання ПАТ «Київоблгаз» на праві господарського відання газових мереж,
об’єктів та споруд на них.
9. Про внесення змін до Генерального
плану міста Вишгорода.
10. Про розробку проектів розподілу території мікрорайонів (кварталів) міста Вишгорода.
11. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Благоустрій

Шановні енергетики!

Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята!
Напевно, важко знайти більш важливу галузь, ніж енергетична. Від неї залежить освітлення і тепло в наших оселях, стабільне функціонування промисловості, транспорту, зв’язку та соціальної сфери. Саме це робить професію енергетика однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.
Хочеться вірити, що славні трудові традиції українських енергетиків передаватимуться наступному поколінню, стануть запорукою надійного функціонування паливно-енергетичного комплексу нашої держави у майбутньому та виведуть
українську енергетику на якісно новий рівень.
Бажаємо всім працівникам енергетичної галузі безаварійної роботи, впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров’я, добра, успіхів та благополуччя!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Безпечно і зручно

17 грудня на вул. Б. Хмельницького на численні прохання мешканців
Вишгорода встановлено зупинку для
громадського транспорту. Взагалі, з
ініціативи Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка за цей рік
вулиця значно змінилася: реконструювали тротуари, проїжджу частину,
встановили поручні на схилах обабіч
доріг, біля гуртожитку облаштували
дитячий майданчик. А втілити задумане допомогли ПП Максим Рублівський,
директор ТОВ «Житлошляхбуд» Олексій
Білий та депутат міської ради Володимир Лісогор.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Експерт

Про приписку громадян 1997 р. н. Сьогодні важливо стабілізувати
до призовної дільниці у 2014 році

економічну ситуацію в Україні

Микола ПРИБОРА, районний
військовий комісар
На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», розпорядження
голови Вишгородської райдержадміністрації № 518 від 31.10.
2013 р. «Про організацію та проведення в районі приписки до
призовної дільниці громадян
1997 р. н.» з 14 січня по 31 березня 2014 р. оголошується приписка до призовної дільниці Вишгородського району громадян 1997
р. н.
Явці на приписку підлягають
громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 1997 р. включно, які
постійно або тимчасово проживають на території Вишгородського

району, а також громадяни старшого призовного віку, не приписані
раніше.
Вони зобов’язані прибути до
призовної дільниці за адресою: м.
Вишгород, вул. Кургузова, 5 у визначений час з документами, зазначеними у повістці. Громадяни, які не
отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою з документами, що посвідчують особу.
На підставі ЗУ «Про військовий
обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів
зобов’язані звільнити громадян,
яким необхідно прибути до призовної дільниці, на час, необхідний для
проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного
військового комісаріату.

Павло ЦИРУЛЬ, депутат
Київської обласної ради,
голова комісії з питань
бюджету і фінансів
Досягнуті
домовленості нашої держави з російським сусідом, в першу чергу, це покращення
для України. Сьогодні
важливо
стабілізувати
економічну ситуацію та
рівновагу, а, сплачуючи
впродовж 3,5 років кабальну ціну на енергоносії, цього досягнути було
просто неможливо.
Угоди, що були підписані вищим керівництвом України та

Росії, це вже перший крок
у справі забезпечення добросусідських відносин із
східним сусідом. Варто зауважити, що ці документи ніяким чином не будуть
впливати на зміну зовнішньополітичного курсу обраного Україною.
Адже Віктор Янукович
неодноразово наголошував
на тому, що наша держава
вже давно визначилася із
пріоритетами
зовнішньої
політики. Найголовнішим у
цій справі залишилося лише
системно підготуватися до
підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Про все потроху

Зарплата зросте у три етапи
Прем’єр-міністр України Микола Азаров 18 грудня
на засіданні Кабміну заявив, що наступного року заробітні плати підвищуватимуться в три етапи — з 1 січня,
з 1 липня та з 1 жовтня. Вони будуть майже у два рази
більші, ніж отримували громадяни у 2009-му році.
За його словами, розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної
сітки також збільшуватиметься в три етапи. На 18%
більше, ніж у грудні 2013-го.

Це вже історія

ЗА Європу, ПРОТИ хаосу

Бюджет — 2014
Згідно із доопрацьованим законопроектом № 3000,
Кабмін пропонує парламенту України затвердити держбюджет на 2014 рік з доходами 392,4 млрд грн і витратами
447,3 млрд грн, а також граничним дефіцитом 59,5 млрд грн.
Доходи ж загального фонду держбюджету передбачені на рівні 347,5 млрд грн, витрати — 401,1 млрд
грн, дефіцит — 53,5 млрд грн; доходи спеціального
фонду держбюджету — 44,9 млрд грн, витрати — 46,2
млрд грн, дефіцит — 6 млрд грн.

І знову про газ
Умовою знижки на газ для України стала гарантія відновлення переговорів щодо входження «Газпрому» до
складу власників української газотранспортної системи
(ГТС).
Раніше Україна розглядала можливість формування
тристороннього консорціуму з управління національною ГТС — за участю Євросоюзу. На брифінгу в середу,
18.12. 2013, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що переговори з Росією щодо газотранспортного консорціуму продовжаться
«наступного року».
Як відомо, у вівторок, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін після переговорів з українським колегою
Віктором Януковичем оголосив про зниження ціни на російський газ для України приблизно на 33% — до 268,5
дол. за 1 тис. кубометрів.
Згідно з підписаною додатковою угодою до контракту, ціна на російський газ для України визначатиметься
щокварталу. Згідно з контрактом, у формулі ціни на газ є
коефіцієнт, який тепер буде скоректований у бік зниження. Він розраховуватиметься «від зворотного», тобто під
результат у 268,5 дол. визначиться коефіцієнт.
У разі непідписання з будь-якої причини у встановлений термін (до 10 числа першого місяця кожного кварталу) додаткової угоди понижуючий коефіцієнт, який
дозволить Україні отримувати газ за 268,5 дол. за 1 тис.
куб. м, виключається.

Меркель втретє очолила
уряд Німеччини
За Ангелу Меркель на пост канцлера ФРН проголосували 462 депутати з 621-го члена бундестагу. Відтак
лідер партії Християнсько-демократичний союз призначена канцлером Німеччини на третій термін поспіль.

До уваги читачів!
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом і його державамичленами, з іншої сторони (Проект)
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/
article?art_id=246581344&cat_id=223223535

Наразі Україна в досить
непростій ситуації з погляду економіки, оскільки відновлення потребує значна
кількість підприємств, а відповідно — збереження робочих місць для населення.
Тому фактично неодмінною
вимогою часу для нас стало підписання низки угод
у сфері відновлення та покращення торговельно-економічних відносин, розвитку
інновацій та відновлення
будівництва авіа- та суднобудування. У свою чергу,
це слугуватиме запорукою
подальшого розвитку держави.

За матеріалами ЗМІ
Нагадаємо, 21 листопада 2013 р.
Кабмін своїм розпорядженням постановив призупинити підготовку до
підписання угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом,
що викликало хвилю масових протестів по всій Україні, зокрема, і у столиці,
що триває до сьогоднішнього дня. При
цьому велика кількість мітингувальників зібралася у центральній частині Києва, періодично проводячи свої акції
біля адміністративних будівель міста.
Східна й Південна Україна масово делегує своїх представників до столиці на підтримку Президента й Партії
регіонів.
14 грудня
Майдан Незалежності і Європейську
площу розділили кордонами силовиків,
автобусами і вантажівками. До Києва масово приїздять прихильники Партії регіонів зі Сходу й Півдня України. На Європейській площі встановлено сцену і польові
кухні.
США можуть ввести санкції проти Януковича та його оточення – повідомлення у
світових ЗМІ.
У Київській міській держадміністрації
затвердили план дій у разі надзвичайної
ситуації.
Провладний мітинг на Європлощі
транслює у прямому ефірі Перший національний. Опозиційні ЗМІ беруть інтерв’ю у
«східняків».
15 грудня
На Майдані Незалежності розпочалося Народне віче «День гідності» (попереднє називалося «Марш мільйона»). За
різними джерелами на Євромайдані знаходилося від 50 до 200 тис. людей.
Депутати польського сейму встановили намет на Майдані Незалежності в
Києві.
Служба безпеки України спростовує
інформацію про можливу участь своїх
співробітників у протиправних діях.
На Майдані Незалежності проголосували за резолюцію про звільнення всіх
політичних ув’язнених.
Сенат США підтримує мирний протест на Майдані Незалежності в Києві –

про це зі сцени Євромайдану заявив американський сенатор-демократ Крістофер
Мерфі.
16 грудня
Генпрокуратура продовжує допит
свідків у справі розгону Майдану 30
листопада. У Партії регіонів поширюють
інформацію, що готується масштабне
переформатування уряду.
Перевибори-2013.
ЦВК оприлюднила результати виборів у всіх п’яти «проблемних округах»: у
132-му переміг провладний кандидат
Микола Круглов, у 194-му – самовисуванець Михайло Поплавський, у 223му – самовисуванець Віктор Пилипишин, у 197-му – єдиний з усіх округів
опозиціонер Леонід Даценко і в 94му – самовисуванець Руслан Бадаєв.
Партія регіонів готова внести у Верховну Раду законопроект про амністію голови КМДА Олександра Попова
та заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, яких (разом з начальником київської міліції Валерієм
Коряком) вважають відповідальними
за розгін майдану 30 листопада. Автор
законопроекту – регіонал Вадим Колесніченко.
Секретар РНБО Андрій Клюєв сам
прийшов у ГПУ і дав свідчення. У Генпрокуратурі запевнили, що він не причетний до кривавого розгону Євромайдану у ніч на 30 листопада.
На допит викликали співачку Руслану.
На Євромайдані продовжують укріплювати барикади.
Печерський райсуд відклав розгляд
позову Київради про усунення барикад у центрі Києва до 28 січня 2014 року.
Активісти Євромайдану великою ходою рушили до посольства ЄС у Києві –
мітингувальники планують повісити на
каркас столичної ялинки прапори усіх
держав-членів Євросоюзу та великий
прапор ЄС.
Київська міська державна адміністрація цього року не встановлюватиме
центральну ялинку в Києві.
За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Fitch, продовження протестів в Україні негативно вплине
на рейтинги країни.

У кінотеатрі «Зоряний» відбулися спільні збори парламентської фракції Партії регіонів та Кабінету Міністрів України.
Спікер
парламенту
Володимир
Рибак повідомив, що президент Віктор Янукович оголосить про переформатування уряду після оцінки діяльності
міністрів.
17 грудня
У Москві заплановані переговори
президентів України і Росії. Українська
опозиція застерігає Віктора Януковича
від укладення угоди про вступ України до
Митного союзу під проводом Росії.
Помічник президента Росії Андрій
Бєлоусов напередодні заявив, що Росія
може надати Україні кредит на утримання
економіки.
Близько двохсот активістів Майдану
пікетують Бориспільську трасу, по якій
Президент України Віктор Янукович їхатиме в аеропорт для від’їзду в Москву.
У Києві перекрито рух на 4 центральних вулицях: Інститутській, Садовій, Шовковичній, Грушевського.
18 грудня
За даними «Євромайдан SOS» проти
активістів Євромайданів по всій Україні
відкрито щонайменше 11 кримінальних
справ.
Напередодні, 17 грудня, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок ще
двом активістам, затриманим у зв’язку
з подіями біля столичної мерії 1 грудня.
Співачка Руслана Лижичко пробула
на допиті в ГПУ 5 годин, про що вона заявила у Фейсбуку.
На своїй сторінці у Фейсбуку народний депутат Володимир Литвин
пише: «Україна переживає зараз спалах
політичної активності, який свідчить,
що в країні є запит на подальші зміни.
Верховна Рада повинна офіційно дати
оцінку подіям, що відбулися в Україні.
Я розумію так, що уряд буде капітально
переформовано. Цей процес піде після прийняття бюджету, що дозволить
розв’язати руки у кадрових перестановках».
19 грудня
На Євромайдані розпочалися новорічні святкування, відзначають День святого Миколая. На головній площі священики благословляють активістів.
Президент України Віктор Янукович
категорично проти того, щоб в Україну
приїздили іноземні політики і вчили нас,
як жити.
Президент РФ Володимир Путін наголосив, що Росія не збирається «махати шашкою» і вводити війська на територію України.
Невідомі у масках намагались розгромити приміщення контакт-центру
КМДА. Нападники не встигли довести
справу до кінця, але пошкодили робочу
техніку.

Наше місто

Вишгород
У міськвиконкомі
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Фізкультура і спорт — на міжнародному рівні

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

Засідання міськвиконкому 19 грудня у складі 12 осіб розглянуло 25 важливих для міста питань.
итлово-майнові (доповідала спеціаліст I категорії
Інна Кузнєцова) та опікунські (доповідала голова опікунської ради Марія Решетнікова) розглянули блоком, зазначивши, що за останні сім років побільшало випадків позбавлення батьківського піклування та встановлення опіки.
Щодо встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери
послуг (головним чином — громадського харчування та новорічних прикрас), а також розміщення рекламних засобів доповідала
Тетяна Доброхотова. Про виділення коштів — начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич.
Ще дев’ять питань озвучив заступник міського голови Олексій
Данчин. Вони, зокрема, стосувалися:
— присвоєння поштової адреси першому корпусу на вул.
Ю. Кургузова, 1-а (де завершує будівництво ДБК «Партнер») та

Ж

визначення виконавця житлово-комунальних послуг;
— призупинення будівництва опто-волоконної лінії компанією
«Бест», на яку надходить чимало скарг;
— заборони будівництва житлових будинків в охоронних зонах.
З усіх питань були ухвалені відповідні рішення.
Особливу увагу приділили розгляду ініціатив Всеукраїнської
спортивної громадської організації «Федерація футболу України»
щодо розміщення на території міста Вишгорода тренувального
центру для проведення повноцінних навчально-тренувальних занять та змагань національних збірних команд при підготовці до
міжнародних та офіційних змагань ФІФА та УЄФА. Для цього слід
розробити відповідний проект щодо частини земель, які є у користуванні КП «УФКС». А також передбачити тренування та змагання
дитячо-юнацьких команд м. Вишгорода на безоплатній основі.
Члени міськвиконкому доручили Вишгородському міському
голові внести на розгляд міської ради відповідні пропозиції. Віктор Решетняк зауважив, що це — ланка важливої державної програми з розвитку фізкультури і спорту, і очільник Київщини Анатолій
Присяжнюк як спортсмен підтримує цю ініціативу.

