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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
... Все по закону
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У гості до Бублика — онлайн
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Аби бути на коні
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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Нам є чим пишатися
Шановні земляки!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди
Нового року та Різдва Христового! Ці традиційно сімейні свята — прекрасний привід згадати
все хороше, що нас об’єднує, і з оптимізмом
подивитися у майбутнє.
Ми гідно зустріли рік, що минає, і нам є чим пишатися. Багато чого зроблено, ще більше належить.
Кожен із нас хоче одного й того ж — добра
і благополуччя для своїх рідних та близьких. Усі
ми — одна велика родина. Переконаний, разом
ми зробимо все від нас залежне заради процвітання рідної землі.
Наша мета — позитивні зміни в житті кожної
людини, кожної родини. Щоб діти отримували
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2014 — рік здійснення мрій

якісну освіту, щоб молодь мала можливості для
самореалізації, щоб пенсіонери жили в гідних
умовах, щоб кожному було комфортно жити і
працювати.
Упевнений, спільно ми зможемо досягти
тих високих цілей, які ставимо перед собою. У
нас все вийде: здійсниться все краще, на що ми
сподіваємося, про що мріємо.
Від усього серця бажаю всім добробуту та
впевненості у завтрашньому дні, успіхів у справах, міцного здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших бажань!
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
Влад МАРУЩЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Дорогі вишгородці!
Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Хай надія і
віра в себе і свої сили надихає на
здійснення найзаповітніших ваших
мрій.
Нехай збудеться все задумане, а
2014-й рік стане таким, яким ми хочемо його бачити. Побажаймо один
одному любові та віри в себе і в процвітання нашої країни. Подаруймо
найдорожче, найцінніше – любов і
тепло наших сердець, увагу і турботу наших близьких, аби в новому
році щасливих людей стало більше.

Бажаю всім вам, аби новий 2014-й
рік приніс мир, спокій, справедливість
та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці традиційно світлі добрі
свята ваші сім’ї зустрінуть у теплій атмосфері, світло Віфлеємської зорі наповнить серця благодаттю і любов’ю,
а з першою колядкою в кожну родину
хай увійдуть гаразди і достаток, мир і
злагода.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Це вже історія
«Об’єднуємо Україну»
За матеріалами ЗМІ
20 грудня черговий раунд круглого столу «Об’єднаємо Україну», ініційованого екс-президентом Леонідом Кравчуком, розпочався у Палаці «Україна» без Президента та лідерів опозиції.
У засіданні взяли участь екс-президенти Леонід Кравчук,
Леонід Кучма і Віктор Ющенко, спікер парламенту Володимир
Рибак, перший віце-прем’єр Сергій Арбузов, представник
Президента у Раді Юрій Мірошниченко, глава Адміністрації
Президента Сергій Льовочкін, народні депутати з опозиційних фракцій Сергій Соболєв («Батьківщина»), Віктор Чумак
(«УДАР») та Андрій Мохник («Свобода»).
Перед початком засідання круглого столу представники
опозиційних фракцій повідомили, що лідери опозиції не прийшли, оскільки в засіданні не брав участі Віктор Янукович.
Нагадаємо, 17 грудня загальнонаціональний круглий стіл,
ініційований екс-президентом Леонідом Кравчуком, не відбувся.
Попереднє засідання круглого столу 13 грудня, в якому брали участь Віктор Янукович та лідери опозиції, не транслювалося в
ефірі загальнонаціональних телеканалів, а трансляцію в інтернеті
з перервами здійснювало Громадське телебачення, журналісти
якого заявляли про «заглушений мобільний зв’язок і мережу».
Дізнавшись про це, Кравчук порадив представникам влади звільнити тих, хто заважав транслювати круглий стіл.
Нагадаємо, 13 грудня відбувся круглий стіл за участю
влади, опозиції та громадськості. Віктор Янукович під час засідання запропонував амністію арештованим протестувальникам та мораторій на застосування сили.
22 грудня п’яту неділю поспіль українці зібралися на віче на
Майдані. Південно-Східний майдан «Збережемо Україну» поїхав додому вже у понеділок 23 грудня. Прихильники влади на
своєму мітингу біля Верховної Ради закликали усіх українців до
національного єднання і схвально оцінили дії української влади
на шляху до інтеграції в ЄС. Попри те, що акцію регіоналів оголосили безстроковою, учасники мітингу на підтримку Віктора
Януковича згорнули своє наметове містечко у Маріїнському
парку, щоб зустріти новорічні свята у колі сім’ї. Євромайданівців регіонали закликають зробити те ж саме.
Заявлено про створення громадського об’єднання «Майдан».

У регіонах
50-метровий державний прапор розгорнули у Луганську.
Таким чином закликали перехожих та автомобілістів відкласти
передсвяткові справи та завітати на Майдан.
На народне віче у Дніпропетровську 22 грудня зібралось
близько двох тисяч осіб. Мітингувальники прикрасили ялинку
незвичайними побажаннями про відставку Уряду і Президента.
У Харкові євромайданівці символічно перейменували проспект Володимира Леніна на проспект музиканта гурту The
Beatles Джона Леннона.
Активісту, який із Одеської області возив людей на київський Євромайдан, підпалили автівку.
У Запоріжжі на місцеве віче прийшли близько двох тисяч
активістів.
Президент України Віктор Янукович підписав закон про недопущення переслідування та покарання активістів Євромайдану. Суд зобов’язав МВС надати документи, на підставі яких
розігнали Майдан.

Хвиля нападів
На журналістку Тетяну Чорновол, відому своїми резонансними розслідуваннями про статки можновладців, у ніч на 25
грудня скоїли напад і жорстоко побили. Цій події передували
напади на кількох євромайданівців.
Президент України суворо засудив цей прояв насилля та
наголосив, що правоохоронці мають розкрити цей злочин та
притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, що 15 грудня невідомі побили телеведучого
Юрія Кота, котрий 14 грудня був ведучим мітингу, який на Європейській площі в Києві організувала Партія регіонів.

Соцстрах

Суспільство
Про все потроху
Виплатять усе
Уряд планує до 30 грудня забезпечити фінансування всіх бюджетних
виплат соціального спрямування. Про
це Прем’єр-міністр Микола Азаров
заявив у ході зустрічі з Президентом
Віктором Януковичем 12.13, передає
УНІАН.

Відпочинок з
1-го по 7-ме
Кабінет Міністрів рекомендує керівникам підприємств зробити вихідні
з 1 по 7 січня. Робочі дні перенести з
2 (четвер), 3 (п’ятниця) і 6 (понеділок)
січня 2014 року на суботи 11, 25 січня
і 8 лютого.
«Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у зазначені дні визначає Національний банк України»,
— зазначається у документі.

Російські іспити
Держдума зобов’язала трудових
мігрантів складати іспити з російської
мови. Перевіряти знання розпочнуть
уже з 1 січня.
Відповідно до закону ініціатива
поширюватиметься на всіх іноземців,
які проситимуть дозвіл на постійне чи
тимчасове проживання, на роботу чи
патент. Крім іспитів на рівень володіння мовою, чиновники запровадять
тести з історії та законодавства Росії.
Для окремих осіб будуть винятки:
не складатимуть іспити висококваліфіковані спеціалісти, недієздатні
громадяни, особи, яким ще не виповнилося 18 років, або ті, яким за 60, а
також особи, які зможуть надати документ про здобуття освіти в СРСР, та
росіяни з-за кордону, які повертаються жити в Росію.

Діалог не має сенсу
Під
час
підсумкової
пресконференції президент Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу заявив, що
після рішення українського Уряду
призупинити процес підписання асоціації, Київ і Брюссель усе ж продовжували переговори щодо Угоди на
найвищому рівні.
І, додає він, кожного разу українська влада запевняла Європу у незмінності євроінтеграційного курсу
країни.
Та за усіма такими розмовами
жодного разу не дотримувалися чіткі
ознаки зобов’язання української влади підписати Угоду про асоціацію. Тож
вважаємо, що наразі не варто продовжувати те, що можна розцінити як не
більше ніж спосіб підтримання діалогу без конкретних результатів, — сказав Баррозу.
Заяви схожого характеру уже звучали від інших представників ЄС, проте, не на такому рівні. Серед них і єврокомісар із розширення та політики
сусідства Штефан Фюле.

Вишгород

Без зарплати
Секретар Київради Галина Герега після закриття засідання Київради
повідомила, що цього року засідань
уже не буде, тому бюджетники столиці та КП «Київпастранс» залишаться
без зарплати за листопад-грудень.
Додаткові субвенції з Держбюджету у
сумі понад 200 млн грн не будуть використані до кінця року, оскільки для
цього не були внесені відповідні зміни
до міського бюджету.

Перший транш
«Вчора, за моїм дорученням, на
підставі документів, підписаних нами,
був придбаний перший транш українських суверенних облігацій на суму $ 3
млрд. Гроші вчора пішли в Центральний банк України», — сказав прем’єр
Росії Медведєв на зустрічі з Прем’єрміністром України Миколою Азаровим.
Медведєв запропонував главі
українського уряду обговорити не
тільки двосторонні фінансові питання,
а й інші великі плани Росії та України.

Енергію — на облік
Теплова енергія не уникне комунального обрахунку. Майже всі підприємства ЖКГ поставлені на лічильник.
Підприємства
теплокомуненерго на 96% обладнані приладами технологічного обліку відпуску теплової
енергії станом на 15 грудня. Про це
«Україні комунальній» повідомили у
прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
У відомстві запевняють: запровадження комерційного обліку теплової
енергії та води для усіх категорій споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів.

Помер Калашников
Не стало винахідника легендарного сімейства автоматів АК Михайла
Калашникова.
За життя Калашников отримав
кілька десятків патентів на свої винаходи. В доробку конструктора, окрім
автомата, були також кулемети та
мисливські карабіни, зокрема, легендарна «Сайга».
До самої смерті Калашников вів
украй аскетичний спосіб життя. Попри
численні нагороди та світове визнання, він мешкав у скромній квартирі на
третьому поверсі будинку без ліфта. В
останні роки конструктор часто хворів і подовгу перебував на лікуванні.
На 95-му році життя серце Михайла
Тимофійовича перестало битися.

Суд змусив показати наказ
Віталія Захарченка змусили показати офіційні накази розганяти Євромайдан у ніч на 30 листопада. Таке
рішення ухвалив Окружний адмінсуд
Києва.
Відповідно до нього, міністр внутрішніх справ має надати документи,
на підставі яких до Києва направили

спецпідрозділ «Беркут» і внутрішні війська для придушення протестів.
Водночас суд не задовольнив аналогічне клопотання до Генеральної
прокуратури.

Стипендії за кредит
Заборговані стипендії виплатять
за рахунок наданих Росією 3 мільярдів
доларів. Про це заявив віце-прем’єрміністр з гуманітарних питань Костянтин Грищенко.

Розглянули план роботи
на 2014 рік
32 позачергова сесія Вишгородської районної ради шостого скликання, засідання якої відбулося 26 грудня
2013 року, розглянула дев’ять питань,
зокрема про стан надання первинної
медсандопомоги та про передачу
проектно-кошторисної документації
з балансу КП «Вишгородська ЦРЛ» на
баланс КП «Вишгородський районний
центр первинної медично-санітарної
допомоги».
Затверджено звіти витрачених коштів резервного фонду за листопад та
нову редакцію статуту РЦТ «Дивосвіт».
Внесено зміни до рішень райради про
бюджет на 2013 рік та до Програми накопичення та використання матеріального резерву та запобігання, ліквідацію
надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру у Вишгородському районі на 2010-2014 рр.
Розглянуто план роботи райради
на 2014 рік, здійснення витрат райбюджету на 1 кв. 2014 року, виділення
коштів на співфінансування обласної
програми «Європейські наміри та орієнтири на шляху до самодостатності громад, створення регіонального
інформаційно-ресурсного
центру
розвитку громад на базі обласної
Асоціації органів місцевого самоврядування».

«Вишгородські передзвони»
Під такою назвою (до 40-річчя Вишгородського району) вийшла збірка літературних творів 27 талановитих авторів — наших земляків. Книжку видано за
підтримки народного депутата України
Ярослава Москаленка, голови Вишгородської РДА Олександра Приходька,
голови Вишгородської райради Олександра Носаля, Вишгородського міського голови Віктора Решетняка та за
сприяння заступника керівника Видавництва Верховної Ради України Володимира Кисляка. Упорядник — Володимир
Кисіль, в оформленні використані репродукції картин Василя Климика, члена Спілки архітекторів та Національної
спілки художників України.
Презентація книжки відбулась 24
грудня 2013 р. у великій залі адмінбудинку на пл. Т. Шевченка, 1 у Вишгороді.
Докладніше — читайте на сайті
www.vyshgorod.in.ua
та у наступному номері

«А якщо виникне позаштатна ситуація?..»
Розпитували Христина РУЗАМ,
Торі ШУМ
ФОТО — архів редакції

Про напрацювання у 2013
році Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності наша розмова з
директором Вишгородської міжрайонної виконавчої дирекції
Київського обласного відділення
Фонду Людмилою БОНДАРЧУК.
— Закінчується 2013 рік. Традиційно підбиваємо підсумки, плануємо завдання на рік наступний. Протягом 2013-го
збільшилась кількість застрахованих осіб майже на 5000, і
тепер ми надаємо допомогу близько 41 тисячі працівників
підприємств, що зареєстровані у Вишгородському, Іванківському, Поліському районах та на території ЧАЕС. Тобто, роботи додалося.
На жаль, працівники підприємств часто хворіють, і Фонд
компенсує заробіток, втрачений за цей час. Ще рік не закінчився, а на матеріальне забезпечення з виплати допомоги за
листками непрацездатності вже витрачено понад 20 млн грн.
Майже 6 млн становлять виплати з вагітності і пологів.
До речі, у Фонду сьогодні немає заборгованості перед страхувальниками. Усі замовлені кошти перераховані на їхні рахунки.

— А якщо виникне позаштатна ситуація?
— Був період, коли виникали затримки платежів, які проходили через казначейство. У зв’язку з цим у Фонді затверджено
Антикризову програму дій, метою якої є прискорення термінів
та своєчасність виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. У нашій дирекції діє також мобільний консультативний пункт, де можна отримати роз’яснення з питань нарахування та виплати допомоги за листками непрацездатності
за тел.: 22-712, 54-431, 22-111.
Проводиться щоденний моніторинг виплати коштів застрахованим особам, контролюється динаміка заборгованості.
Прохання до бухгалтерів — у день виплати коштів застрахованим особам надавати до дирекції інформацію щодо виплачених сум.
— Ви щодня приймаєте заяви-розрахунки на виплату
матеріального забезпечення. Як швидко їх отримує область?
— Прийнявши заяви, ми в той же день відправляємо замовлення до обласної дирекції. Тому роботодавцям не треба
відкладати у довгу шухляду листки непрацездатності. Чим
раніше вони потраплять до нас, тим швидше застрахована
особа отримає кошти.
— Для того, щоб люди менше хворіли, їм потрібно добре відпочивати. Як організовано відпочинок та
оздоровлення застрахованих осіб?
— Нинішнього року таку послугу отримали 745 застрахо-

ваних, на путівки для них витрачено понад чотири млн грн.
Оздоровлення здійснюється за різними профілями лікування
у санаторіях багатьох регіонів України. Застраховані особи
сплачують 20 % вартості путівки і відпочивають протягом 21
дня.
Середня вартість путівки — біля шести тис. грн. Путівка
матері і дитини коштує близько 11 тис. грн, застрахована
особа перераховує Фонду 10 % від загальної її вартості.
Особлива увага приділяється організації дитячого оздоровлення.
У санаторіях «Славутич», «Чайка», «Променистий» Київської області та за її межами 337 дітей зміцнили здоров’я не
тільки влітку, а й в осінньо-зимовий період. На це витрачено
705 тис. грн.
Голови комісій уже можуть замовляти путівки на наступний рік.
— Напередодні новорічних свят чим порадуєте дітей застрахованих осіб?
— Дітей щороку більшає. У цьому році ми замовили і роздали дітям застрахованих осіб 13 200 подарунків.
Ми плідно попрацювали з головами комісій із соціального страхування, бухгалтерами, тому й надалі сподіваюся на тісну співпрацю. А ще бажаю нашим колегам гідної зарплати і задоволення від роботи. Міцного
здоров’я, гарного новорічного настрою і здійснення
мрій!

Наше місто

Вишгород
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Йоль-2013
Влас. інф.
ФОТО — із архіву клубу Marathon Club «Kiev 42195»

Легкоатлетичний пробіг — новорічний напівмарафон
«Йоль» розігрівав набережну Київського моря у Вишгороді.
авдання забігу — об’єднати людей і показати, на що здатен
кожен, пропаганда здорового способу життя серед жителів
міста, відродження масового заняття фізкультурою та спортом, популяризація бігу, налагодження взаємодії між вітчизняними та
зарубіжними спортивними клубами, товариствами прихильників бігу.
Масовий забіг для всіх, хто вміє і любить бігати, цього року зібрав близько двохсот учасників.
Спортивне дійство відбулось за сприяння Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка. Організатори Marathon Club
«Kiev 42195» та КП «УФКС» Вишгородської міської ради (директор — Василь Колобов) висловлюють подяку правоохоронцям та
працівникам швидкої допомоги, які стежили за порядком.