«Коралі» привітали виконком

ФОТОмить

«Коралі» - у лікарні...

Депутатські звіти

Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської
міської ради,
виборчий округ № 5/10, вул.
Б. Хмельницького
Пройшов іще один рік кропіткої роботи, який був дуже
вдалим для реалізації моїх
планів щодо благоустрою вулиці Б. Хмельницького. Запорука такої успішної роботи
— це, насамперед, підтримка
мера Віктора Решетняка, обговорення й складання планів про благоустрій та реконструкцію, робота в комісіях
міської ради, звернення мешканців та зустрічі із ними під
час виїздів із мером безпосередньо на вулицю.
аша стара вулиця Б.
Хмельницького поступово оновлюється: триває її благоустрій і опорядження
прибудинкових територій, постійно підтримується чистота і
порядок, вивозиться крупногабаритне сміття. Протягом 2013
року мною організовано й проведено кілька суботників — прибрано прибудинкові території,
вивезено зрізані гілки та сміття,
пофарбовано дитячі майданчики, газові труби в усіх будинках
на вул. Б.Хмельницького.
Мешканці вулиці також залучаються до благоустрою. Разом
ми ліквідовували наслідки аномального снігопаду у березні, на
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Вишгородська ялинка

...і у школі «Надія»

Вишгород — наш дім
суботнику прибирали біля гуртожитку (буд. № 7), висаджували
траву. А жителі буд. № 8 (це будинок зразкової чистоти й порядку)
постійно опікуються прилеглою
територією.
Протягом року мною також
було відремонтовано та реконструйовано сходи біля будинків
№№ 8, 9; повністю відремонтовано козирки над входами до
під’їздів у будинку № 2 та у гуртожитку (буд. № 7), козирок 1-го
під’їзду будинку № 5, козирки
над входами до 3-го під’їзду (їх
робили разом із мешканцями) та
4-го — у будинку № 9.
На прохання мешканців установлено нові та реконструйовано
старі лавочки (16 штук), установлено майданчик для сушіння
білизни для мешканців буд. № 2,
відновлено контейнер для сміття
буд. № 8, відремонтовано прибудинкову територію буд. № 5.
Зокрема, проведено ямковий
ремонт дороги, відремонтовано
входи до під’їздів, встановлено
перила на сходах біля під’їздів у
буд. № 2.
За 2013 рік я склав 47 актів
обстеження, з них 19 — про матеріальну допомогу. Закупив та
роздав 270 продуктових наборів
для пенсіонерів та соціально не
захищених мешканців вулиці, надав допомогу людям, які потрапили в біду, оформив річну передплату на газету «Вишгород»
малозабезпеченим. Традиційно
з великим задоволенням мешканці вулиці відвідали новорічний
концерт та концерт, присвячений
Міжнародному жіночому дню.
Упродовж року я провів збори
та зустрічі з мешканцями всіх будинків округу, вислухав їхні побажання та звернення. Більшість із
них реалізовано, інші — увійшли
в план розвитку міста на 2014 рік.
Налагоджується співпраця з
КПЖ і КГ — виконано поточний
ремонт дахів, аварійного козирка
1-го під’їзду буд. № 6, відремонтовано козирки над входами до
підвалу цього будинку, а також

перший під’їзд буд. № 2 та третій
— буд. № 4. На черзі — буд. № 9,
де мешканці у 4-му під’їзді замінили вікна на металопластикові
(до речі, за свій кошт).
Вважаю, треба підтримати
ініціативу людей. Відтак, наразі
зустрічався з директором КПЖ і
КГ Михайлом Шененком і отримав запевнення, що під’їзд відремонтують у найкоротші терміни.
На вулиці проводиться видалення аварійних дерев та підрізка гілля, але ця робота ще не
закінчена.
Я дуже вдячний головному інженеру КПЖ і КГ Ігорю Свистуну,
який сприяє цьому, як і вивезенню сміття, вчасному скошуванню
газонів, освітленню вулиці. Він
завжди відгукується на мої звернення, вболіває за місто.
Завжди оперативно ліквідовують аварії на вул. Б. Хмельницького і реагують на мої звернення КП «Водоканал» (директор
Георгій Чебан) та РЕС.
Продовжується приватизація кімнат у гуртожитку. З цього
приводу є звернення мешканців
щодо підтвердження місця проживання. Взагалі у гуртожитку
— 120 кімнат, з них 28 — не підлягають приватизації, а 48 — уже
приватизовані.
За підтримки міського голови В. Решетняка повністю реконструйовано прибудинкову територію буд. № 2 — розширено
дворову дорогу з місцями паркування автотранспорту мешканців, зроблено озеленення, освітлення, для безпеки та зручності
пішоходів облаштовано сходи та
перила, переходи; розмальовано графіті на будівлі ТП. Зроблено також доріжку між буд. № 2, №
4, № 6 та ДНЗ «Ластівка».
Встановлено зупинку міського автобуса поруч з будинком №
2. Біля гуртожитку перенесено
освітлювальний стовп та прибрано пеньок, щоб облаштувати
автостоянку, реконструйовано
дитячий майданчик.

Після реконструкції двору
біля буд. № 2 по вул. Б. Хмельницького будівельники перейшли на вул. М. Грушевського,
№1 та № 3. Її мешканці просили
зробити доріжку між будинками і
школою №1.
Кілька разів із людьми зустрічався міський голова, і жодне
їхнє звернення не залишилося
без уваги. Реконструйовано доріжку та сходи між буд. № 1, № 3,
№ 5, № 7 та ЗОШ № 1, зроблено
доріжку між буд. № 1 та № 3 по
вул. М. Грушевського, де потрібно — встановлено перила.
Облаштовано новий дитячий
майданчик (у планах — реконструкція старого), автостоянку
біля буд. № 3; відремонтовано
двір буд. № 1, зроблено озеленення. У планах на наступний рік
— реконструкція прибудинкових
територій буд. № 3, № 5 по вул.
М. Грушевського.
Небайдужість до проблем
міста виявили директор ТОВ
«Житлошляхбуд» Олексій Білий
та підприємець Максим Рублівський, які якісно виконали свою
роботу.
Але деякі проблеми ще повністю не вирішені — маємо старі
електро- та інші комунікації, дахи
будинків, водостоки, пошарпані
під’їзди. Усі ці пункти я виклав у
Програмі розвитку на 2014 рік і

подав на розгляд до міської ради.
Деякі питання ми з мером уже
обговорювали, і я отримав його
підтримку. Зокрема, щодо реконструкції прибудинкової території
буд. № 1, збереження скверу біля
буд. № 4 (огородження парканом
та озеленення), ремонту фасадів
буд. № 2 та № 7.
На черзі — третій, заключний етап реконструкції вулиці
Б. Хмельницького на ділянці від
пр. І. Мазепи з виходом на вул.
Ю. Кургузова. Це розширення
дороги між буд. № 5 та № 7, повна
реконструкція підйому біля буд.
№ 7, № 9, будівництво підпірної
стіни, зручних сходів, тротуарів, пандусів. Буде повністю реконструйоване перехрестя вул.
Б. Хмельницького з вул. Ю. Кургузова. Проект уже готовий.
Вважаю, нам удасться впоратися з усіма завданнями за
підтримки міського голови, мешканців, а також моїх помічників.
Це небайдужі, активні люди —
Е. Одинокіна, С. Брагарник, Л. Кулик, Т. Назаренко, М. Кузнєцова,
В. Хоменко, Г. Калмикова,
Г. Ходосова, М. Нагорний та
Л. Нагорна, М. Дудченко, Г. Разіна, А. Головата, В. Радчук, В. Свижук, Л. Загорулько, Н. Клименко.
Шановні мешканці міста!
Вишгород — наш дім, тож цінуйте і бережіть його!
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Вишгород

Погляд з тротуару

1
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(Початок див. у № 48’2013)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка, Олександр БАЛАБКО,
Світлана КОВАЛЬ, Надія та Еліанд ГОЦУЄНКИ,
Зоя ШАРІКОВА, Микола КАРПЕНКО

По всій автостраді у Словаччині
— ремонт. Всевидяче око — колеги
з журналістського цеху — коментують: мовляв, Євросоюз дає кошти
і на це. Додають і інше: на шість
платників податків — 22 споживачі
різних категорій. Словацька пенсія
у 600 євро для працівників сільського господарства — не такий
уже мед. А села ближче до Польщі
— досить бідні, з будинками, як ці,
де живуть остарбайтери, — заробітчани (показують у вікно).
ехія
зустріла
трохи
гіршим дорожнім покриттям і
п’ятигодинним затором. Дві із
трьох смуг зустрічної частини автобану
— ремонтувалися за допомогою техніки «Europa», тож аварія, що спричинила «пробку», суттєво затримала наш
автобус на шляху до Праги. Праворуч
і ліворуч — маневри автотранспорту,
намагання хоч на кілька метрів просунутися наперед: темношкірий водій
вантажівки з нідерландськими номерами, рейсовий автобус із Болгарії (на ті
ж Нідерланди), зграйка німецьких дітей
у спортивній формі, що привітно посміхаються українським ознакам нашого
автобуса.
За півгодини до Праги погустішала
політична реклама та заклики до економії палива: «Не викидайте гроші на
вітер». На підприємствах — єврогасла. Дорожні смуги поширшали, а за 15
км до чеської столиці шумопоглинаючі
паркани вже майже суцільно розмальовані фанатами футбольних команд, музичних груп тощо.
Від нашого готелю на Кубанському
намєсті (площу названо на честь Куби)
— півгодини трамваєм до історичного
центру Праги. Номер — не такий домашній, як у приватному суловському
(у Словаччині): меблі прості, економічні,
у душовій кабінці — в кутках проступає
грибок. Штраф для тих, хто палить у номері «для некурящих», — 20 євро.
По телевізору можна подивитися дві
чеські, дві німецькі та дві російські програми. Зрозуміло чому, бо російські та
німецькі туристи — на кожному кроці.
Інструкції по готелю — чотирма

Ч
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мовами: чеською, англійською, польською та німецькою. Чеська — подарунок для українського лінгвіста: літак
— ле-тадло, запряжена одним-двома
кіньми туристична карета — во-зідло
(НА ФОТО 1), морозиво — змерз-ліна,
подружка — кава-лірка, театр — дівадло, поживні (корисні) продукти —
по-травне їдло (наголос практично
в усіх словах — на другому складі),
«увага, проїзд» — «по-зор, єд-те, безпечне ...» (На ФОТО 2). А назви вулиць
просто зігрівають серце — Карпатска, Варшавска, Італска (Італійська —
ред.), Віноградна.
Для охочих поласувати — рульки
(нижня частина окосту та свинячі ніжки) і копчені реберця (із славетним
чеським пивом, а для туристів російською написано «100 грамм») — це
на вул. Реслова, «У парашутистів»,
чи у ресторанчику «Кнайпа празька».
«Швидка страва» (не для туристів, а
для себе) — хліб зі смальцем та солоним огірком.
У Чехії (так ця держава виявляє
свою незалежність у ЄС?) — не євро,
а крони. Крім того, квиток на трамвай
(24 крони, що приблизно дорівнює
одному євро) можна купити у кіосках
«Табак-Новіни» (тютюн — преса). Тож,
попри запізнення через аварію на автобані, купу часу ми витратили на те,
щоб обміняти загальноєвропейську
валюту бодай на проїзд в один бік.
Підтвердилося інтернет-попередження «бувальців»: у обмінниках Праги кермує третя за чисельністю в Чехії діаспора — в’єтнамська. І, попри
надпис на віконечку обмінника «0 %»,
з будь-якої суми усміхнені лялечки-дівчатка утримують 4 % (собі, власнику
обмінника, за оренду?)
Банкомат при вході до готелю не
працював. У найближчому банку нас
зустріли дуже привітно, продемонстрували «флюент інгліш» (жваву англійську), та нічим не допомогли.
Добре, що досвідчені мандрівники
з нашої групи поспілкувалися з доброзичливими чеськими безхатченками,
котрі розмовляли кількома мовами,
зокрема російською, та нешикарно
вдягненими відвідувачами магазину
«Все по 35 крон». Ми, врешті, знайшли
місце продажу квитків на громадський
транспорт і дісталися центру Праги.
Казкове місто майстрів (НА ФОТО 3),
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серед нього — Джинджер і Фред, дві
сучасні будівлі перед Карловим мостом, фігурки немовлят, що заповзають на телевежу, давня фортеця Вишеград — привертають увагу людей з
усього світу.
Строкатий туристський натовп, де
рожеві обличчя та вбрання скандинавів, які елегантний капелюшок (жіночий — на голові у чоловіка — НА ФОТО
4) поєднують із спортивним светром
з оленями, — поряд із смаглявими
шароварами та шкіряними мештами
середньоазійців, ебонітовими профілями африканців, зграйками японців
— усі з планшетами-«еплами». Нас
попередили, що висловлювати будьякі емоції з приводу суміші народів не
варто — штраф за «ніггера» тощо —
600 євро.
Прага — це вузькі середньовічні
вулиці (НА ФОТО 5) та мощені перехрестя, музей співця еротики — маляра Альфонса Мухи (НА ФОТО 6) і квіти
(НА ФОТО 7) на Вацлавській площі — на
місці самоспалення Яна Палаха та Яна
Заїца (на знак протесту прорадянської окупації та придушення «Празької весни» 1968-го).
Прага — це
не лише суцільні
пам’ятки архітектури, а й скляні балкони (до речі, у Старому місті склопакети на вікнах — лише дерев’яні)
та кумедні фігурки біля кав’ярень (НА
ФОТО 8,9).
Історичний центр — це затишний
вхід до музею знарядь середньовічних тортур (НА ФОТО 10), відкриті
двері салону, де вузькоокі тайки масажують стомленим туристам ступні. Східні продавці у лавашних та сувенірних крамничках — арабська та
азербайджанська діаспори.
До речі, найчисельніша діаспора у
Чехії — українська, але нелегали себе
не презентують, бо, окрім усього іншого, «стриже» своя ж, українська,
мафія. Найгучніша — діаспора російська. Надто у туристичному бізнесі:
екскурсії на всі смаки пропонують на
кожному кроці. Дуже популярний шопінг-туризм — по магазинах.
Екскурсії зазвичай починаються з
Нового міста — «з-під хвоста» кінного
пам’ятника королю Вацлаву (НА ФОТО
11). Туристи широкою течією прямують
до Карлового мосту, де обов’язково
слід загадати бажання. Дощове
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надвечір’я робить готичні фігури і будівлі зловісними, і лише вранці бачиш,
що Прага таки «злата» — світла і промениста.
Влтава вогниками екскурсійних
катерів поділяє Прагу на Нове і Старе
місто. На площах і на Карловому мосту — музиканти, живі «пам’ятники»
(НА ФОТО 12), продавці сувенірів.
Мимохіть чую розмову двох — із замерзлими обличчями, — що поквапливо збирають пакунки: «Сьогодні
— заробітку катма…» Кілька разів
проїжджає «пилосос» — міські комунальники прибирають вулиці.
Те, що по екскурсійних та інших
місцях ми пересуваємось самотужки, — неабияка перевага. Тому що
справжнього життя з вікна автобуса
не побачиш, а от з тротуару, посеред
людей, примітиш чимало цікавого,
а головне — справжнього, не «напоказ». Зокрема, гумор пражан: на запитання, як проїхати з центру до Кубанського намєстя, почули: «Не знаю,
живу на Швейцарській» (це не так далеко - ред.).
Вранішній «шведський стіл» у
їдальні готелю був досить невибагливий: кава, молоко, сметана, кетчуп,
два різновиди мюслів (суміші пластівців, родзинок, горіхів, сушених фруктів — ред.), протертий томатний суп,
хліб, булочки, салат із огірків і помідорів.
Та й наїдатися о 6-7 ранку (у Європі — ранні сніданки) — неможливо.
Добре, що туристи зі стажем порадили взяти із собою воду, печиво, соняшникове насіння, горіхи і сухофрукти
та швидкорозчинні каші й супи у пакетиках.
Затори продовжували нас переслідувати: з Праги виїжджали годину.
Далі насунулася мряка і лише за 26
км від Пльзеня полишила нас, хмара
туману розійшлася — і ми знову побачили суцільні поля сонячних батарей,
пухнасті схили, зелені прозорі паркани на мостах і в населених пунктах,
кукурудзяні поля і скирдочки «рулончиком» — під плівкою.
За чотири години від Праги почалася Німеччина — автобаном «віа
Кароліна» ми вже були за 126 км від
Нюрнберга.
Далі буде