З

Хотіли чудес — тримайте!

Лист у номер

Ліра

Пожежа забрала все

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

Останні дні грудня, як і вся українська дітвора, у Вишгородській спеціальній школі «Надія» ми готувались до зустрічі
Нового року.
Всі, від малого до великого наполегливо працювали для того,
щоб отримати справедливу винагороду від Діда Мороза та Снігуроньки.
Вихованці ЦТ «Джерело» порадували вихованців «Надії» театралізованим дійством. Школярі із задоволенням брали участь у
різноманітних конкурсах, водили хороводи та розповідали вірші.
А Дід Мороз, у свою чергу, подарував усім новорічні подарунки.

Всі обіцянки

У липні ц. р. сталася пожежа, яка практично
залишила нас без даху над головою. Усе нажите протягом багатьох років миттєво перетворилося на попіл… Син Андрій і досі у лікарні.
Дякувати Богу, хоч живий. Щиро вдячна усім
небайдужим людям, які не залишились осторонь нашої біди.
Лілія ЛИТВИН
Від редакції.
У квартирі Лілії Миколаївни і сьогодні — жахливий відбиток пожежі. Практично всі кошти
пішли на лікування сина. Шрами на його тілі
довго не загоюються через слабкий імунітет.
Вона радо прийме будь-яку допомогу, зокрема — пропозицію робочого місця у Вишгороді.
Тел. Лілії Литвин: (063) 93-56-360

Календар

А чи знаєте ви, що…
28 грудня — Міжнародний день кіно
30 грудня 1922 р. — був утворений СРСР
1 січня — Всесвітній день миру; Новий рік

Сергій ХАУСТОВ
(Мовою оригіналу)

Все обещанья – пустота, за ними есть реальность.
За обещаньем — Человек, Любовь и Жизнь,
тотальность...
Пусть президент на Библии клянется нас любить —
Пусть поклянется он любовью к людям жить.
Пусть пустоту всех нереальных обещаний
Он сменит на любовь, что не несет страданий.
Пусть депутаты позаботятся о людях на делах.
«Любить людей» — печать пусть будет на челах.
Избранники пусть к небу превозносят человека.
Любовь к живым — пусть будет символ века.
А обещанья — пустота, обман и низость.
Здесь, на земле, реальность есть,
дела и жизни близость.
Пусть президент клянется всем
в реальности любви событий,
Пусть скажет «ДА» любви — без философий
и других открытий.
Пусть люди благодарные за все любви дела
тебе целуют руки.
И памятник воздвигнут, и людей пусть
в прошлом будут муки.

Хоровод водили, ялинку «запалили»
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У п’ятницю, 20 грудня, вечірньої пори святкові
вогні запалили на головній ялинці Вишгорода – на
площі Т. Шевченка, перед адмінбудівлею.
елену красуню до свята готували тиждень.
Із прийдешніми святами вишгородців
привітали голова Вишгородської РДА Олек-

З

Діти — для дітей

Святкувати усім

А наша красуня — Неспляча

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»
Незвичайну новорічну казку показали вихованці Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело» батькам, а потім і дітям із малозабезпечених та багатодітних родин міста.
х привітав із наступаючими святами заступник
міського голови Олександр Ростовцев, який передав від Віктора Решетняка добрі побажання та солодкі подарунки для цих категорій дітей.
Подарунком же від джерелят стала казка. Але,
якщо до традиційних — «Снігова королева», «Дванадцять місяців», «Спляча красуня» — всі вже звикли,
художній керівник закладу — режисер-постановник
Тетяна Негоденко вибрала більш цікавий варіант, і в
результаті з’явилася… «Неспляча красуня». Винною
в усьому виявилась зла фея Зломоральда. Бо, якщо
фея Краси (Юля Негоденко), фея Добра (Марійка Антонюк), Розуму (Рита Заїка) наділили новонароджену
принцесу Вікторію (її роль у різному віці виконали Вікторія Щербина, Юлія Якубишина та Вероніка Сарафанова) своїми благодатними щедротами, то Зломоральда (Марина Іллєнок) — зачаклувала принцесу

Ї

сандр Приходько та Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк. Вони і урочисто запалили ялинку.
Новорічної феєрії додали вихованці колективу «Коралі» (міський ЦТ «Джерело» — директор Наталія Кисіль). Ну і куди ж без головних героїв Діда Мороза та
Снігуроньки, які радо запрошували і дорослих, і малечу до хороводу?!
Ялинка стоятиме тут, традиційно, до завершення
новорічно-Різдвяних свят.

безсонням!
І як не намагалися допомогти їй фея Соня (Марійка Джунь), старий Хоттабич (Олена Уніцька), Омелько
(Тетяна Негоденко) — нічого у них не вийшло. Зате
якою яскравою вийшла подорож Країною Сну, де
героїв казки зустрічали новорічними піснями — вокальний колектив Ганни Покровської, юна зірка Саша
Тихан та студійці «Полузір’я» (вихованці заслуженої
артистки Тетяни Халаш), таночком — маленькі ельфи
(колектив сучасного танцю «Flash» Вероніки Кобзар).
Як порадував танцювальний колектив «Джерельце»
Світлани Стащук (вона завжди додає нові елементи,
знаходить сучасні обробки традиційних таночків. А
казкової краси сценічне вбрання допомогла пошити
для номера керівник шоу-студії мод «Фантазія» Олеся Халаш). Словом, було так гарно й весело, що навіть
Омелькова піч пішла у танок!
…Але невже з принцеси Вікторії так ніхто й не зніме чари? Зніме! І зробив це… Дід Мороз (Сергій Хуторний), який завітав на свято разом зі Снігуронькою
(Ярослава Сапон). З їх появою і пишно вбрана ялинка
засяяла яскравими вогниками! І щасливішими стали
казкові герої поруч із веселими Сніговичками, Сніжинками й Дідами Морозами гурту «Pa de danse» (керів-

ник Катерина Барладян).
У казковій виставі взяли також участь вихованці театрального гуртка «АТОС» (керівник Ольга Хуторна),
шоу-студії мод «Фантазія» зі «Східним танцем»; ролі
Короля і Королеви виконали Олег Костюков та Катя
Іллєнок. Казкаря — Олена Шведенко.
Словом, для дітей із малозабезпечених та багатодітних родин дружний джерельний колектив зробив
очікування Нового року не менш радісним і казковим,
ніж саме Новорічне свято. Браво!
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Дата

Вишгород

«Сподівалися отримати все по закону»

1962, Ленінград. 5-й курс Академії.
Анатолій КОЗАК
ФОТО — родинний архів Жуланових

У перший день нового 2014го року ювілей відзначає голова міської ради ветеранів Петро
Григорович Жуланов – людина,
знана і шанована у Вишгороді.
ого батьківщина – м. Солікамськ Пермської області (Російська Федерація), де він народився в далекому
1934-ому.
Після семирічки вступив до Ленінабадської спеціальної військово-повітряної школи (Таджицька
РСР). А після її закінчення в 1951

Й

році продовжив навчання в Чугуївському військовому училищі льотчиків, звідки був переведений до
Харківського військового авіаційного училища зв’язку. У полку був
командиром підрозділу.
Закінчивши
Ленінградську
військово-повітряну академію ім.
О. Можайського, служив у військовій частині одного з головних
управлінь Міноборони СРСР. Пройшов усі етапи створення військових
об’єктів у найвіддаленіших куточках
Росії і України. Крім військових, у
підпорядкуванні Петра Жуланова
було близько п’ятисот робітників та
службовців.
— І хоча в той час були обмежені виїзд за межі гарнізону, спілкування з рідними, все ж було багато
позитиву, — розповідає Петро Григорович, — там, де ми розміщалися, — безліч грибів та ягід, чисте лісове повітря, птахи та звірі поруч із
житлом. А головне – добрі стосунки
між усіма мешканцями гарнізону,
які дружно брали участь у художній
самодіяльності, культурно-масових заходах.
У 1985 році він був звільнений
із Збройних сил за віком у званні
полковника.
— В армії ми були дещо віді-