12

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

21 грудня

2013 року

ПОНЕДІЛОК 23 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

2+2
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:20 Мультфiльм
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Полiттеатр
10:35 Т/с «Таємниця старого
мосту» 42с.(1)
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:40, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Шеф-кухар країни
13:30 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13:50 Свiтло
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:40 Дiловий свiт. Агросектор
15:55 Як це?
16:30 Т/с «Таємниця старого
мосту»42 с. (1)
17:20 Про головне
18:05 Агро-News
18:45 Сiльрада
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:50 «Я люблю тебе, Україно!»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:30 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона: Iван Дзюба
20:00 Засекречене
кохання
21:35 Ганна Герман.
Вiдлуння кохання
22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 17:50
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Х/ф «Ти будеш
моєю»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
12:00 «Новини»
13:35 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 Подробицi
20:30 Т/с «Кохання не
картопля»
22:25 Т/с «Полювання
на Беркута»
00:30 «Велика Рiзниця
по-українськи»

06:20, 07:25 Дiловi
факти
«Снiданок з 1+1»
06:25 Економiчний
07:00, 08:00, 09:00,
iнтерес
19:30, 23:35 ТСН:
06:30 Т/с «Таксi»
«Телевiзiйна служба
06:55 Т/с
новин»
«Леся+Рома»
08:05 «Економiчна
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
правда»
10:00 Т/с
09:05 «Шiсть кадрiв»
«Прокурорська
09:45, 17:10 Т/с
перевiрка»
«Любов та покарання»
11:10 Т/с «Лiтєйний»
(1)
12:10, 13:00 Т/с
11:55 Х/ф «Зозуля» (1) «Лiквiдацiя»
15:45 Т/с «Без слiду» 12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
16:45 «ТСН.
19:25 Надзвичайнi
Особливе»
новини
20:15 Х/ф «Остання
20:10 Т/с «Страстi за
жертва» (2)
Чапаєм»
22:15 «Грошi»
22:25 Свобода слова
23:50 Х/ф «Червонi
00:25 Т/с
вогнi» (2)
«Тринадцятий»

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Якiсне життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00, 00:50
«Клуб гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»

07:00, 09:00, 17:00,

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30 Щиросерде
08:00, 11:00, 14:00,
визнання
17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя»
08:55 «До суду»
09:10 Х/ф «Князiвна з 09:55, 11:25 Суд
хрущовки»
присяжних
13:15 Люблю!Чекаю! 12:35 «Лiкарська
справа»
14:15, 17:25, 22:30
13:30, 16:30 Огляд.
Т/с «Слiд»
Надзвичайна подiя
16:00 Критична
14:25, 23:30
крапка
«Прокурорська
19:20 Ток-шоу
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
«Говорить Україна»
показуємо»
20:00 Т/с «Ключi вiд
17:30 Т/с «Горюнов»
минулого»
21:15 «Сьогоднi.
22:00 Подiї дня
Пiдсумки»
23:20 Х/ф «Дiвич21:35 Т/с «Шахта»
вечiр у Вегасi» (2)
00:40 Дикий свiт
19:00 Подiї
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00 Новини
06:20 Мультфiльм
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:35 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:40, 16:05 Т/с «Таємниця
старого мосту» 43с.(1)
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
17с. (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:05, 18:50, 21:15 Дiловий
свiт
12:35 Д/ф «Слово про
загибель Руської землi»
13:05 Х/ф «Нормандiя Неман»(1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:25 Українська пiсня
16:55 Х/ф «Фронт без
флангiв» 1с.(1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:35 Концерт «Мама i син»
21:25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiйшого
отця Франциска в Базилiцi
Святого Петра
23:30 Пiдсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
10:55 Х/ф «Проїзний
квиток»
14:45, 15:45 Т/с «Без
слiду»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 Х/ф «Грiх» (2)
22:15 «Мiняю жiнку
- 8»
00:00 Х/ф «Пiсля
прочитання спалити»
(2)

06:30, 07:35 Дiловi
факти
06:35 Економiчний
iнтерес
06:40 Т/с «Таксi»
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 12:55 Анекдоти
по-українськи
10:30, 16:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с
«Страстi за Чапаєм»
18:45 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф
«Повернення героя»
(2)

07:00 «Ранкове
еспресо»
08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
09:00, 20:00
Засекречене кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 Ганна
Герман. Вiдлуння
кохання
12:45 «Алло,
адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 НЛО:
факти i фальсифiкацiя
15:15, 21:25
«Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона: Iван
Дзюба
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30
Т/с «Кохання не
картопля»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:35 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Полювання
на Беркута»
00:30 «Велика Рiзниця
по-українськи»

07:00, 09:00, 17:00,

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00 Х/ф «Таймлесс.
Рубiнова книга»
11:40, 17:55, 21:05 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не
при собi»
23:10 Х/ф «Дублери»
(2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15 Час: пiдсумки дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:45, 22:40, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00 Х/ф «Лейтенант
Суворов» (1)
11:00 Т/с «Гончi» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
20:00 «Нове Шалене
вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Втеча з
Нью-Йорку» (2)
00:10 Х/ф «Вони
серед нас» (2)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:45 Х/ф «Зухвалi
дiвчата»
11:40 «Пороблено в
Українi»
13:00 «КВК»
15:40 «Вечiрнiй
квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Голий
пiстолет 33 1/3» (2)
00:10 Х/ф «Їх
помiняли мiсцями» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:00, 10:00, 13:00,
01:00 Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:35 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:40, 22:10 Т/с
«Рiдкісна група кровi»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Вечiрнiй
Ургант»

08:30 «Агенти впливу» 06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
09:30 «Правда
06:55 Малятажиття. Професiя
твiйнята
07:45 Мультик з
автогонщик»
Лунтiком
10:15 Т/с
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
«Iнкасатори»
08:55 Єралаш
14:45 Т/с «Павутиння
10:00, 21:05 Країна У
- 7»
11:05 Одна за всiх
19:00, 21:40 «Свiдок» 12:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
19:30 Т/с «Слiпий - 2» 13:05 Т/с «Якось у
казцi» (1)
22:00 Т/с
14:00 Богиня шопiнгу
«Кримiналiсти:
15:45 У ТЕТа тато!
мислити як
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
злочинець» (2)
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
22:10 6 кадрiв
майбутнє» (2)
23:15 Дурнєв+1
00:00 Т/с «CSI: Нью23:55 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)

06:00, 17:00 У
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Освенцiм
08:20 Вiйна хижакiв
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 У пошуках
пригод
11:00 Вбивця Земля
12:00 Зграя
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Пiдроблена
iсторiя
18:00 Д/ф «Таємниця
Дзержинського»
20:40 Д/ф «Провал
Канарiса»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Європейський
покерний тур

10:00 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:35 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
11:15 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Лев
Толстой та Iлля Рєпiн»
16:10 Д/ф «Царська
дорога». «Два
послушники»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:50, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Береги моєї
мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Трiумф кумедного
дiвчиська. Алiса
Фрейндлiх»
23:50 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Київськi iсторiї»

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
07:20 Щиросерде
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
визнання
08:55 «До суду» 16+
08:00 Т/с «Подружжя»
09:55, 11:25 Суд
09:10 Т/с «Пiлот
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
мiжнародних
справа» 16+
авiалiнiй»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
13:15, 17:25, 22:30
14:25 «Прокурорська
Т/с «Слiд»
перевiрка» 16+
16:00 Критична
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
крапка
16+
19:20 Ток-шоу
17:30 Т/с «Горюнов»
«Говорить Україна»
16+
21:15 «Сьогоднi.
20:00 Т/с «Ключi вiд
Пiдсумки»
минулого»
21:35 Т/с «Шахта» 16+
23:30 Головна дорога
22:00 Подiї дня
16+
00:15 Т/с «Мент у
00:05 «Диво технiки»
законi 7» (2)
12+
19:00 Подiї

08:05, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 «Таємницi
Х-фактора. Життя як
D-версiя»
10:45 Х/ф «Зимовий
роман»(1)
12:40 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Звана вечеря»
15:55 «Все буде
добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор
брехнi - 4. Життя пiсля
сповiдi»
00:35 «Один за всiх»
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07:20, 18:20

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки нiндзя»
«Неймовiрна правда
06:35, 07:00, 07:35,
про зiрок»
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
09:10, 01:35 Х/ф
«Губка Боб»
«Снiгове кохання, або 07:30, 08:30, 19:55
Погода
Сон у зимову нiч»(1)
09:00 Т/с «Щасливi
11:55 Х/ф «Новорiчна разом»
11:00, 17:55, 21:05 Т/с
дружина»(1)
«Воронiни»
13:55 «Битва
13:20, 14:30 Kids Time
екстрасенсiв»
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
14:55 «Звана вечеря»
дочки»
15:55 «Все буде
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
добре»
19:00 Репортер
18:00, 22:00 «Вiкна19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не
Новини»
при собi»
20:00, 22:40 «Врятуйте 23:10 Х/ф
«Апартаменти Джо»
нашу сiм’ю - 2»
(2)
23:55 «Кохана, ми
01:00 Т/с «Щоденники
вбиваємо дiтей»
вампiра» (2)

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:35 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:40, 22:10 Т/с
«Рiдкісна група кровi»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Вечiрнiй
Ургант»

08:30 Ранковий

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15
Час: пiдсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
12:40, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Слiпий - 2»
08:55 Єралаш
10:00, 21:05 Країна У
14:40, 17:00 Т/с
11:05, 00:35 Одна
«Жорстокий бiзнес»
за всiх
12:05 Т/с «Ксена 16:45, 19:00, 21:40
принцеса-воїн» (1)
«Свiдок»
13:05 Т/с «Якось у
22:00 Т/с
казцi» (1)
14:00 Богиня шопiнгу
«Кримiналiсти:
15:45 У ТЕТа тато!
мислити як
16:50 Королева балу
злочинець» (2)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
Йорк» (2)
«Свiдок»

2+2
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Перша
кiнна» (1)
12:30 Д/п «Насильно
щасливi»
13:30 Д/п «Пiрамiди антени Всесвiту»
14:30 Д/п «По
Чумацькому шляху»
14:55 Д/п
«Енциклопедiя
Росiйського флоту»
16:00 Д/п «Кулемети.
Частина 1»
16:55 Х/ф «Ворог
мiй» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
20:00 «Нове Шалене
вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Тюряга»
(2)
00:10 Х/ф «Монстр на
карнавалi» (3)

06:00, 17:00 У
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Освенцiм
08:20 Вбивчi
iнстинкти
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 У пошуках
пригод
11:00 За мить до
катастрофи
12:00 Вiйна хижакiв
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Перевал
Дятлова»
20:40 Д/ф
«Чебаркульський
метеорит»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Звичайнi речi

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Х/ф «Фальшиве
весiлля»
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «Про
найголовнiше»
11:15 Т/с «Полiт
метелика»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Лев
Толстой та Iлля Рєпiн»
16:10 Д/ф «Царська
дорога». «Диво»
16:40 Новини культури
16:50, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Береги моєї
мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Анатомiя
кохання. Єва, Пола i
Беата»
23:50 «Гра в бiсер»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 11:45 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20 Мультфiльм
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:35 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:15, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення з КМУ
10:15 Т/с «МонтеКрiсто»
18с. (1)
11:10 Хто в домi хазяїн?
11:35, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
11:55 Рiздвяне Привiтання i
Апостольське Благословення
Святiйшого отця Франциска з
площi св. Петра
13:25 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх» (1)
15:00, 18:20 Новини
15:25 Дiловий свiт. Агросектор
16:00 Крок до зiрок
16:55 Х/ф «Фронт без флангiв»
2с. (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:15 Рiздвяний концерт
20:50 Мегалот
21:40 Концертна програма «Я
люблю тебе, Україно!»
22:50 Суперлото, Трiйка, Кено
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове
еспресо»
09:00, 20:00
Засекречене кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Ганна Герман.
Вiдлуння кохання
12:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 НЛО:
факти i фальсифiкацiя
15:15, 21:25
«Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло,
адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона: Iван Дзюба
21:35 Батьки поневолi
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30
Т/с «Кохання не
картопля»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:35 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Полювання
на Беркута»
00:30 «Велика Рiзниця
по-українськи»

06:25, 07:40 Дiловi
факти
06:30 Економiчний
«Телевiзiйна служба
iнтерес
новин»
06:35 Т/с «Таксi»
06:45, 07:10, 08:10
07:00 Т/с
«Снiданок з 1+1»
«Леся+Рома»
08:05 «Економiчна
07:45 Несекретнi
правда»
файли
09:05, 17:10 Т/с
08:45 Факти. Ранок
«Любов та покарання» 09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
(1)
10:10, 12:55 Анекдоти
10:55 Х/ф «Школа
по-українськи
проживання»
10:20, 16:35 Т/с
14:40, 15:45 Т/с «Без
«Лiтєйний»
слiду»
12:45 Факти. День
16:45 «ТСН.
13:00, 20:10 Т/с
Особливе»
«Страстi за Чапаєм»
20:15 Х/ф «Бiла
18:45 Факти. Вечiр
ворона»
23:30 Х/ф «Нiндзяубивця» (2)
00:15 «Тачки - 2»
09:00, 19:30 ТСН:

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Мiсто добра»

07:00, 09:00, 17:00,

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30 Щиросерде
08:00, 11:00, 14:00,
визнання
17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя» 08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
09:10 Т/с «Пiлот
присяжних
мiжнародних
12:35 «Лiкарська
справа»
авiалiнiй»
13:30, 16:30 Огляд.
13:15, 17:25, 22:30
Надзвичайна подiя
Т/с «Слiд»
14:25 «Прокурорська
16:00 Критична точка перевiрка»
15:40 «Говоримо i
19:20 Ток-шоу
показуємо»
«Говорить Україна»
17:30 Т/с «Горюнов»
20:00 Т/с «Ключi вiд
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
минулого»
21:35 Т/с «Шахта»
22:00 Подiї дня
23:30 Квартирне
00:15 Т/с «Мент у
питання
законi 7» (2)
00:35 Дикий свiт
19:00 Подiї

Передплачуйте газету «Вишгород».

Вишгород
2+2
06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
19:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Дорогi депутати
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Через Гобi
та Хiнган» (1)
12:50 Д/п «Зцiлення
смертю»
13:50 Д/п «Таємниця
вiрусу смертi»
14:50 Д/п «Карлики у
Всесвiтi»
15:15 Д/п «Видатнi
авiаконструктори»
16:20 Д/п «Кулемети.
Частина 2»
17:15 Х/ф «Планета
битв» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
20:00 «Нове Шалене
вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Глибинна
зiрка 6» (1)
00:00 Х/ф «Жах:
Торнадо у Нью-Йорку»
(2)

07:30 «Мультфiльми»

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
12:40, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Слiпий - 2»
08:55 Єралаш
14:40, 17:00 Т/с
10:00, 21:05 Країна У
11:05 Одна за всiх
«Жорстокий бiзнес»
12:05 Т/с «Ксена 16:45, 19:00, 21:40
принцеса-воїн» (1)
«Свiдок»
13:05 Т/с «Якось у
казцi» (1)
22:00 Т/с
14:00 Богиня шопiнгу
«Кримiналiсти:
15:45 У ТЕТа тато!
мислити як
16:50 Королева балу
злочинець» (2)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)

06:00, 17:00 У
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Вермахт
08:20 Вбивчi
iнстинкти
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 У пошуках
пригод
11:00 За мить до
катастрофи
12:00 Вiйна хижакiв
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Провал
Канарiса»
20:40 Д/ф «Перевал
Дятлова»
22:30 Невiдома
Австралiя
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер. The Big
Game

10:00 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:35 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
11:15 Т/с «Полiт
метелика»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Уроки
Венецiї»
16:10 Д/ф «Царська
дорога». «Хрест»
16:40 Новини культури
16:50, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Х/ф «Любов
з випробувальним
термiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Хулiо Iглесiас.
Життя триває»
23:50 «Культурна
революцiя»

06:15 «Все буде
добре!»
07:55, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:35 «Зiркове життя.
Зiрковi схуднення»
10:40 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 2»
13:55 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Звана вечеря»
15:55 «Все буде
добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «МастерШеф
- 3»
22:40 «МастерШеф
- 3. Оголошення
переможця»
23:10 «МастерШеф 3. Невiдома версiя»
01:00 Х/ф «Кур»єр»(1)

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
09:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 17:55, 21:05 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не
при собi»
23:10 Х/ф «Артур:
iдеальний мiльйонер»
(2)
01:30 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:35 «Жити здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:40, 22:10 Т/с
«Рiдкісна група кровi»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Вечiрнiй Ургант»
23:50 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»

08:30 Ранковий
«Свiдок»

(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)
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06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20 Мультфiльм
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:40, 16:05 Т/с «Таємниця
старого мосту» 44с.(1)
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
19с.(1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Дорослi iгри
13:25 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв» (1)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Дiловий свiт. Агросектор
15:25 Рояль в кущах
16:55 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту» 1с.(1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:35 «Музика нас з’єднала»
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:35
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 Т/с «Любов та
покарання» (1)
10:55 Х/ф «Бiла
ворона»
14:40, 15:45 Т/с «Без
слiду»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика» (1)
20:15 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить» (1)
23:50, 03:40 Андрiй
Соколов i Агнешка
Вагнер у мелодрамi
«Несуть мене конi» (2)

07:35 Максимум в

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
Українi
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок музика»
08:35 «Ювелiрнi
09:15, 19:25
шедеври»
Надзвичайнi новини 10:15 «Повнота
радостi життя»
10:10, 13:00
13:20, 23:25
«Громадська
Анекдоти поприймальня»
українськи
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
10:20, 16:40 Т/с
телевiзiйнi новини»
«Лiтєйний»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
12:45 Факти. День
16:10 «У центрi уваги»
13:05, 20:10 Т/с
16:50, 19:20, 23:20
«Страстi за Чапаєм» «Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
18:45 Факти. Вечiр
гумору»
19:25 «Столиця»
23:25 Х/ф «Пiд
21:25 «Прогулянки
прицiлом» (2)
мiстом»

08:15, 18:20

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Засекречене
кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Батьки поневолi
12:45 «Алло, адвокате!»
13:10 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
14:00, 22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Пороховщиков
21:35 Кiно на двох. Усков i
Краснопольський
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30
Т/с «Кохання не
картопля»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:35 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Полювання
на Беркута»
00:30 «Велика Рiзниця
по-українськи»

07:00, 09:00, 17:00,

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:35 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:40, 22:10 Т/с
«Рiдкісна група кровi»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Вечiрнiй
Ургант»

06:30 Рятувальники
07:00 «Медичнi
таємницi»
07:30 Щиросерде
07:35, 08:20 Т/с
«Повернення
визнання
Мухтара»
08:00 Т/с «Подружжя»
08:00, 11:00, 14:00,
09:10 Т/с «Пiлот
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
мiжнародних
09:55, 11:25 Суд
авiалiнiй»
присяжних
12:35 «Лiкарська
13:15, 17:25, 22:30
справа»
Т/с «Слiд»
13:30, 16:30 Огляд.
16:00 Критична
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
крапка
перевiрка»
19:20 Ток-шоу
15:40 «Говоримо i
«Говорить Україна»
показуємо»
17:30 Т/с «Горюнов»
20:00 Т/с «Ключi вiд
21:15 «Сьогоднi.
минулого»
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Шахта»
22:00 Подiї дня
23:40 «Дачна
00:15 Т/с «Мент у
вiдповiдь»
законi 7» (2)
00:40 Дикий свiт
19:00 Подiї

«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:55, 00:40 Х/ф
«Любов i голуби»(1)
12:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:55 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Звана вечеря»
15:55 «Все буде
добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «Зваженi та
щасливi - 3»
22:40 «Зваженi
та щасливi - 3.
Оголошення
переможця»
02:30 Нiчний ефiр

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06:35, 07:30, 08:30
Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:35, 08:35, 19:55
Погода
09:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 17:55, 21:05 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не
при собi»
23:05 Х/ф «Остiн
Паурс Голдмембер»
01:10 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)

08:30 Ранковий

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
06:55, 08:50, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50,
17:25, 22:50, 23:50
Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiяновини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
12:40, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Слiпий - 2»
08:55 Єралаш
14:40, 17:00 Т/с
10:00, 21:05 Країна У
11:05 Одна за всiх
«Жорстокий бiзнес»
12:05 Т/с «Ксена 16:45, 19:00, 21:40
принцеса-воїн» (1)
«Свiдок»
13:05 Т/с «Якось у
22:00 Т/с
казцi» (1)
14:00 Богиня шопiнгу
«Кримiналiсти:
15:45 У ТЕТа тато!
мислити як
16:50 Королева балу
злочинець» (2)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
«Свiдок»

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Юнiсть
Петра» (1)
12:30 Д/п «Тягар
Богiв»
13:30 Д/п «Царськi
оракули»
14:30 «Помста
природи»
14:55 Д/п «Видатнi
авiаконструктори»
16:00 Д/п
«Снайперська зброя»
17:00 Х/ф «Глибинна
зiрка 6» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
20:00 «Нове Шалене
вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:20 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Погоня»
(1)
00:05 Х/ф «Захованi»
(2)

06:00, 17:00 У
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Вермахт
08:20 Зграя
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 У пошуках
пригод
11:00 За мить до
катастрофи
12:00 Вбивчi
iнстинкти
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф
«Чебаркульський
метеорит»
20:40 Д/ф «Тунгуска.
Знамення»
22:30 Невiдома
Австралiя
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Звичайнi речi

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «Про найголовнiше»
11:15 Т/с «Полiт
метелика»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Уроки
Венецiї»
16:10 Д/ф «Царська
дорога». «Наш святий
повернувся»
16:40 Новини культури
16:50, 18:40 Х/ф «Час
любити»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Х/ф «Любов
з випробувальним
термiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Роза з шипами
для Мiрей. Росiйська
француженка»
23:50 «Володимир
Тендряков. Портрет на
тлi часу»
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2+2
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:15
Погода
06:20 Мультфiльм
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20, 07:40 Країна on line
07:45 Тема дня
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:40, 16:05 Т/с «Таємниця
старого мосту» 45с.(1)
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»20с.(1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
13:25 Х/ф «Табiр iде у небо» (1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:35 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
16:50 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту» 2с.(1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика» (1)
11:00 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить» (1)
13:55, 14:55, 15:50 Т/с
«Без слiду»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Х/ф
«Джентльмени удачi»
(1)
20:15 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
22:15 «Супергерої»
23:20 Х/ф «Оскар» (1)

06:10, 07:25 Дiловi
факти
06:15 Економiчний
iнтерес
06:20 Т/с «Таксi»
06:45 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Зiрка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 16:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:20, 22:00 Т/с
«Страстi за Чапаєм»
18:45 Факти. Вечiр
20:00 Машина часу.
Телепорт-шоу
22:50 Максимум в
Українi
23:20 Х/ф «Прибрати
Картера» (2)

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Гаряча лiнiя
«102»

06:30, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
07:50 Х/ф
«Джентльмени
удачi»(1)
09:45 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»(1)
12:55 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»(1)
15:00 «Звана вечеря»
16:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6. Гала-концерт»
22:40 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6. Гала-концерт.
Оголошення
переможця»

06:15 М/с «Черепашки
нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:25 М/с
«Губка Боб»
09:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 17:55, 21:05 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00, 01:05 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не
при собi»
23:10 Х/ф «Це все
вона» (2)

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Засекречене
кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Кiно на двох. Усков i
Краснопольський
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Пороховщиков
21:35 Микола Слiченко.
Життя, як диво
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Кохання не
картопля»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:35 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Шустер Live»
00:40 Х/ф «Термiнал»

07:00, 09:00, 17:00,

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Лiкарська
справа»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
показуємо»
17:30 «Життя як пiсня:
Сергiй Челобанов»
19:15 Х/ф «Сибiряк»
21:10 «Вiдкриття
«Галактики». Сольний
концерт Жана-Мiшеля
Жарра»
21:55 Х/ф «Родич»
23:50 «Темна справа»

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:35 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Чекай на мене»
17:45 «Людина i
закон»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:40 «Унiверсальний
артист»
22:40 «Вечiрнiй
Ургант»
23:40 Х/ф
«Здрастуйте, я ваша
тiтонька!»