Батьки і діти. Взимку 2004-го у Вишгороді

Ліра

рвані від життя на «великій землі»,
– згадує той час Жуланов, – але
знали, що нас люблять, про нас
піклуються. І сподівалися, відслуживши, отримати все, що передбачено законом.
Та згодом погляди на життя
значно змінилися – проблеми виникли відразу після виходу в запас.
Виявилось, що люди нашого віку в
містах уже мали державне житло,
побудували собі дачі, купили машини, нажили господарство. А у
нас, тих, хто прослужив в армії 3040 років, не було нічого. Довелося
все розпочинати з нуля, та чимало
проблем не вдалося розв’язати й
дотепер….
У 1990-му Петро Жуланов з
родиною був відселений із закритого військового об’єкту до міста
Вишгорода. Разом із дружиною виховали сина й доньку. Мають двох
онуків.
Із 1998 року, коли головою
Вишгородської міської ради ветеранів став Петро Григорович Жуланов, вона об’єднала 30 первинних
організацій, до її складу увійшли
«Діти війни», «Рада радянських офіцерів», «Спадкоємці переможців»,
«Рада безквартирних офіцерів»,
організація будівничих Київської
ГЕС.
За 15 років зроблено чимало
доброго й корисного.
Створений і успішно виступає
хор «Ветеран» (керівник Анна Покровська). У міській раді ветеранів
створені й функціонують 15 комітетів, які плідно співпрацюють зі
школами, бібліотекою, районною
організацією Товариства Червоного Хреста України, беруть участь в
організації та проведенні міських
заходів, приурочених до різних дат,
естафетах пам’яті, перепохованні
останків загиблих у роки Великої
Вітчизняної війни солдат, літературно-художніх вечорів, зустрічей з
молоддю, екскурсіях, допомагають
ветеранам війни, праці та військової
служби, пенсіонерам, інвалідам та
їхнім родинам розв’язувати побутові проблеми, зокрема ритуальні.

Травень 2000-го, Вишгород. У родинному колі
Сьогодні міська ветеранська
організація вимагає виконання
законів України, зокрема щодо
виплати дітям війни 30-відсоткової надбавки, вимагає захисту
соціальних інтересів і особистої
гідності ветеранів і пенсіонерів,
зокрема безкоштовного проїзду в
міському і приміському транспорті, надання міській раді ветеранів
робочих приміщень і матеріальної
підтримки для роботи організації,
виступає проти необґрунтованого
підвищення тарифів на житлово-

1 січня 80-й день народження
відзначає голова Вишгородської
міської ради ветеранів
Петро Григорович ЖУЛАНОВ.
Щиро вітаємо!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо Вам щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Вишгородська міська
ветеранська організація,
Спілка офіцерів Радянської Армії

Про все потроху

Полуправда — хуже лжи.
Всем про это расскажи.
Ложь опасна и хитра,
Ложь — Беде всегда сестра.
Полуправда хуже лжи.
Всем про это расскажи.
Ложь — она коварней всех,
Ложь, как летом белый снег.
Ум — хитёр и ум — мудрец,
Ум — творения венец,
Полуправды он отец,
Кто умён, тому — конец.
Кто логичен, тот мертвец,
Кто логичен, тот мудрец.
Полуправда – тайны мать,
Полуправда лжёт опять.
Всех хитрее Лжи ребёнок,
Бес коварен, ум так тонок.
Ум и Бес — творенья Ада,
Нам с тобой туда не надо.
Ум об истине не знает,
Он забыть её желает.
Он желает знать любовь,
Полуправда — это вновь…
Полуправда сеет страх,
Полуправда — жизни крах,
Пустота внутри людей.
Полуправда, как злодей,
У любви ворует чадо,
Богу это всё не надо.
Бог есть Истина во всём,
Полуправды он лишён.

Полуправда у людей…
Полуправда, как злодей, —
И коварна, и хитра,
И мечта её сестра.
В полуправде все живут —
Мудрыми всегда слывут.
Полуправда хороша?
К ней лежит глупца душа.
У порочных и лихих,
У хороших и плохих,
У святых
Всегда любовь –
Будоражит она кровь.
У любви ведь нет преград:
Бог любви всегда так рад.
«Всё есть Бог и тишина» —
Даже мысль здесь не нужна.
Коль добавишь хоть немного,
Истина уйдёт с порога,
Полуправдой станет вдруг,
Слов не нужно, милый друг.
Всё есть Бог, ты уясни,
Ты не думай и смотри.
Бог везде — внутри, вокруг,
Бог в тебе, мой милый друг.
Бог — Любовь. Она везде.
На далёкой на звезде.
Бог в большом и в малом Бог,
Попроси, чтоб он помог,
Попроси, чтоб силы дал,
Чтоб любовь ты отыскал,
Лицемерие оставь –
Перед Богом будешь прав.
Полуправда хуже лжи.
Всем об этом расскажи.

комунальні послуги, зростання
цін на продукти харчування і товари першої необхідності, ліки, медобслуговування тощо.
І за всім цим стоїть голова
міської ради ветеранів Петро Григорович Жуланов, у якого, кажуть,
таке око, що нічого не пропустить, та безперечний талант організатора й уміння досягати цілі
мирним шляхом. Так би мовити,
досвід військової служби застосовувати у повсякденному житті «на
гражданці».

З ювілеєм!

Анонс

Дві дати

Напівправда
Сергій ХАУСТОВ
(Мовою оригіналу)

Ювілеї

ДЖЕРЕЛО: http://www.day.
kiev.ua/uk/arhiv/no2292013?page=1

Міліціянтів привітали зі святом
До Дня міліції правоохоронців міста Вишгорода та району зібрали у великому залі адмінбудинку. Кращих голова РДА Олександр Приходько, голова Вишгородської міської ради Віктор Решетняк відзначили подяками та
преміями. Не залишив без уваги міліцію і народний депутат України Ярослав Москаленко. На завершення урочистої частини лунали музичні вітання
від спеціально запрошених артистів.

А малечі підсолодили
Напередодні новорічних свят малюків вишгородських дошкільних закладів порадували приємними подарунками народний депутат України
Ярослав Москаленко та Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
А у ДНЗ «Сонечко» найкращим подарунком під ялинку від міського голови стало завершення утеплення фасаду дитсадочка.

У Вишгороді є вулиця імені українського
поета Василя Симоненка, коротке життя якого
об’єднали дві близькі
дати: 08.01.1935 р. — він
народився, 13.12.1963 —
помер.
«Відзначення 80-літнього
ювілею Симоненка (08.01.2015 р.)
має проходити на найвищому
державному рівні — у масштабі, співставному з 200-літтям Шевченка (2014), Гоголя
(2009) та Пушкіна (1999). Рішення має бути прийнятим на
найвищому державному рівні
— на рівні Президента, Кабміну, Верховної Ради та Національної академії наук України» — вважає Андрій ОКАРА
(Центр східноєвропейських
досліджень, Москва, РФ).
Василь Симоненко та
новий канон високої української культури — Читайте на
сайті www.vyshgorod.in.ua
у розділі «газета/новини/
культура» та у наступному
номері газети «Вишгород»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:05 Х/ф «Летюча миша»
07:30 Новий рiк з
доставкою додому
09:00 Пiдсумки тижня
10:15 Полiттеатр
10:35 Без цензури
11:10 Аудiєнцiя. Країни
вiд А до Я
11:30 Не вiр худому
кухарю
12:00 Новини
12:10, 17:45, 21:20
Дiловий свiт
12:30 Як це?
13:10 Д/ф «Амосов.
Сторiччя»
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:10 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
18:05 Агро-News
18:40 Фiнансова
перспектива
19:00 Фестиваль гумору
«Умора»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:40 «Десятий бал».
О.Малiнiн
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:05 Х/ф «Снiгуроньку
викликали?»