08:30 Ранковий

19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
визнання
08:00 Т/с
«Подружжя»
09:10 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй»
13:15, 17:25, 21:00,
22:30 Т/с «Слiд»
16:00 Критична
крапка
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
00:15 Т/с «Мент у
законi 7» (2)
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06:20, 23:50 Х/ф «Зайчик»
06:25, 08:05, 08:55, 09:00,
10:40, 13:45, 17:50, 23:40
Погода
08:30 Панянка та кулiнар
09:10 Православний
вiсник
09:35 Моменти життя
10:45 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв» (1)
12:35 Театральнi сезони
13:30 Слiдами ДПКЄ
-2013
13:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.
Суперлiга
16:10 В гостях у Д.
Гордона
17:00 Фестиваль пiснi в
Коблево
17:30 Український акцент
17:55 Золотий гусак
18:30 Фестиваль гумору
«Умора»
20:35 Слово регiонам
20:55 Мегалот
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Смiх з доставкою
додому

08:15, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:00 «Хто там?»
10:00 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
10:05 М/ф «Ну,
постривай» (1)
10:20 «Свiтське життя»
11:25 «Чотири весiлля
- 1»
12:55 «Моя сповiдь» «Микола Басков»
14:05 «Мiняю жiнку
- 8»
15:30 М/ф «Машинi
казки» (1)
15:35 М/ф «Маша i
ведмiдь « (1)
16:20 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:00 Х/ф «Люди - Iкс.
Росомаха»
22:10 Х/ф «Команда
А» (2)
00:40 Х/ф «Ватель» (1)

06:35 Козирне життя

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Засекречене
кохання
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Василiса
Прекрасна»
13:15 За сiм морiв
13:40 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:00 Д/с «Сувора
планета»
15:35, 23:25 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 «Щоденник для
батькiв»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Великi династiї:
Строганови
20:05 Олексiй Ягудiн.
«Менi дуже пощастило з
Тетяною»
21:15 Х/ф «Кухар-злодiй»
(2)
00:45 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

09:30 «Все для мами»
10:00 Д/ф «Андрiй
Мягков. I нiякої iронiї
долi»
11:05 Х/ф «Понаїхали
тут»
15:10 Концерт «Двi
зiрки. Новий Рiк»
18:05, 20:30 Т/с
«Криве дзеркало
душi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Х/ф «П’ять
зiрок»
00:35 Х/ф «Двiчi в
одну рiку» (2)

07:00, 19:00 Подiї
«Iнтерни»
09:15 Т/с «Ключi вiд
минулого»
17:15, 19:20 Т/с
«Анютине щастя»
21:30 Х/ф «Золотi
ножицi»
23:30 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй»

Швидко, якісно та зручно!
- Ксерокопія
- Канцтовари
- Ламінування
- Ошибана
- Сувеніри
У нас ви можете придбати
бланки податкової звітності
Адреса: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 3 («свічка» біля
адмінбудинку, вхід із магазину
«Стиль»)

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 Т/с «Вулицi
твiйнята
07:45 Мультик з
розбитих лiхтарiв
Лунтiком
- 2»
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
12:25 Т/с «Слiпий
08:55 Єралаш
- 2»
10:00 Країна У
14:25, 17:00 Т/с
11:05 Одна за всiх
12:05 Т/с «Ксена «Сiмейна iсторiя»
принцеса-воїн» (1)
16:45, 19:00
14:00 Богиня шопiнгу
15:45 У ТЕТа тато!
«Свiдок»
16:50 Королева балу
19:30 Х/ф
18:00 Моду народу
«Небезпечна
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф
комбiнацiя»
«Джентельмени,
21:30 Х/ф «На гачку» удачi!» (1)
22:40 Смiшнiше, нiж
(1)
кролики
00:05 Х/ф
23:30 Т/с «Секс i
«Дiамантовi пси» (3) мiсто» (2)

«Свiдок»

07:15 Т/с «Слiдаки»

07:30 «Мультфiльми»

(1)

(1)

08:40 «Заручники

10:10 Т/с «Всi жiнки -

правосуддя»

вiдьми» (1)

09:00 Новини 2+2

14:00 Т/с «Дикий

09:25 Х/ф «На початку
славних справ» (1)
12:35 «Нове Шалене
вiдео»
15:30 «Облом UA.
Новий сезон»
16:55 Х/ф «Погоня»

ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 22:20
«Розсмiши комiка»

(1)
19:00 Х/ф «Сонце, що

18:00 «Звана вечеря»

сходить» (2)

20:00 «КВК»

21:30 Х/ф «Макс

23:20

Пейн» (2)

«ВусоЛапоХвiст»

23:35 Х/ф

00:20 Т/с

«Смертельний удар»

«Вiдчайдушнi

(2)

домогосподарки» (2)

06:00, 17:00 У
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Вермахт
08:20 Вiйна хижакiв
09:10 Шукачi
10:10 У пошуках
пригод
11:00 За мить до
катастрофи
12:00 Вбивчi
iнстинкти
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Тунгуска.
Знамення»
19:40 Пiдроблена
iсторiя
20:40 Д/ф «Юрiй
Гагарiн»
22:30 Невiдома
Австралiя
23:30 Загадки
Всесвiту

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:35 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
11:15 Т/с «Полiт
метелика»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Рембрандт ван Рейн.
Життя i творчiсть»
16:10 «Генiї та лиходiї».
Рiхард Вагнер
16:40 Новини культури
16:50, 18:40 Х/ф «Час
любити»
19:35 «Секрет його
молодостi. Карел Готт»
20:25 Х/ф «Камiнний
гiсть»
22:05 «Живий звук»
23:25 «Бiла студiя».
Сергiй Безруков

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:05 Х/ф «Кенгуру
07:10 «Київ музика»
Джек»
09:25 «Школа
08:50 Зiрка YouTube
Ромашкiно»
10:00 «Якiсне життя»
09:50 Дача
10:30 «Зроблено у
10:20 Квартирне
Києвi»
питання
11:00 «Нова адреса»
12:10 «Актуальна
11:20 За кермом
тема»
11:55 ПуТЬОва країна
12:45 «Повнота
12:15 Наша Russia
радостi життя»
13:45 «Час вiдповiдей»
12:45, 19:55 Т/с
16:40 «Бенефiс М.
«Морпiхи»
Поплавського у
18:45 Факти. Вечiр
Москвi»
18:15 «Клуб гумору»
19:00 Надзвичайнi
19:10 Х/ф «Людина з
новини. Пiдсумки
бульвару Капуцинiв»
22:00 Х/ф «Рембо-4» 21:00, 23:50 «СТНтижневик»
(2)
21:30 Х/ф «Iоанна23:50 Х/ф «Спецiалiст»
жiнка на папському
(2)
престолi» (2)

07:10, 08:10 Т/с

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20 Час спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд
00:35 Тема/Хронiка тижня

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
06:45 Їхнi вдачi
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулiнарний
двобiй
10:00 Квартирне
питання
11:25 Т/с «Вантаж»
15:20 «Очна ставка»
16:20 Огляд.
Надзвичайна подiя
17:00 «Центральне
телебачення»
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї»
18:45 Ти не повiриш!
19:45 «Острiв»
21:15 «Промiнь
Свiтла»
21:50 Т/с «Версiя-3»
01:40 Авiатори

06:55 «Караоке на

06:25 Х/ф «Мерi

Майданi»

Поппiнс»

07:50 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»

08:50 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа

10:00 «ВусоЛапоХвiст» 10:55 Уральськi
10:50 «Нацiональне

пельменi

талант-шоу «Танцюють

12:00 Шурочка

всi!-6»
14:55 «Зваженi та

13:00 Дорослi, як

щасливi - 3»

дiти

19:00 «Х-Фактор - 4.

14:00 Т/с «Воронiни»

Фiнал»

16:10 Х/ф «Володар

22:05 «Таємницi
Х-фактора. З мене
досить!»

перснiв. Братерство
кiльця»

23:20 «Х-Фактор

20:00 Х/ф «Володар

- 4 Пiдсумки

перснiв. Двi фортецi»

голосування»

23:40 Х/ф «Любов за

00:40 «Детектор
брехнi - 4. Життя пiсля

правилами i без» (2)

сповiдi»

01:35 Т/с «Плiткарка»

06:50 «Розумницi й
розумники»
07:45 «Слово
пастиря»
08:00, 10:00 Новини
08:15 «Смак»
08:55 «Юрiй Нiколаєв.
«Не можу без ТБ»
10:15 «Iдеальний
ремонт»
11:15 «Льодовиковий
перiод»
14:25 «Приборкання
Амуру»
15:15 «Угадай
мелодiю»
16:00 Вечiрнi новини
16:15 Х/ф
«Труффальдiно iз
Бергамо»
19:00 «Час»
19:20 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
20:40 «Сьогоднi
ввечерi»
22:30 «Встигнути до
опiвночi»
23:15 «Що? Де?
Коли?»
00:35 Х/ф «Загадка
Ендхауза»

08:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ». Слiдами
хижака
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
14:00 «Правда життя.
Професiя Дiд Мороз»
14:30 Х/ф
«Небезпечна
комбiнацiя»
16:30 Х/ф «На гачку»
(1)
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
23:00 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя!»

2+2

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00 Тема/Хронiка
тижня
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
07:15, 12:10, 14:10, 17:10,
19:25 Погода в Українi
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:10 Трансмiсiя
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:35 Арсенал
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич

08:25 Д/п «Десантник
Дядя Вася»
09:15 Х/ф «Потрiйний
стрибок пантери» (1)
11:00 Т/с «Гончi» (1)
19:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Помста Ситхiв»
(1)
22:00 Х/ф «Сонце, що
сходить» (2)
00:30 Х/ф
«Апокалiпсис:
Останнiй день» (2)

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
10:55 М/ф
«Кришталик i Пiнгвiн»
(1)
12:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:05 Х/ф «Космiчнi
яйця» (1)
18:05 Х/ф
«Джентельмени,
удачi!» (1)
20:30 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:00 Вiталька. Новий
рiк
23:00 Смiшнiше, нiж
кролики

09:10 Чудеса свiту

07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
10:20 М/ф
«Вiдпочивай, СкубiДу!» (1)
11:30 Х/ф «Пригоди
Елоїзи» (1)
13:25 Х/ф «Зiркова

-Вау,
в тебе новий
хлопець??
-Та ні,не
новий. Просто
випраний з
Perwoll Color
Magic

хвороба» (1)
15:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
18:05 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
19:50 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф «Дружина
священника» (1)

11:00 Top Gear
13:00 Невiдома
Австралiя
16:00 Як секс змiнив
iсторiю
20:00 Д/ф «Мiсто у
вогнi»
21:00 Д/ф «Блокада
Ленiнграда»
22:00 Д/ф
«Вимiрювання
розуму.IQ»
23:00 Вiйна
всерединi нас
00:00 Сучаснi дива

06:00, 09:00, 12:00, 18:00
Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Червоний
лотос»
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
09:20 «Нева» i «Надiя».
Перше росiйське
навколосвiтнє плавання»
10:10 «Городок».
Дайджест
10:35 Мультфiльми
10:50 Х/ф «Карусель»
12:25 «Чесний детектив»
12:50 «Пiшки...» Москва
лицедiйська
13:15 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
13:55 «Шукачi»
14:40 Х/ф «Генеральська
невiстка»
16:15 «Iзмайловський
парк»
18:30 Х/ф «Пенелопа»
21:40 «Романтика
романсу»
22:40 «Кришталевий бал
«Кришталевої Турандот».
М.Жванецький
00:00 Х/ф «Якби я була
Цариця...»
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07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:35 Ток-шоу
«Дружина»
09:05 Шеф-кухар країни
10:00 Пошторг
10:35 Як Ваше здоров’я?
11:25 Ближче до народу
12:10 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
12:35 Крок до зiрок
13:25 В гостях у Д.
Гордона
14:30 Наш спорт.
Олiмпiйським курсом
15:00 Золотий гусак
15:25 Караоке для
дорослих
16:20, 22:20 Фестиваль
пiснi в Коблево
16:55 Маю честь
запросити
17:45 Дiловий свiт.
Тиждень
18:25 «Живу...Люблю...».
Концертна програма Надi
Крутової-Шестак
20:30 Ми хочемо, щоб
ви знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
22:00 Полiттеатр
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

07:50 Мультфiльм (1) 06:30 Квартирне питання
08:25 ТСН:
07:25 Анекдоти по«Телевiзiйна служба
українськи
новин»
07:45 Дача
09:00 «Лото-забава» 08:25 Х/ф «Прибрати
10:00 «Смакуємо»
10:40 «Машинi казки. Картера»
10:30 Козирне життя
Маша i ведмiдь» (1)
11:25 Фаїна Раневська 11:00 Машина часу.
Телепорт-шоу
у чарiвнiй казцi
«Попелюшка» (1)
13:00 Х/ф «Особливостi
13:10 Х/ф «Кохання - нацiонального
зiтхання» (1)
пiдльодного лову, або
15:20 Х/ф «Кохання - Вiдрив на повну»
зiтхання - 2» (1)
17:30 Х/ф «Кохання - 14:40 Х/ф «Особливостi
нацiонального
зiтхання - 3» (1)
полювання»
19:30, 02:05 «ТСН16:40 Х/ф «Особливостi
Тиждень»
20:15 «Битва хорiв»
нацiональної риболовлi»
22:10 «Свiтське життя» 18:45 Факти тижня
23:15 «Що? Де? Коли? 19:55 Наша Russia
2»
20:25 ПуТЬОва країна
00:20 «Альманах
20:50 Х/ф «Спецiалiст» (2)
українських
23:00 Х/ф «Оселя зла-3.
короткометражних
Вимирання» (2)
фiльмiв»

07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi династiї:
Строганови
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Бiг»
14:50 За сiм морiв
16:00 Д/с «Сувора
планета»
16:40 Д/с «Африка.
Небезпечна
реальнiсть»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Великi династiї:
Шереметьєви
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Перше кохання
22:00 Х/ф «Долина
квiтiв» (2)

09:25 «Школа доктора
Комаровского»
10:00 «Орел i Решка.
Назад у СРСР»
11:00 «Зимова кухня»
12:00 Х/ф «Мiцний
шлюб»
14:00 Т/с «Криве
дзеркало душi»
18:00 Х/ф «Подаруй
менi трохи тепла»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Концерт «Пiсня
року 2013»
23:05 Х/ф
«Малахольна» (2)
01:10 Х/ф «Страховий
випадок»

06:00, 08:00, 10:10
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:00 «Школа
Ромашкiно»
09:35 «Нова адреса»
11:30 «Корисна
розмова»
12:55 «Блага звiстка з
Р.Реннером»
16:25 «Приречений на
любоов»
17:00, 23:50 «Клуб
гумору»
17:55 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
19:40 Х/ф «Жiнка, яка
спiває»
21:00 «СТН-спорттижневик»
21:25 «Пiдмосковна
елегiя» (2)
23:20 «СТН-тижневик»

07:55, 11:00

07:45 Церква

«МастерШеф - 3»

Христова

09:00 «Все буде

08:00 Х/ф «Вiд музики

10:00 «Караоке на
Майданi»

Новорічний розпродаж!
У магазині «Комфорт» (вул. Кургузова, 11-А) —
нова колекція кухонь, шаф-купе та ортопедичних
диванів. Знижки — кожному покупцю!