06:05 Х/ф «П’ятiрка

06:00 Таке спортивне
життя. Iрина Мерленi
06:30, 08:30 Свiт за
тиждень
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Великi династiї:
Шереметьєви
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю
11:15 Перше кохання
12:45 Будь в курсi
13:20 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
14:00 Д/с «Сувора
планета»
14:35 Щоденник для
батькiв
15:00, 18:30, 21:00
Соцiальний пульс
15:15, 21:25 Соцiальна
економiка
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
16:40 Цивiлiзацiя
Incognita
17:50 Алло, адвокате
18:50, 22:40
Економiчний пульс
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Слiпе кохання
21:35 Олександр
Розенбаум
22:45 Життя на краю
землi

05:25 Х/ф
«Малахольна»
07:00 Ранок з
IНТЕРом
09:00 Школа доктора
Комаровського
09:35 Концерт М.
Задорнова
10:30 Т/с «Поговори зi
мною про кохання»
14:05 Алла Пугачова Рiздвянi зустрiчi
16:55 Жди меня
18:55 Стосується
кожного
20:00 Подробицi
20:30 Т/с
«Особливостi
нацiональної
маршрутки»
00:05 Х/ф «Снiжний
янгол»

шукачiв скарбiв»
07:35 Х/ф
«Джентльмени удачi»
09:25 Х/ф «Кохання зiтхання»
11:30 Х/ф «Кохання зiтхання «
13:30 Х/ф «Кохання зiтхання «
15:30 Х/ф «Iронiя
долi, або З легкою
парою»
19:30, 01:55 ТСН
20:00 Х/ф «Ялинки»
21:55 Х/ф
«Ялинки-2»
00:00 Х/ф «Римськi
пригоди»

05:10 Служба розшуку
дiтей
05:15 М/ф «Темна нiч
опудала»
05:40 Про-Ziкаве.ua
06:30 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Анекдоти поукраїнськи
10:15, 13:00 Т/с
«Морпiхи»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Пiдсумки
року
20:15 Х/ф «Три
горiшки для
Попелюшки»
22:00 М/ф «Три
богатирi на далеких
берегах»
23:30 М/ф «Ку Кiн-дзадза»

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 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, 23:25 Клуб
гумору
19:25 Столиця
21:25 Х/ф «Три
рiздвянi казки»

06:10, 16:05 Все буде 05:15, 06:10 Teen Time
05:20 Пекельне
добре
побачення
07:50, 18:20
06:15, 06:40 М/с
Неймовiрна правда
«Губка Боб»
06:35, 07:00, 07:35,
про зiрок
08:35 Пiдйом
09:10 Х/ф «Новий
09:00 Х/ф «Володар
старий дiм»
перснiв. Братерство
11:00, 23:55 Х/ф
кiльця»
12:45 Файна Юкрайна
«Службовий роман»
13:30, 20:00 Т/с
14:00 Битва
«Трохи не при собi»
екстрасенсiв
19:00, 01:55 Репортер
19:20 Абзац
18:00, 22:00 Вiкна22:10 Педан-Притула
Новини
Шоу
20:00, 22:25 Х-Фактор
23:45 Х/ф «Сестри на
02:40 Нiчний ефiр
нещастя»

06:00, 07:15 Т/с

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 До суду 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 Лiкарська
справа 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 Прокурорська
перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
показуємо 16+
17:30 Т/с «Горюнов»
16+
21:15 Сьогоднi.
Пiдсумки
21:35 Х/ф «Зимовий
круїз» 16+
23:35 Х/ф «Про
любов» 16+

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 Доброго ранку
07:45 Доброго
здоров›ячка
08:35 Жити здорово
09:40 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
16:35 Наодинцi з
усiма
17:45 Давай
одружимося
19:30 Поле чудес
20:55 Клуб Веселих та
Кмiтливих
23:40 Що? Де? Коли?

«Вiддiл. Знову
Новий»
07:00, 19:00 Подiї
08:15, 22:30 Т/с
«Слiд»
10:00 Х/ф «Зимове
танго»
13:50 Т/с «Анютине
щастя»
18:00, 19:20 Х/ф
«Вийти замiж за
генерала»
22:00 Подiї дня
23:20 Х/ф «Брiджет
Джонс. Межi
розумного»
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05:10 Т/с «Вiдчинiть, 06:00 Телепузики
06:25 Малятамiлiцiя»
твiйнята
07:15 М/с «Школа
08:30 Агенти впливу монстрiв»
07:40 Мультик з
09:30 Правда життя Лунтiком
08:40 М/с
10:15 Т/с «Стрiлець» «Русалонька»
09:35 М/с
14:30 Т/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
«Павутиння»
10:00 М/ф «Пiнгвiн
19:00, 02:10 Свiдок Джаспер: подорож на
край землi»
11:45 Ералаш
19:30 Т/с «Нiмий»
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
23:30 Т/с
14:15 БАгиня шопiнгу.
Без цензури
«Кримiналiсти:
15:55 У ТЕТа тато
16:55 Королева балу
мислити як
18:05 Моду народу
злочинець»
20:00 Т/с «Два батька
i два сини»
00:30 Х/ф «З-пiд
21:00 Супердискотека
90-х
землi»
00:50 Вечiрнiй гон

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
06:10, 18:20
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
«Губка Боб»
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Неймовiрна правда
Час. Важливо
06:35, 07:00, 07:35,
07:10, 08:10, 22:35, 23:15
про зiрок
08:35 Пiдйом
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:40 Х/ф «Моя мама 09:00 Х/ф «Сестри на 06:55, 08:50, 23:45 Огляд
наречена»
преси
нещастя»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
09:00 Х/ф «Вiдкрийте,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
11:05 Х/ф «Володар
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Дiд Мороз»
22:00, 23:00 Час новин
перснiв.
Повернення
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
10:50 Х/ф
22:45, 23:35 Тема/Хронiка
короля»
дня
«Самогонщики»
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
11:10 Х/ф «Пес Барбос 15:15 Х/ф «Хоббiт:
22:50, 23:50 Погода в
Українi
та незвичайний крос» несподiвана подорож» 07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
11:20 Х/ф «Iронiя долi, 19:00 Репортер
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
або З легкою парою» 19:20 Абзац
10:10, 10:35, 11:15,
18:00, 22:00 Вiкна12:15, 20:00 Час.
20:00 Т/с «Воронiни» 11:35,
Пiдсумки дня
Новини
13:10 Податковий
21:40 Х/ф «Чорна
щоденник
20:00, 22:25 Х-Фактор
15:35 Машина часу
блискавка»
16:10 Трансмiсiя
23:55 Новорiчне
17:15 Драйв-новини
23:50 Звернення
17:35 Особливий погляд
привiтання
18:35 Дорогi депутати
Президента
Президента України
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
00:00
Х/ф
«П’ятий
В.Януковича
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS
елемент»
00:00 З Новим роком!

07:00 М/ф «Земля до
початку часiв»
пригода»
08:15 Факти. Пiдсумки
року
08:00 Х/ф
09:55 М/ф «Карлик Нiс»
11:40 Х/ф «Особливостi
«Попелюшка»
нацiонального
09:40 Х/ф «Iронiя долi, пiдльодного лову, або
Вiдрив на повну»
або З легкою парою» 13:05 Х/ф «Особливостi
13:35 Х/ф «Iронiя долi : нацiонального
полювання»
Продовження»
15:00 Х/ф «Особливостi
нацiональної риболовлi»
15:45 Х/ф «Ялинки»
16:55 М/ф «Альоша
17:30 Х/ф «Ялинки-2» Попович i Тугарин Змiй»
18:25 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
19:30 ТСН
Горинович»
20:30, 00:00
19:40 М/ф «Iлля
Муромець i СоловейНоворiчний Вечiрнiй
розбiйник»
21:00 М/ф «Три богатирi
квартал»
на далеких берегах»
23:55 Новорiчне
22:15 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
привiтання
23:57 Новорiчне
поздоровлення
Президента України
Президента України
В.Януковича
В.Ф.Януковича
00:00 Машина часу.
00:20 Дискотека 80-х Найкращi пiснi всiх часiв

06:00, 09:35, 11:35,
15:00 Мультляндiя
07:10 Київ музика
08:35 Ювелiрнi
шедеври
10:15 Якiсне життя
13:20 Громадська
приймальня
16:10 Х/ф «Три
рiздвянi казки»
17:50, 04:50 «Клуб
гумору»
19:00, 03:10 Х/ф
«Плачу наперед»
21:00 СТН-рiчневик
21:45 Святковий
концерт
23:55 Новорiчне
звернення
Президента України
00:00 Легенди ВIА
70-80-х
01:30 Гранд-шоу
М.Поплавського

15:00 Все буде добре 06:15, 06:40 М/с

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:55 Економiчний
пульс
07:00 Ранкове
еспресо
09:00 Слiпе кохання
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю
11:15 Мiй дивовижний
сон
12:45 Алло, адвокате
13:10 Ронiн з
Дмитром Видрiним
14:00 Життя на краю
землi
15:15 Соцiальна
економiка
16:10 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:45 Соцiальний
статус: ваша пенсiя
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона
20:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
кумеднi iсторiї
21:30 Тарапунька:
аншлаг тривалiстю в
життя
22:20 Новорiчне
еспресо
23:55 Новорiчне
привiтання
Президента
00:00 Легенди ВIА
70-80-х