Асоціація роботодавців Вишгородщини
щиро вітає з днем народження
Віталія Станіславовича КРАВЧУКА!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі!
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежинах життєвої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Вважати недійсним втрачений державний акт на право
власності на земельну ділянку на ім’я Ніни Терентіївни РИБАК,
серія ЯМ, № 119455, виданий на підставі договору дарування
земельної ділянки № 1984, від 03.12.2010 року, заява власника № 2031, 2032, 2033, від 20.10.2011 р., земельна ділянка
розташована у с. Старі Петрівці (Київська обл., Вишгородьский район), урочище «Старі кагати», для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарська будівель і
споруд.

Підприємству на постійну роботу
потрібен водій.
Звертатись за тел: (067) 440-58-02
Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу:
— архіваріуса
Довідки за тел: (04596) 23-354

Будьте обачними

Зима – не час ловити гав
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського
районного відділу ГУ
ДСНС України у
Київській області
У зв’язку з погіршенням
погодних умов Вишгородський РВ ДСНС України у
Київській області застерігає бути уважними та обережними.
Не стійте під інформа-

ційними щитами і тимчасовими конструкціями, бо
під вагою мокрого снігу
вони можуть завалитися.
Водіям краще обмежити використання особистого автотранспорту.
Пішоходам варто бути
дуже уважними при переході проїжджої частини.
Якщо вам знадобилася допомога, телефонуйте за номером 101.

зможеш
11:40 Х/ф «Володар
перснiв. Двi фортецi»

19:00 «Битва

15:10 Х/ф «Володар

екстрасенсiв.

перснiв. Повернення

Чоловiки проти жiнок» короля»
19:30 Вiйна світiв.
21:15 «Один за всiх»
22:30 Х/ф «Новий
старий дiм»(1)
00:35 Х/ф «Моя мама наречена»(1)

Ревiзор проти Шефа
21:25 Х/ф «Хоббiт:
несподiвана подорож»
01:05 Знайти
крайнього

06:50 «Здоров’я»
08:00, 10:00 Новини
08:10 «Непутнi
нотатки»
08:35 «Доки всi
вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 «Гафт, який
гуляє як сам собi
знає»
11:25 Х/ф «Чарiвники»
14:30 «Кривi
дзеркала»
15:45 «Льодовиковий
перiод». Фiнал
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Повтори!»
Пародiйне шоу
22:35 Х/ф
«Вiдчайдушна
домогосподарка»
00:35 Х/ф «Собака
на сiнi»

07:20 Т/с «Таємницi

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
11:30 «Легенди
«Смiшарики. Пiн-код»
карного розшуку».
(1)
09:00 Мультик з
Злочин столiття поЛунтiком
одеськи
09:40 М/с «Даша12:00 «Агенти впливу» дослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
13:00 Х/ф «Левова
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
частка»
Стрiлка. Пустотлива
15:00 Т/с «Стрiлець»
сiмейка» (1)
19:00 Т/с «Павутиння 10:50 М/ф «Школа
монстрiв. Перегони в
- 7»
нiч на суботу» (1)
11:50 Х/ф «Iсторiя
23:00 Т/с «NCIS:
вiчного кохання, або
полювання на вбивцю Попелюшка» (1)
14:15 Х/ф «Цуценята
- 9» (2)
Санти» (1)
16:10 Х/ф «Привiт
ТРК
сiм»ї» (1)
«ВишеГрад»
18:15 Країна У
21:30 Вiталька.
в ефірі щодня 19:20,
Новий рiк
о 06:30, 08:30, 20:25 Т/с «Два батька
10:30, 15:00, i два сини» (1)
23:00 Смiшнiше, нiж
20:30, 22:30 кролики
слiдства - 7» (1)

Освітянські новини

ДПІ інформує

Джерело: Вишгородська РДА

Тиждень права на
Вишгородщині

17 грудня у м. Вишгороді відбулася нарада керівників навчальних закладів району.
Особливу увагу приділили питанню реформування освітньої галузі —
оптимізації та модернізації мережі
навчальних закладів району, забезпеченню конституційних прав дітей
на освіту та формування особистості.
Керівників
шкіл
ознайомили
з нормативно-правовими актами
щодо проведення ЗНО навчальних
досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти. Учасниками зібрання обговорено питання реєстрації учасників ЗНО-2014.
За участь у дитячому творчому
марафоні «Майбутнє України будуємо разом» голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько вручив
Подяку та цінний подарунок керівнику Вишгородського муніципального
духового оркестру Ярославу Глєбовичу (за активну життєву позицію та
значний особистий внесок у виховання та навчання молоді).

Календар

А чи знаєте
ви, що…
22 грудня – День
енергетика в Україні;
День дипломатичної
служби України
24 грудня – День
працівників архівних
установ України
25 грудня –
Різдво у католиків,
протестантів і деяких
православних

08:00 «Маски-шоу»
10:00 Т/с «Мисливцi
за старовиною» (1)
13:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна» (1)
16:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Помста Ситхiв»
(1)
19:00 Х/ф «Макс
Пейн» (2)
21:00 Х/ф «Скелелаз»
(2)
23:10 Х/ф «Мегаакула проти
карнозавра» (3)
00:50 Х/ф «Дорз» (2)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:40 М/ф
«Вiдпочивай, СкубiДу!» (1)
10:00 Х/ф «Пригоди
Елоїзи» (1)
11:50 Х/ф «Елоїза 2:
Рiздво» (1)
13:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
15:20 «КВК»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
19:50 Х/ф «Пережити
Рiздво» (1)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф «Моє
перше весiлля» (1)

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

07:25 Їмо вдома
08:00, 11:00 Сьогоднi
08:20 «Перша
передача»
08:55 «Диво технiки»
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
10:00 «Дачна вiдповiдь»
11:25, 18:50 Т/с
«Вантаж»
15:20 Слiдство вели...
16:20 Надзвичайна
подiя. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова програма»
17:50 «Настасiя
Волочкова. Моя
сповiдь»
22:35 Т/с «Версiя-3»

Тел: (04596) 25-807
(093) 249-07-09

10:00 Спiвай, якщо

14:20 «Х-Фактор - 4»

На роботу потрібні менеджери з
продажу меблів — 2 вакансії.
Тел: (063) 255-25-50, (067) 939-47-96, (04596) 25-807

07:10 Х/ф «Золотi
ножицi»
09:10, 10:10 Таємницi
зiрок
11:10 Х/ф
«Випробування
вiрнiстю»
15:15 Х/ф «Зимове
танго»
19:00 Подiї тижня
20:00 Як двi краплi
23:30 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй»

до любовi один крок»

смачно!»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:50, 13:50,
14:50, 18:10, 19:20, 20:20
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
20:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 18:45, 23:50 Час
спорту
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:35 Технопарк
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:00 Палата
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Л. Губiною
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою

Анна МЕЛЬНИК,
ГДІ інформаційно-комунікаційного сектору
З метою підвищення загального рівня
податкової культури, виховання у громадян поваги до закону і прав людини, вдосконалення системи податкової освіти населення, формування необхідності жити
за правовими нормами працівники Вишгородської ОДПІ провели тиждень права.
Під час акції платники податків зазначали, що за останні роки стосунки між громадянами та урядом значно змінилися. Громадяни стали більш незалежними та активно
відстоюють свої права. Проте, для того, щоб
зробити ці стосунки прозорішими та гарантувати законний захист громадян, і уряд, і
платники податків мають чітко розуміти свої
права та обов’язки.
Так, мешканцям міста Вишгорода на
центральній площі, у державних установах,
у поштовому відділені роздали інформаційні брошури, які містять пояснення з даної
теми. Кожна людина має бути впевнена, що
закон до неї застосовується правильно та
неупереджено.

Вітаємо!
Вишгородська міська рада ветеранів щиро
вітає трудовий колектив та ветеранів ПАТ «Укргідроенерго» та AT «Київська ГЕС і ГАЕС» з професійним святом — Днем енергетика!
Дорогі друзі! Ваша робота у сфері провідної ланки
вітчизняної економіки є гідним внеском у високотехнологічний комплекс країни, забезпечення безперебійної роботи промислових підприємств, ефективне
функціонування соціальної сфери, комфортний побут
населення країни.
Бажаємо всьому колективу плідної, стабільної, безпечної і злагодженої роботи на благо народу України,
а кожному з вас і вашим родинам — міцного здоров’я,
гідного добробуту, невичерпної енергії та довгих років
життя.

09:10 Мегазаводи
11:00 Top Gear
13:00 Невiдома
Австралiя
16:00 У пошуках
пригод
19:00 Вiйна всерединi
нас
20:00 Д/ф «Дзвонять,
зачинiть дверi»
21:00 Д/ф
«Викрадення авто»
22:00 Д/ф «Теорiя
заторiв»
23:00 Д/ф «Планета
Вавилон»
00:00 Сучаснi дива

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

07:20 «Сам собi режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час. ВiстiМосква. Тиждень у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Традицiї балкарцiв»
10:40 Мультфiльм
10:50 Х/ф «Ах, водевiль,
водевiль...»
12:20 Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:55 «Бiльше, нiж любов»
13:35 «Влада факту»
14:15 «Абсолютний слух»
15:00 Х/ф «Генеральська
невiстка»
16:35 «Смiятися
дозволяється»
18:30 Х/ф «Пенелопа»
21:35 Х/ф «Продається
кiшка»
23:30 Х/ф «Красуня i
Чудовисько»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

Розкладний диван
90х160,1 000 грн
Тел: (066) 916-27-28

КУПЛЮ

1, 2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (068) 699-74-77

НАЙМУ

1-, 2-кімнатну квартиру.
Тел: (067) 76-000-73

ЗДАМ

Ліжко-місця.
Тел: (067) 455-97-94

ІНШЕ

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

Вважати недійсним втрачений державний акт на
право приватної власності на землю № 482, виданий
Жмурко Вероніці Олександрівні на підставі рішення виконкому Старопетрівської сільської ради від
29.10.2001 р., на земельну ділянку площею 0,1776
га на території с. Ст. Петрівці, вул. Заводська б/н під
будівництво та обслуговування житлового будинку.
Вважати недійсним втрачений державний акт
на право власності на земельну ділянку, серія НЙ
№ 317340, виданий на ім’я Назімка Валерія Анатолійовича на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 899 від 22.08.2012 року, заява
власника № 1022, 1023, від 19.09.2012 р. на ділянку
площею 0,0680 га, яка розташована за адресою:
Київська обл., Вишгородський район, с. Ст. Петрівці, уроч. «Старі Кагати» для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка).

Здаю в оренду павільйон, 8 кв.м.,
добре утеплений, розташований на
автобусній зупинці біля продовольчого
магазину на проспекті Мазепи, 12-а.
Є охорона, електроенергія і всі комунікації.
Тел: (067) 740-93-30

КОЛО жінки

Вишгород
У «Сонечку»

«Зимова казка»
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, спеціально для
«Вишгорода»

Коротким творчим звітом про здобутки ДНЗ «Сонечко» за 2013 рік розпочала зустріч з батьками і
друзями закладу його завідуюча Тетяна Яковенко.
А це перемоги у конкурсах,
участь у фестивалях і виставках.
ак, у всеукраїнському
конкурсі на кращого
вихователя
участь
взяла Ольга Черевик. А робота
(малюнок) Миколки Куцепута
визнана кращою у районному
турі, а потім і в обласному, візьме участь у всеукраїнському
фестивалі «Сузір’я талановитих дошкільнят».
Уже вдруге вихованці дитсадка представили свій творчий доробок на міжнародній
виставці «Медвін». А ще на початку грудня у ДНЗ «Сонечко»
відбувся всеукраїнський на-

Т

уково-методичний семінар (за
участю 26 методистів із різних
міст України), на якому йшлося
про формування духовності
дошкільнят.
Під час семінару вихованці
старшої і середньої груп разом
із вихователями приємно здивували гостей інтегрованим
заняттям-розвагою «Відвідування театру. Вистава «Зимова
казка». Дійство присвятили
великому святу Введення в
храм Пресвятої Богородиці. А
за кілька днів запропонували
виставу і батькам та друзям
закладу.
Із перших хвилин — через музичний супровід, світло, загадковий голос ведучої
(музичний керівник Катерина
Сидоренко) — відчувалось
якесь таїнство. І справді, нам
відкрилася дивовижна історія
про маленьких Марійку (Катя
Похиталюк) і Андрійка (Коля
Куцепут), їхню зустріч з лісовими мешканцями, янголятками
та святою Дівою Марією, роль

якої виконала керівник студії
пластичної імпровізації Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело» Любов
Савочкіна.
У «Сонечку», на базі якого
працює студія, вона навчає діток засобами руху, пластикою
передавати літературне слово.
«І хоча часу для підготовки вистави було обмаль, — розповідає Любов Миколаївна, — діти
впоралися з усіма завданнями. — У театрі над такою роботою працюють значно довше,
але всі ми, очевидно, дуже постаралися».
Ролі батьків виконали інструктор з фізкультури Віра
Волкова (тато) і Світлана Похиталюк (мама). Над декораціями працювали завідуюча
Тетяна Яковенко та весь її колектив.
…Звичайно, які б випробування не очікували героїв,
казки завжди закінчуються на
мажорній ноті. Тож на завершення герої побажали одне

21 грудня
одному і глядачам, «щоб день
починався сміхом, щоб достаток був у хаті, щоб усі були
багаті!»
Ми впевнилися, що сонячні
малюки під керівництвом мудрих наставників зростають
талановитими і працьовитими.
Вигуками «браво!», «молодці!», щирими оплесками зал
дякував маленьким і дорослим за чудову гру. А депутат
міської ради, заступник голови Асоціації роботодавців
Вишгородщини Валерій Виговський, який постійно підтримує заклад, пригостив колектив смачним кулінарним
сюрпризом — святковим тортом (у виконанні ТОВ «Харчопродторг», директор Людмила
Черв’яківська).
Переконана, що вихованці
цього дитсадочка ще багато
разів порадують і здивують
своїми творчими доробками.