06:10 М/ф «Свято
новорiчної ялинки»
07:10 Х/ф «Снiжний
янгол»
09:05 Орел i Решка.
Назад у СРСР
09:55 М/ф «Кунг-Фу
Панда»
11:30 Х/ф
«Карнавальна нiч»
12:50 Х/ф
«Дiамантова рука»
14:30 Т/с «Право на
кохання»
18:00 Михайло
Задорнов
20:00 Подробицi
20:40 Концерт
«Новорiчний парад
зiрок»
23:00, 00:00
«Новорiчний вогник
2014. Нiч великих
очiкувань»
23:55 Новорiчне
привiтання
Президента України

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Ти не повiриш
16+
06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:55, 11:25 Х/ф
«Вовкодав» 12+
12:00, 14:20 Х/ф
«Призначено
нагороду» 12+
16:10 Х/ф «Алмаз в
шоколадi» 12+
18:05 Х/ф «Свято пiд
замком» 16+
19:40, 22:00 «The Best
- Краще» 12+
21:55 Новорiчне
звернення
Президента
Росiйської Федерацiї
В.В.Путiна
22:20 Геей, розгуляй
16+
01:55 «Давайте
миритися».
Новорiчне музичне
шоу 16+

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
08:35 Х/ф
«Попелюшка»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
11:40 «У наш час»
13:15 Х/ф
«Карнавальна нiч»
14:30 М/ф «Падав
торiшнiй снiг»
15:15 Х/ф «Ялинки»
16:35 Х/ф «Iван
Васильович мiняє
професiю»
18:10 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою»
21:15 Проводи
Старого року
23:55 Новорiчне
звернення
Президента
Росiйської Федерацiї
В.В.Путiна
00:00 Новорiчна нiч на
Першому

розумного»
09:00 Х/ф «Снiгурка
для дорослого сина»
11:00, 04:00 Мюзикл
«Дуже Новий рiк»
14:15 Т/с «Iнтерни»
19:00 Як двi краплi.
Новорiчний Концерт
22:00, 00:00
Блакитний вогник на
Шаболовцi 014
23:55 Новорiчне
звернення
Президента України
В.Ф.Януковича
02:00 Блакитний
вогник на Шаболовцi
013. Краще

07:30 Мультфiльми
09:10 Х/ф «Елоїза 2:
Рiздво»
10:50 Х/ф «Снiг»
12:20 Х/ф «Джек
Фрост. Снiговик»
14:10 КВК-2013
16:15 Вечiрнiй
квартал
18:15 Х/ф «Канiкули
Санта Клауса»
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
21:00 Розсмiши
комiка
22:00 Леся Здєся
22:15 Х/ф «Пережити
Рiздво»
00:00 Х/ф «Свято в
наручниках»
01:30 «Нiчне життя»

06:00 Дивовижна
планета
08:20 Народження
Європи
11:00 Top Gear
13:00 Невiдома
Австралiя
14:00 Дика Нiмеччина
16:00 Пiдроблена
iсторiя
17:00 Вiйна в iм’я бога
21:40 Д/ф «Битва за
колiр. Кiно»
22:30 Д/ф
«Суперсерiя»
23:30 Д/ф «Битва за
«Салют»»
00:30 Європейський
покерний тур
01:20 Ангола.
Секретна вiйна
02:10 Д/ф «Хрущовки»

06:00 Ранок Росiї
10:05, 12:40 Х/ф
«Непутяща невiстка»
12:00, 18:00 Вiстi
12:25, 17:40 Мiсцевий
час. Вiстi-Москва
13:45 Х/ф «Формула
любовi»
15:20 «Смiятися
дозволяється»
16:15 Х/ф «Любов у
великому мiстi»
18:40 Х/ф «Любов у
великому мiстi-2»
20:15 Х/ф «Самотнi
серця»
23:45 Пiсня не
прощається...
01:40 Х/ф «Снiгурка
для дорослого сина»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Х/ф «Рiздвяна

Джонс. Межi

06:00 Мультфiльми
07:00 Схiднi
єдиноборства
09:00 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
11:00 Т/с «Гончi»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл»
20:00 Шалене вiдео
20:30 Облом UA.
Новий сезон
21:00 Новини 2+2
21:25 ДжеДАI
21:55 Х/ф «Скелелаз»
23:55 Х/ф «Чужi на
районi»
01:35 Х/ф
«Апокалiпсис:
Останнiй день»
03:05 Х/ф «Фучжоу»

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

06:05 Х/ф «Летюча
миша»
07:30 Дiд Мороз з
доставкою додому
08:40 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:05 Т/с
«МонтеКрiсто»
10:55 Шеф-кухар
країни
11:50, 15:35 Дiловий
свiт
12:00 Рояль в кущах
12:25 Х/ф «А життя
триває...»
14:00 Х/ф «Сiмейний
каламбур, або хто є
хто»
15:50 Мелодiя двох
сердець
21:15 Пiдсумки року
22:30 Музичнi
привiтання
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:05 Фiльмконцерт «Новорiчна
СМС-ка»
23:50 Новорiчне
Привiтання Президента
України

07:00 Х/ф «Брiджет

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, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:25, 08:25, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
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
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06:10 Х/ф
«Шельменкоденщик»
08:00 Х/ф
«Снiгуроньку
викликали?»
09:25 Т/с «Нiмий»
13:30, 19:35 Т/с
«Спецназ поросiйськи «
19:00 Свiдок
23:00, 00:00
Дискотека 80-х
23:55 Новорiчне
звернення
Президента України
01:30 Легенди
шансону

06:00 Телепузики
06:25 Малятатвiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв»
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька»
09:35 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
10:00 М/ф «Анастасiя»
11:45 Х/ф «Про
Червону Шапочку»
14:15 Х/ф
«Дванадцять мiсяцiв»
17:00 Вiталька
18:00 Країна У
23:35, 00:05 Вiталька.
Новий рiк
00:00 Вiтання
Президента
04:00 З ночi до ранку

2+2

06:00 Мультфiльми
07:00 Схiднi
єдиноборства.
Бушидо
09:00 Маски-шоу
10:30 33 квадратних
метри
12:00 Обережно,
модерн
13:30 Нове Шалене
вiдео
14:40 Облом UA.
Новий сезон
15:10 Х/ф «Книга
джунглiв»
17:10 Х/ф
«Порушники на
колесах»
18:50 Х/ф «Замерзлий
свiт»
20:25 Х/ф
«Блокбастер»
22:20 Х/ф «Той, що
знову виганяє»
23:55 Новорiчне
привiтання
Президента України
00:00 Х/ф
«Суперпатруль»
01:40 Х/ф «Чужi на
районi»

06:30 TOP SHOP
07:30 Мультфiльми
09:30 Х/ф «Снiг»
11:00 Х/ф «Джек
Фрост. Снiговик»
12:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 Т/с «Дикий
ангел»
15:00 Х/ф «Канiкули
Санта Клауса»
16:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:45 КВК-2013
21:00 Розсмiши
комiка
22:00 Велика рiзниця
23:35 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або
Нiч у музеї»
01:35 Мюзикл
«Однокласники»

07:05 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
бога
07:25 Х/ф «Летюча
миша»
10:00 Руйнiвники
09:40 Х/ф «Снiг на
голову»
мiфiв
11:15, 12:20 Х/ф
«Любов у великому
11:00 Top Gear
мiстi»
12:00 Вiстi
13:00 Дика
13:05 Х/ф «Любов у
великому мiстi»
Нiмеччина
14:40 Кращi пiснi 2013
16:00 Сучаснi дива 16:10 Х/ф «Новорiчна
дружина»
20:40 У пошуках
17:50 Королi смiху
19:35 Х/ф «Ялинки»
iстини
21:25 М/ф «Три
22:30 Зроблено в богатирi»
23:20 Новорiчний
парад зiрок
СРСР
00:55 Новорiчне
00:00 Нобелiвський зверенення
Президента
концерт-2013
Росiйської Федерацiї
В.В.Путiна
01:00 Дивовижна 01:00 Новорiчний
Блакитний вогник
планета
2014

06:00 Вiйна в iм’я
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28 грудня

06:00, 15:40, 21:25

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.
познайомитися з мiсiс Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
Клаус»
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:20 Х/ф «Фред
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
Клаус, брат Санти»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
09:30 Х/ф «Рiччi15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
багатiй»
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
11:30 Т/с «Воронiни» 19:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
19:00 Х/ф «Чорна
22:45, 23:50 Погода в
Українi
блискавка»
07:45, 18:20, 23:40, 00:20,
21:00 Х/ф «П’ятий
06:20 Час спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
елемент»
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
23:45 Х/ф «Машина
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
часу в джакузi»
Пiдсумки дня
15:35 Дорогi депутати
01:45 Т/с «Пан Ам»
17:35 Арсенал
02:25 Служба розшуку 18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00, 04:00 Часдiтей
Тайм
22:10 Акцент
02:30 Х/ф «Стовпи
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS
землi»