Зустріч з
Музикою
Тетяна
ВЛАСЕНКО,
ВМКДНЗ я/с «Ластівка»

У дошкільному навчальному закладі «Сонечко» діти не просто з нетерпінням чекають
новорічних свят. До 1-го етапу конкурсу дитячої творчості вони приготували роботи зі
святкової тематики в різних техніках: малюнок, орігамі, аплікація, квілінг та ін.
Понад 30 із них побачили гості міжнародної виставки «Медвін: Рукоділля. Подарунки до

вихователь-методист

Напередодні
новорічно-різдвяних
свят
щирими посмішками та дружніми оплесками
зустрічали педагогів та учнів Вишгородської
міської музичної школи вихованці дитсадочка
«Ластівка». Музична зала закладу вже традиційно стала концертною.
уло багато різних музичних інструментів
і музичних творів. «Скерцино», «Вальс»,
«Український танець», «Санта Лючія», «Колискова», «Сумний ведмедик», «Пустівничка», «Пісня без слів», «Рожева пантера», «У печері гірського
короля» — вражали дитячу уяву, викликали непідробну цікавість та створювали піднесений настрій.
Дошкільнята почули вишуканий спів: сольний – у
виконанні Ю. Лесникової («Новорічна казка») та дуетний — М. Возюк та Ю. Тропініної («Божий Син народився», концертмейстер І. Ф. Беза). Зачаровано
слухали фортепіанні твори у виконанні Н. Сохацької,
Н. Дніпровської, Л. Пакаріної та дует І. Смоляка та А.
Демидчука. Були вражені грою на гітарі М. Зеленського та О. Голівець, грою на трубі М. Коротьєва
та на бандурі – І. Жалобецької. Натхненно виконували твори юні скрипалі С. Пилипенко, Д. Грінчук,
Д. Пакаріна, В. Костюк, Л. Миркотан. А допомогли
підготуватися майбутнім віртуозам педагоги-музиканти Ю. О. Кущ, Н. К. Томілова, К. В. Персиста,
І. О. Дровко.
Організатор та ведуча концерту — Л. Р. Руденко,
за допомоги та підтримки директора А. Л. Барнич.
Ластів’ята із захопленням та вдячністю згадуватимуть щирі виступи учнів та вчителів музичної школи. А ще з нетерпінням чекатимуть нової хвилюючої
зустрічі з Музикою.

Б

Різдвяні виставки

СОНЯЧНИЙ Медвін

ФОТО — Олена ІГОНІНА, спеціально для «Вишгорода»
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У «Ластівці»

Знай наших!

Валентина ЧИСТЯК

2013 року

Різдва», яка традиційно відбувається у столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»
під патронатом Міністерства культури України.
Жоден із гостей не залишився байдужим до
дитячих робіт — ялинки із макаронних виробів
Івана Дорошенка, малюнка у техніці петриківка,
на якому ожили зимові квіти Іванка Гончарука,
оздоблені вмілим пензлем його мами — художниці.
Маленькі відвідувачі з цікавістю роздивлялися панорамну роботу «Рукавичка»: між
паперових ялинок — знаходили майстерно виліплених із пластиліну казкових героїв (робота
родини Арсенія Донцова).
Завідуюча дитсадочка Тетяна Яковенко та
керівник гуртка «Веселі промінчики» Олена Ігоніна з гордістю за своїх малюків відповідали на
всі запитання гостей, ділилися секретами технік
окремих робіт.
Тетяна Яковенко показала на виставці і
свій живопис олійними фарбами та провела
майстер-клас із декупажу. А Олена Ігоніна познайомила дітей із новою для них технікою витинанки.
Організатори, раді таким активним учасникам виставки, на її завершення вручили ДНЗ
«Сонечко» диплом зі словами подяки та побажаннями подальшого творчого розвитку.

Книжки, поробки,
майстер-класи, лотерея…

Олександра МАРЧУК,
Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська)
РЦТ «Дивосвіт»
Нещодавно у творчій святковій атмосфері пройшла традиційна виставка-ярмарок «Медвін: Книжкова коляда та рукоділля, подарунки до Різдва»
исленних відвідувачів приваблювали великий вибір книжок,
матеріалів для рукоділля і творчості, експозиції народних майстрів, безліч авторських робіт у найрізноманітніших
техніках, можливість чудового спілкування щодо створення власних подарунків на
безкоштовних майстер-класах.
А їх цього року було чимало. Наприклад, майстер-клас з японського мистецтва куміхімі — плетення «фєнєчок».
Проводила його Наталія Санченко на
майданчику жіночого клубу «Слово жінки». А ще безліч майстер-класів з декупажу: декупаж на дерев’яному предметі,
декупаж у техніці шеббі-шик, декорування новорічних куль.
Увагу
відвідувачів
привертали

Ч

майстер-клас з виготовлення мережки,
українського віночка, вишивки, печворку,
м’якої іграшки, кераміки, бісероплетіння
прикрас, виготовлення кульчиків і магнітиків, ляльок-мотанок та чимало іншого.
Один день виставки проходив під гаслом «Усе для дітей». У його рамках виступив дитячий фольклорний ансамбль «Співаночка» з м. Вишгорода (міський Центр
творчості «Джерело»), відбулася вистава
«Справжня дружба» від театру ляльок, яку
проводило видавництво «Дж.Дж. Агенція». Інтерактивні презентації книжок із
серій «Софійка і Ярик» та «Улюблені історії про тварин» теж проходили у формі
вистави театру ляльок.
Для дітей від 3 до 10 років підготували чудернацькі експерименти з «Експериментаніумом», читали казки від Сашка
Лірника, відбулося свято Калити від «Козацької фортеці».
А книжковий Медвін подарував відвідувачам унікальну можливість не тільки
побачити і придбати останні літературні
новинки, а й поспілкуватися в багатьма
авторами книг, взяти участь у новорічній
лотереї.

10 21 грудня
Вечорниці

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
автор, спеціально для «Вишгорода»

Працівники
Вишгородського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), відділу культури і
туризму та відділу освіти запросили мешканців району
на традиційні Андріївські вечорниці.
а порозі залу Вишгородської центральної
районної бібліотеки
гостей зустрічала господиня
(її роль надзвичайно яскраво
і природно зіграла працівник
відділу освіти Жанна Кондратюк) і як перепустку у наступ-

Н

Живемо ЗДОРОВО

2013 року

Вишгород

Співали, танцювали, калиту кусали…
ний рік вручала кожному календарик із символікою 2014-го.
Читальна зала бібліотеки на
кілька годин стала справжньою
українською хатою з вишитими
рушниками та скатертинами,
смачними стравами та веселими піснями. Більшість гостей
прийшли на вечорниці у вишиванках та яскравих квітчастих
хустках, що теж додало святкового настрою.
І тільки-но гості вмостилися за столами, як на вогник
завітали учні 4-го класу Вишгородської школи №1 разом
із Валентиною Мельник, своїм
класним керівником, та Валентиною Скорою, завідуючою
Вишгородською
бібліотекою
для дітей, де вони є активними

читачами. Юні актори продемонстрували глядачам традиційний обряд Андріївських вечорниць із жартами, гаданнями
та кусанням калити. Причому
робили це доволі невимушено і весело, чим надзвичайно
розчулили гостей святкового
дійства.
Без особливих зусиль вдалося заволодіти увагою присутніх Валентині Старенькій
— добре відомій у районі бандуристці, виконавиці народних
пісень. Гості не тільки слухали її
виступ, а й разом із нею співали
щемливі народні мотиви, веселились під бадьорі нотки і щиро
аплодували. Адже кожна пісня
у виконанні Валентини Василівни була справжнім невеличким спектаклем — запальним і
надзвичайно емоційним.
Ведуча свята — завідуюча
відділом обслуговування райбібліотеки Галина Дмитренко
— практично з перших хвилин
Андріївських вечорниць на канву свята нанизувала перлини
цікавих фактів традиційного
українського обряду, розповідала незвичайні історії, присвячені українським традиціям
та співучій українській мові. А
ще залучила гостей до цікавого круговороту різноманітних
конкурсів та вікторин, в яких,
до речі, не було переможених,
адже кожен учасник отримав

цікавий приз.
Справжньою окрасою Андріївських вечорниць стала
присутність
фольклорного колективу «Золотий вік».
Дарма, що кожна з жінок уже
пенсіонерка, але вони юні
душею і доводять це кожним
своїм виступом. Тож, наповнили зал гарним настроєм, віддавши шану українським народним традиціям.
За це їм і дякувала від імені організаторів вечорниць
директор
Вишгородського
територіального центру соціального обслуговування Наталія Рудько, як і всім, хто долучився до свята: «Не можна
сьогодні присутніх поділити
на гостей, учасників і органі-

Майстер-клас

заторів. Адже кожен зробив
свій внесок, кожен активно
брав участь у конкурсах і концерті, почував себе і гостем,
бо був оточений увагою. За
«кадром» залишились лише
наші спонсори, котрі допомогли організувати святковий стіл з варениками, пирогами та навіть калитою.
Це голова правління Вишгородської райспоживспілки,
яку очолює Ніна Дмитрівна
Бандурка. Дякую їм і усім за
щиру підтримку і сподіваюсь,
що наші спільні зусилля так
же активно проявляться і в
інших справах, спрямованих
на розв’язання соціальних
проблем, підтримку тих, хто
цього потребує».

Клуб «Кліо»

Виготовлення фігурки коника

7
Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 9-А класу,
Ганна МАРТИНЕНКО, учениця 9-В класу
ВРГ «Інтелект»
ФОТО — Пєлагєя ХАЛІШХОВА, спеціально для «Вишгорода»
гурток журналістики (керівник Валентина Яковенко)
ЦТ «Джерело»

Наступний 2014-й — рік Синього дерев’яного
Коня. Тому юні журналісти «Джерела» разом
із вихованкою гуртка «Золоті ручки» (керівник
Олена Кольвах) Наталією Войтюк виготовили
фігурку коника. Приєднуйтесь до нас! Зроблений власноруч символ нового року стане окра-

сою вашої ялинки, оселі чи святкового столу.
Вам знадобляться: мішковина, ножиці (фото 1)
та гарний настрій.
Шматочок мішковини поторочіть, складіть із
нього великий рівний пучок та поділіть його на
три частини. Перший пучок потрібний для голови, шиї та передньої пари ніг. Складіть його
удвоє та посередині міцно перев’яжіть 2-3 рази
ниткою мішковини (фото 2).
Відступіть від краю 2-3 см і перев’яжіть нижче — це буде ніс коня. Потім відступіть 3-4 см і
знову перев’яжіть (фото 3).
Другий пучок мішковини складіть навпіл і обгорніть ним перший пучок, закріплюючи його
перев’язкою впритул до шиї. Він стане основою
для виготовлення тулуба та хвоста (фото 4).
Третій пучечок ниток — друга пара ніжок.
Його складіть навпіл і обгорніть ним другий пучечок (тулуб), відступивши від шиї на довжину
спини (фото 5).
Для гриви майбутнього коня зробіть кілька петель із пучечків ниток, закріпіть їх на шиї (фото 6).
На задніх ногах коня зробіть дві перев’язки:
на рівні колін та копит. Кінці гриви та копитця підрівняйте ножицями. Символ нового року готовий! (фото 7).

Для багатьох поколінь
Алла ПЛОТНІКОВА, завідуюча відділом охорони пам’яток
Вишгородського історико-культурного заповідника
ФОТО — архів історичного музею

До клубу «Кліо», що діє в історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника, нещодавно завітав художник-монументаліст, живописець, член Спілки архітекторів України та Національної спілки художників Василь
Климик.
ін є автором стели воїнам-визволителям у м. Вишгороді, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, святим Борису і Глібу,
співавтором пам’ятного знаку «Героям Лютізького плацдарму» в с. Нові Петрівці, пам’ятника легендарному Валерію Лобановському, що при вході до стадіону «Динамо» у Києві, та багатьох інших. Створив понад 250 живописних полотен різних жанрів:
портрети, пейзажі, натюрморти, ікони. Їхня тематична різноплановість свідчить про широкий світогляд митця, високу духовність.
Ці сторінки його творчого шляху нагадала директор заповідника Ірина Пироженко, а Віктор Федосенко — директор НВП «Технопроект», якого з Василем Климиком пов’язує давня дружба, розповів про нього як про людину і митця.
Василь Володимирович прийшов на зустріч не з порожніми
руками — він передав заповіднику свою роботу із зображенням
Межигірського монастиря. Ця перлина історії нашого краю залишилася, на жаль, лише на малюнках, старих фотографіях і на полотні Василя Климика. Тому його картина буде цінним експонатом
історичного музею для багатьох поколінь.
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Вишгород
Сусіди

1968 р. Пуск 20-го гідроагрегату Київської ГЕС

Головний інженер з 10-А
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів родини Урманових, спеціально
для «Вишгорода»

Пам’ятаю його ще зі школи. До
Вишгорода я приїхала навесні 1973.
Взяли до українського класу, де вивчали німецьку. За місяць перевели
в російський, де була англійська.
Олег сидів за три парти від мене.
рохи незграбний відмінник на
комсомольських зборах активно не виступав, любив посміятися над вдалим жартом. А під час
контрольних так заглиблювався у завдання, що забував про все на світі.
Після 9-го класу виробничу практику ми проходили на ГЕС — і Олег теж.
На ГЕСі виявився і його артистичний
талант. Коли наш 10-А «давав» там сатиричну п’єcу Маяковського «Баня»,
вона стала бенефісом Олега Урманова
(«прозаседавшегося» чинуші). Вже дорослими ми жартували: мовляв, наперед знав, що буде начальником.
Після випускних екзаменів наш 10-А
розлетівся по світу. Тривалий час ішли
кожен своїм шляхом. Навчання, друзіоднокурсники, власні родини, пошук
свого місця у житті, професійний ріст.
Про Олега я знала, що працює на
ГЕС. І лише коли почали зустрічатися на
круглі дати після закінчення школи, він
якось непомітно брав ініціативу на себе.

Інженерне мислення випливало у чітких
висловах, організаційні здібності доповнював шарм чоловіка, що самореалізувався, має надійний тил — родину та
цінує все людське у житті.

Т

2005 р. Анна біля тата

У «Джерелі»

2007 р. З дружиною Людмилою
Урманов побував у багатьох країнах,
та цим не гордився, був простим у стосунках і уважним — колись на власні очі
бачила, як у театрі, де зустрілися на передноворічній виставі, чемно пропускав
наперед старшого товариша, підтримував і допомагав сісти на глядацьке місце його дружині.
За професійним обов’язком журналіста у ПАТ «УкрГідроЕнерго» та Київській
ГЕС бувала не раз. І у музеї історії ГЕС,
де Олег Урманов проводив екскурсії. І на
греблі та біля турбін, куди чи не щороку
злітаються журналісти національних видань, — перевірити надійність споруд
під час повені, і Олег Борисович фахово
й доступно відповідає на технічні, а інколи й непрофесійні запитання.
Народився Олег Урманов у селищі
міського типу Тавакчай Верхньочирчикського району Ташкентської області
Узбецької РСР — в інтернаціональній
дружній родині.
Мама, Марія Степанівна Чуприна,
— родом із Слобожанщини. Характер
успадкувала від прадіда — старости
села та діда — який усе життя виводив
відстаючі господарства у передові.

21 грудня

Закінчила технікум зв’язку, відповідала
за зв’язок на фронті. Потрапила у Харківський котел, два роки переховувалася від відправки до Німеччини — на
рабську працю.
У 1944, після звільнення Харкова
вступила до електротехнічного інституту і по закінченні за направленням
працювала на Каскаді Чирчикських ГЕС.
Там начальник виробничо-технічного
відділу Марія Чуприна зустріла чергового інженера Бату Абдулловича Урманова, який після закінчення Середньоазіатського політехнічного інституту
прибув на роботу на тій же гідроспоруді,
що й красуня-українка.
Їхній син, першокласник Олег Урманов приїхав до Вишгорода з батьками
у 1964 році. На Київській ГЕС потрібні
були кваліфіковані спеціалісти. Марія
Степанівна працювала начальником
ВТВ — заступником головного інженера Семена Ізрайлевича Поташника.
Бату Абдуллович, якого друзі звали Борисом, вводив в експлуатацію перший
агрегат, працював заступником начальника турбінного цеху. З Київської ГЕС і
на пенсію пішли.
Жили в будинках Каскаду ГЕС — у
№ 1 на просп. Молодіжному (нині —
І. Мазепи) до 1970 року, а потім — у
буд. № 6 на вул. Будівельників (нині —
Б. Хмельницького). Із 1985 року Олег Урманов мешкає у буд. № 4 на тій же вулиці.
Щодо професії в Олега Борисовича
сумнівів з дитинства не було: знав, що
буде енергетиком, як батьки. На Київській ГЕС — із 1980 р., після закінчення
Київської політехніки (отримав диплом
інженера-електрика). Черговий електромонтер, начальник зміни КГЕС, начальник зміни Каскаду Середньодніпровських ГЕС, керівник оперативної
служби Каскаду, начальник зміни УГЕ, а з
2002 р. — головний інженер. 2010 – 2013
рр. — директор філії «Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС» ПАТ «УкрГідроЕнерго».
Родина Олега Урманова живе у
Вишгороді: дружина, донька, зять і онука. Друга половинка Олега, Людмила
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Бату Абдуллович і
Марія Степанівна Урманови
Кутішенко — приватний підприємець.
Донька Анна після НТУУ КПІ й КТЕУ (торгово-економічний університет) працює
заступником головного бухгалтера у
столичній енергетичній компанії, зять
теж у ТОВ НТК «Енпаселектро» — провідним інженером.
Часто зустрічаю Олега Борисовича
на вулицях і у скверах Вишгорода. Він
терпляче пояснює щось чотирирічній
онуці, ніжно-міцно тримає її маленьку
ручку
Якщо його запитати про найяскравіші моменти життя, говоритиме насамперед про роботу: реконструкцію та модернізацію ГЕС, створення дієздатного
колективу. Говорить не про себе, а про
наставників, яким вдячний, про колег.
До речі, ще четверо наших однокласників працюють, як у Вишгороді прийнято
говорити, «на ГЕС».
Захоплення ж головного інженера
ГЕС Олега Урманова після роботи — це
спорт (плавання, волейбол, східні єдиноборства). А ще він любить малювати,
слухати музику 1970-1980 рр. та читати
історичну прозу.
У людях цінує чесність, порядність,
дотримання слова, вірність, розум. І всі
ці якості є у нього самого. Отакий він,
головний інженер з нашого 10-А.
З професійним святом — його та усіх
вишгородців, причетних до енергетики!

2008 р. На Дністровській ГАЕС із колегами Василем Гринем
і Володимиром Шевчуком

На Андрія: дрес-код — хороший настрій
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

У День святого Андрія Первозванного, якого вважають покровителем Української церкви, Центр творчості «Джерело» запросив гостей на традиційні вечорниці.
к і годиться за народними традиціями,
до свята по-своєму готувалися і дівчата, і хлопці. Та, якщо дівчата чепурили
хату, пекли пиріжки і обов’язково калиту – велику
пшеничну паляницю, то хлопці переважно брали
участь в обрядових забавах.
Але насправді без них не було б ніякого свята.
Не було б такого веселого гуляння (зокрема, відзначились вихованці середньої групи гуртка народного танцю «Джерельце» Світлани Стащук, які
«запалювали» так, що з декого навіть чоботи злітали); не звучали б так жартівливо українські пісні,
як це виходило у фольклорного колективу «Співаночка» (керівник Валентина Демочко), які співа-
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ли під акомпанемент професійного скрипаля; не
було б стільки жартів і сміху (старалися вихованці
театрального гуртка «АТОС»).
Дивно прозвучить, але справді прикрасив
дійство персонаж Баби Яги, роль якої яскраво виконала керівник театрального гуртка
(вона ж і режисер-постановник свята) Ольга
Хуторна. До зали Баба Яга увірвалася несподівано — разом зі своєю хаткою на курячих
ніжках.
А потім і в ігри грала, і пісні із задоволенням
слухала, і танцям аплодувала, особливо молодшій групі «Джерельця», яка виконала «Українську
польку». І все ж не була б то Баба Яга, якби щось
не втнула: «зваривши» куліш із жаби, павука, лимона та мухомора, вихлюпнула його прямісінько
на глядачів! І тут же «підсолодила пілюлю», сипонувши у зал цукерками…
На завершення вечорниць господиня дому
Солоха (Марина Іллєнок) пригостила всіх учасників дійства духмяною калитою.
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Кросворди від Бориса РУДЕНКА

Сільськогосподарський

До завершення
передплати —
шість днів
Шановні читачі! Створений вашими думками, ідеями, повідомленнями,
«Вишгород» щосуботи потрапляє до
вас з інформацією про життя міста,
країни, світу, з розповідями про людей.
На відміну від електронних засобів
інформації, газета – живий, творчий
організм: її можна читати і перечитувати, зберігати у підшивці і повертатися до публікацій через багато років.
Редакція дякує всім, хто передплатив газету, і запрошує надалі бути
разом із нами, а значить – завжди тримати руку на пульсі часу.
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань — 40007
Вартість передплати на наступний 2014 рік:
1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти
(п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. (2,10 грн);
6 місяців — 42,30 грн + п. п. (2,55 грн);
1 рік — 84,60 грн + п. п. (3,90 грн).
Керівники підприємств і організацій! Згадайте про ваших колишніх працівників, порадуйте пенсіонерів новорічним подарунком — передплатіть їм
газету «Вишгород» на рік. Вони будуть
вдячні за таку увагу та шану.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10 (пл.
Т. Шевченка, 2) працює: понеділок
— п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30
до 17:30. Тел: (04596) 54-349

Еко-виставки

Вишгород

Про дружбу та співпрацю —
різними мовами
Відкритий урок
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів ВРГ «Інтелект», спеціально для
«Вишгорода»

Родзинкою тижня педагогічної майстерності вчителів суспільних дисциплін у Вишгородській районній гімназії
«Інтелект», безумовно, став відкритий
урок історії, котрий провела у 11-Б Раїса
Леонтіївна Кисіль.
вчителі історії з усього району,
яких запросили на цей урок, відзначили, що це, скоріше, круглий
стіл — причому, найвищого рівня. Піднімали
питання інтеграційного та профорієнтаційного характеру — і говорила про них молодь.
У класі лунала українська, польська, російська, німецька, англійська та французька
мови. Тому що презентації про міста-побратими Вишгорода випускники підготували, переважно, мовою, якою в тих містах розмовляють.
Із непідробною цікавістю слухали розповідь вчителя німецької мови Тетяни Михалко про дружні стосунки з німецьким
Айхенау. До речі, влітку гімназисти презен-
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тували в Айхенау Вишгород і Україну.
«Із перших рук» дізналися вчителі й учні
історію дружби Вишгорода із французьким
Сансом, німецьким Льоррахом, естонським
Раквере. За кілька років гуманітарна допомога Вишгороду як зоні, де люди постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,
обернулася творчою співпрацею на теренах
спорту, туризму, освіти, медицини, культури, участю у міжнародних конференціях.
Що дає побратимство? Які економічні
та культурні зв’язки має Вишгород? Як вони
впливають на становлення Вишгорода як
європейського міста? На ці та інші питання
відповіли учні 11-Б. І присутні чимало нового дізналися не лише про польський Вишкув, македонське Делчево, російські Суздаль і Бєлгород, а й про український Канів.
А також погодилися із завідуючим хірургічним відділенням Вишгородської ЦРЛ
Ігорем Візняком, який стояв біля витоків
дружби Вишгорода із Сансом і Льоррахом:
чим більше мов ти знаєш, тим більше можливостей для спілкування, навчання, тим
ширші дороги у житті.

Новий рік зустрінемо — ялинку збережемо

Валентина ОВЕРЧЕНКО, заступник директора гімназії
з навчально-виховної роботи у початкових класах
Охорона навколишнього середовища — найактуальніша
проблема сьогодення. Вчитися розуміти природу, бачити її
красу, берегти навколишній світ – ставлять за мету вчителі
початкових класів гімназії «Інтелект».
прияє цьому низка різноманітних заходів: виставки
фоторобіт і малюнків «Світ навколишній — прекрасний», творчі виставки юних фітодизайнерів, написання творчих робіт, казок, віршів на тему «Природа — храм
душі».
Цікавими були і екологічна вікторина «Людина і природа»,
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екологічні бесіди «З природою живи в дружбі», акції «Боротьба з
Королем сміття», «Посади та збережи квітку». Справжнім святом
краси, природи був і «Парад квітів».
Діти допомагають пережити зиму пташкам. У класах за вікнами – годівнички.
А нині у нас незвичайна виставка — «Новий рік зустрінемо —
ялинку збережемо», де кожен клас представив свої еко-ялинки –
з пір’я і шишок, олівців і паперу, стрічок і макаронних виробів....
Це справжнє диво!
Працювали вдома, разом із рідними. Добре, що є батьки, які
підтримують добрі починання своїх дітей і педагогів, прагнуть
дарувати оточуючим гарний настрій, змушують задуматися про
збереження всього живого.

По горизонталі: 6. Загороджені місця для
овець. 7. Болотяна трава — … трилиста, бобівник трилистий. 8. Плід яблуні. 9. Верхній шар
лимонної або апельсинової шкірки. 10. Овочева
рослина з довгастим плодом синього або фіолетового кольору. 16. Верхня частина дерева.
17. Душі померлих не своєю смертю у давньогрецькій міфології. 18. Зволоження водою поверхні зрошувальної ділянки. 19. Карлики чи
велетні, ворожі людям, у скандинавській міфології. 20. Рудиментарний орган. 25. — Ми купили …, воно вирвалося. 27. Довгий мотузок із зашморгом на кінці для лову тварин. 28.Останній
момент статевого акту. 29. — Очерет, …, чорні
брови в козака.
По вертикалі: 1.Пшениця з ламким колоском. 2. Відсутність дощів, що призводить до
засихання грунту. 3. Хлібна злакова рослина. 4.
Міцне виноградне вино. 5. Великий гурт овець.
11. Ландшафт. 12. Отруйна ящірка. 13. Назва
вітру (бора) на узбережжі Чорного моря (біля
Новоросійська). 14. Слабосилий, худий кінь
(розм.). 15. Ділянка в селі для випасу худоби,
птиці. 21. Врожай. 22. Викидання рибою ікри
і запліднення її. 23. Великі водяні гризуни. 24.
Самка качура. 26. Упряж для робочої великої
рогатої худоби.

Відповіді на кросворд
«Юридичний»,
надрукований у попередньому номері
По горизонталі: 7. Королі. 8. Реформа. 9. Батрак.
10. Міліція. 11. Альянс. 12. Дума. 14. Спір. 15. Віче. 17.
Депо. 19. Скит. 20. Крез. 21. Кодекс. 26. Захист. 27.
Протест. 28. Боярин. 29. Депозит.
По вертикалі: 1. Нотаріус. 2. Добро. 3. Фіскал. 4.
Легіон. 5. Поліс. 6. Амністія. 13. Акцепт. 14. Свідок. 16.
Інкасатор. 18. Плебісцит. 22. Оптант. 23. Карцер. 24.
Цифра. 25. Етнос.
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.
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