06:00 Шiсть кадрiв
06:30 Х/ф «Випадок iз
Сантою»
07:30, 08:50, 09:00,
08:05 Х/ф
23:00 Погода
«Снiгуроньку
07:35, 00:40 Новий рiк
викликали?»
замовляли?
09:30 Х/ф «Iронiя долi :
09:05 Х/ф «Мама»
Продовження»
10:30, 01:35 Новий рiк 11:35 Мюзикл «Три
мушкетери»
на Першому
13:35 Мюзикл «За
12:30 Гранд-шоу
двома зайцями»
М.Поплавського у
15:40 Новорiчний
Кремлi
Вечiрнiй квартал
14:10 Фестиваль
19:30 ТСН
гумору «Умора»
20:00 Мюзикл «1+1
удома»
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Пiдсумки 22:15 Х/ф «Кавказька
полонянка»
дня
00:00, 00:55 Т/с
22:45 Суперлото,
«Величний Джо»
Трiйка, Кено
01:45 Х/ф «Олiвер
23:05 Х/ф «Зайчик»
Твiст»

06:45 М/ф «Том
i Джерi. Iсторiя
Лускунчика»
07:35 М/ф «Карлик
Нiс»
09:00 Х/ф «Чарлi i
шоколадна фабрика»
11:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй»
12:25 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
Горинович»
13:35 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейрозбiйник»
14:55 Х/ф «Матриця»
17:15 Х/ф «Матриця.
Перезавантаження»
19:40 Х/ф «Матриця.
Революцiя»
22:00 Т/с «Адмiрал»
23:55 Х/ф «Шалене
Рiздво Гарольда i
Кумара»
01:25, 04:45 Велика
рiзниця по-українськи
03:00 Х/ф «Робiн i
Мерiан»

06:00, 09:45, 16:00
Мультляндiя
07:10 Київ музика
08:00 Концерт Вiтаса
«Пiснi моєї матерi»
11:40, 23:25 Клуб
гумору
12:50 Святковий
концерт «Старий рiк:
Гучнi проводи»
15:00, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:30 Святковий
концерт «Легенди ВIА
70-80-х»
18:10, 02:05
Святковий концерт «З
Новим Роком»
21:00, 23:00, 01:40
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
21:25, 00:10 Х/ф
«Кохання на Рiздво»
04:00 «Громадська
приймальня»

05:55, 16:00 Все
буде добре
08:30, 18:00
Неймовiрна правда
про зiрок
10:00 Зiркове життя
10:55 Х/ф «Iронiя
долi, або З легкою
парою»
14:25, 23:10 Х/ф
«Кольє для Снiгової
Баби»
20:00, 22:20
Х-Фактор
22:00 Вiкна-Новини
00:55 Х/ф
«Вiдкрийте, Дiд
Мороз»
02:30 Х/ф «Танцiвник
диско»
04:50 Нiчний ефiр

06:00 Х/ф «Самотнiй

06:00 Мультфiльми

06:30 TOP SHOP

Санта бажає

07:00 Схiднi

07:30 Мультфiльми

єдиноборства.

09:25 Х/ф «Снiг 2:

Бушидо

Замороження мiзкiв»

09:00, 23:00 Маски-

11:00 Т/с «Всi жiнки -

шоу

вiдьми»

10:30, 00:30 33

14:10 Т/с «Дикий

квадратних метри

ангел»

12:00 Обережно,

15:00 Х/ф «Ернест

модерн

рятує Рiздво»

13:30, 23:30 Нове

16:40, 20:00 Т/с «Моя

Шалене вiдео

прекрасна няня»

16:30, 00:00 Облом

17:35, 21:00

UA. Новий сезон

«Розсмiши комiка»

18:00 Т/с «Серця

18:25, 21:50 «Велика

трьох»

рiзниця.»

01:00 Х/ф

23:40 Х/ф «Жандарм

«Блокбастер»

iз Сен-Тропе»

02:35 Х/ф «Москаль-

01:20 Х/ф «Жандарм у

чарiвник»

Нью-Йорку»

06:00 Х/ф «Хранитель
часу»
07:55 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
09:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi кумеднi
iсторiї. Операцiя «И»
10:00 Тарапунька:
аншлаг тривалiстю в
життя
11:25 Х/ф «АББА»
14:15 Збiрний концерт
«З Новим роком»
16:20 Легенди ВIА
70-80-х
18:00 Д/с «Навколо
свiту на повiтрянiй кулi»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Д/с «Тлумачення
сновидiнь»
21:05 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Ю.Нiкулiн)
22:00 Х/ф «Зв’язок»
00:00 Х/ф
«Венецiанський каприз»
01:30 Амурнi мелодiї

06:30 М/ф «Вiннi-Пух»
06:40 М/ф «Вiннi-Пух
йде в гостi»
06:50 М/ф «Вiннi-Пух i
день турбот»
07:10 М/ф «Троє з
Простоквашино»
07:30 М/ф «Зима в
Простоквашино»
07:50 Як двi краплi.
Новорiчний Концерт
10:30 Т/с «Вийти
замiж за генерала»
13:50 Блакитний
вогник на Шаболовцi
014
17:00 Х/ф «Пряники з
картоплi»
19:00 Концерт. Новий
рiк з Україною
23:00 Х/ф «Снiгурка
для дорослого сина»
00:35 Х/ф «Глухар.
Знову Новий»
02:10 Т/с
«Випробування
вiрнiстю»
05:10 Срiбний
апельсин

03:50 Х/ф «День
Додо» 12+
05:15 Х/ф «Вовкодав»
12+
07:35 Х/ф «Свято пiд
замком» 16+
09:10 Т/с «Вчитель в
законi» 16+
11:05 Т/с «Вчитель в
законi. Продовження»
16+
15:05 «Велика
перерва». Велике
музичне шоу 12+
17:00 Сьогоднi
17:20 Т/с «Операцiя
«Ляльковод» 16+
21:00 «Найгучнiшi
росiйськi сенсацiї:
Таємниця росiйського
похмiлля» 18+
22:50 Х/ф «Заходь не бiйся, виходь - не
плач...» 12+
00:35 Х/ф «Зимовий
круїз» 16+
02:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
16+

06:40 Х/ф
«Попелюшка»
08:00, 10:00 Новини
08:10 Х/ф
«Карнавальна нiч»
09:25 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою»
10:10 «Iронiя долi, або
З легкою парою»
12:40 Х/ф «Iронiя
долi»
14:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:00 Х/ф «Дiвчата»
17:35 «Двi зiрки».
Новорiчний випуск
20:10 Церемонiя
вручення народної
премiї «Золотий
грамофон»
23:05 Х/ф «Француз»
00:45 Х/ф «Операцiя
«З Новим роком»
02:25 Х/ф «Ця весела
планета»

06:10 М/ф «Свято

Фольк-music
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06:10 Т/с «Право на
кохання»
09:15 М/ф «Кунг-Фу
Панда 2»
10:50 Х/ф «Дiвчата»
12:30, 02:35 Т/с
«Новорiчний
переполох»
16:10 Концерт
«Новорiчний парад
зiрок»
18:10 Михайло
Задорнов. Новорiчний
«задорний» день»
20:00, 02:10
«Подробицi»
20:25 Кращi пiснi 2013
22:10 Концерт «Анi
Лорак 0 рокiв на
сценi»
00:30 Х/ф
«Гувернантка»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:00 Телепузики

06:15 «Кращi пiснi».
Святковий концерт
iстини
08:00 Х/ф «Ялинки»
07:10 Т/с «Спецназ твiйнята
09:35 М/ф «Маша i
07:30 Зроблено в Ведмiдь»
07:15 М/с «Школа
по-росiйськи «
09:50 Х/ф
монстрiв»
СРСР
14:40 Дискотека
«Солом’яний
07:40 Мультик з
капелюшок»
80-х
09:10,
05:20
Лунтiком
12:00 Вiстi
17:00 Х/ф «Їх
12:10 Х/ф «Якось у
08:40 М/с
Льодовий готель
Новий рiк»
помiняли мiсцями» «Русалонька»
13:45, 04:25 Гумор
10:00
Сучаснi
дива
19:00 Свiдок
09:35 М/с
року
15:15 Пiсня року
«Черепашки мутанти 13:00, 01:20
19:30 Т/с «Вулицi
17:30 Х/ф «Сiм верст
нiндзя»
розбитих лiхтарiв
Замерзла планета до небес»
10:00 М/ф «Пригоди
19:10 Х/ф
2»
18:50 У пошуках
«Здрастуйте, я ваша
Санта Клауса»
22:20 Крутi 90-тi
тiтонька»
11:40 Х/ф
пригод
23:15 Х/ф «Огр»
20:55 Х/ф
«Дванадцять мiсяцiв»
«Джентльмени, удачi»
01:00 Т/с «Тiло як
21:40 Шукачi
22:40 «Перший
14:20 Вiталька
доказ «
Новорiчний вечiр»
21:00 6 кадрiв
00:30 Покер. The
00:10 Х/ф «Чарiвники»
01:50 Т/с «Слiдство 22:25 Супердискотека
02:40 Х/ф «Щастя за
Big Game
веде Да Вiнчi»
90-х
рецептом»

06:00 У пошуках

новорiчної ялинки» 06:25 Малята-

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:00 М/ф «Таємниця

06:00 Телепузики

третьої планети»

06:25 Малята-

06:45 Х/ф «Карнавал»

твiйнята

05:50 Чужi помилки. 06:00 Х/ф «Таємниця

14:05 Мультляндiя

Кошмар на вулицi

06:00 Мюзикл «За
двома зайцями»
07:35 Х/ф «Еннi Клаус
приїжджає в мiсто»
09:20 Х/ф «Силач
Санта-Клаус»
11:10 Х/ф «Кавказька
полонянка»
12:50, 05:00 Мюзикл
«Попелюшка»
15:15, 16:15 Розсмiши
комiка
17:10 Мюзикл 1+1
удома
19:30 ТСН
20:00 Мюзикл «Три
богатирi»
22:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:55, 00:55, 03:20 Т/с
«Величний Джо»
01:40 Х/ф «Iрландець»

05:45 М/ф «Том
i Джерi. Iсторiя
Лускунчика»
06:35 М/ф «Том
i Джерi. Чарiвна
обручка»
07:40 М/ф «Веселi
нiжки»
09:25 Х/ф «Стюарт
Лiттл»
10:50 М/ф «Стюарт
Лiттл-3. Поклик
природи»
12:05 Х/ф
«Джуманджи»
13:50 Х/ф «Кучерявка
Сью»
15:40 Х/ф «Назад у
майбутнє»
17:40, 19:00 Х/ф
«Назад у майбутнє»
18:45 Факти. Вечiр
19:50 Х/ф «Назад у
майбутнє»
22:00 Т/с «Адмiрал»
23:55 Х/ф
«Викидайли»
01:35, 04:10 Велика
рiзниця по-українськи

06:00 Х/ф «Вождь
Вiннету: золото
апачiв»
08:00 Д/с «Навколо
свiту на повiтрянiй
кулi»
09:00, 20:00 Д/с
«Тлумачення
сновидiнь»
10:15 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi (Ю.
Нiкулiн)
11:25 Х/ф «Зв’язок»
14:15 Х/ф «Хранитель
часу»
16:15, 23:10
Захоплююча зоологiя
17:00 Алло, лiкарю
18:00 Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги
18:30 Iсторiї з
майбутнього
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона
21:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Є.Моргунов)
22:00 Життя на краю
землi
00:00 Х/ф
«Небезпечне секспобачення»
01:35 Амурнi мелодiї

06:25 М/ф «Кунг-Фу

06:00 М/ф «Бридкий 04:15 Т/с «Агент

07:10 Київ музика
08:00 Ювелiрнi
шедеври

Фестивальнiй
06:40, 16:00 Все

озера Лох-Несс»
07:25 Х/ф «Друга
таємниця Лох-Несс»

10:15 Повнота радостi буде добре

09:15 Х/ф

життя

08:15, 18:15

«Нещасливi»

Неймовiрна правда

11:15 М/ф

13:15, 17:50, 23:50
«Клуб гумору»
15:00, 20:00 Т/с

про зiрок

«Замбезiя»
13:00 Х/ф «Дiти

«Шляхи Iндiї»

10:10 Зiркове життя

16:00 Святковий

11:10, 23:35 Х/ф

шпигунiв»

«Зимовий сон»

14:50 Х/ф «Дiти

13:10 Х/ф «Чародiї»

шпигунiв-3»

Л.Успенської «Iсторiя

18:00, 22:00 «Вiкна-

16:30 Т/с «Воронiни»

одного кохання»

Новини»

23:00 Х/ф «Король

21:00, 23:25, 02:25

20:00, 22:20

вечiрок-2»

концерт «З Новим
Роком»
18:30, 02:50 «Концерт

«Столичнi телевiзiйнi
новини»

«Х-Фактор «

21:25, 00:35 Х/ф «Хто 01:35 Х/ф «Ах,
ви, мiстере Бруксе?» водевiль, водевiль»

особливого
Я»
призначення» 16+
07:50 Х/ф «Дiвчата»
07:40, 01:30 Х/ф
06:00, 08:00, 11:00,
09:25 М/ф
17:00 Сьогоднi
«Дитсадiвський
«Мадагаскар»
06:20 Їхнi вдачi 0+
полiцейський»
06:55 «З пiснi слова
11:00 Х/ф «Принцеса
09:30 Х/ф «Пряники не викинеш» 12+
цирку»
08:20 Т/с «Лiкар» 12+
з картоплi»
13:35 Новорiчний
11:25 Т/с «Вчитель в
11:30 Концерт.
вогник 2014. Нiч
законi. Продовження»
Новий рiк з Україною 16+
великих очiкувань
15:05 «Велика
18:15 Х/ф «Про що ще 16:00 Т/с «Слiд»
перерва» 12+
говорять чоловiки»
18:10, 19:20 Т/с
17:20 Т/с «Операцiя
20:00 Подробицi
«Дорога на острiв
«Ляльковод» 16+
20:25 Ювiлейний
21:00 Вздовж пам’ятi.
Пасхи»
концерт М. Галкiна
Ювiлейний концерт
19:00, 03:20 Подiї
О.Новикова 16+
23:10 Концерт
21:45 Пiсня року
23:00 Х/ф «Знову
«Свiтлана Лобода
новий» 16+
013. День перший
«Початок»
00:55 Квартирне
00:00 Х/ф «День
00:20 Х/ф «Нiч
питання 0+
Додо»
закритих дверей»
01:55 Дикий свiт 0+
Панда»

«Стовпи землi»

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
07:20 Час економiки
07:40 Автопiлот-новини
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35, 02:40 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

06:00, 09:35, 11:15,

06:00, 07:20, 08:50,
09:15, 23:00 Погода
06:05, 23:05 Х/ф
«Собака на сiнi»
07:30, 00:30 Новий рiк
з доставкою додому
09:00, 21:00, 01:20
Пiдсумки дня
09:20 Мелодiя двох
сердець
11:20 Х/ф «Калина
червона»
13:05 Новий рiк на
Першому
16:10 Новорiчна
програма
18:50 «Надвечiр›я» з Т.
Щербатюк
21:25 Концертна
програма
«Приречений на
любов»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
01:35 Джозеф Каллея.
Вечiр на Мальтi

08:00, 10:00 Новини
06:30 Х/ф «ЧiнгачгукВеликий змiй»
08:10 Х/ф «Ялинки»
10:10, 00:15 Т/с
«Сiмейний дiм»
11:55 Х/ф «Iронiя
долi»
13:55 «Двi зiрки».
Новорiчний випуск
16:30 «На його мiсцi
мiг бути я»
17:30 «Угадай
мелодiю»
18:00 «Поле чудес»
19:00 «Час»
19:15 Музичний
фестиваль
«Голосливий КiВiН»
22:20 «Червона зiрка»
представляє «20
найкращих пiсень
року»

00:35 Т/с «Панам»
01:30, 03:20 Х/ф

09:25, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв»
11:20, 03:40 Т/с

07:15 М/с «Школа
монстрiв»
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с

«Сищики «

«Русалонька»

17:15 Х/ф «48 годин»

09:35 М/с

19:00 Свiдок

«Черепашки мутанти

22:20 Крутi 90-тi

нiндзя»

23:15 Х/ф «Дзвiнок»

10:00 М/ф «Нiко.

01:20 Т/с «Тiло як
доказ»

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

Шлях до зiрок»
11:45, 00:25 Т/с
«Гостя з майбутнього»
17:55 Країна У
19:30 Вiталька
21:00 6 кадрiв
22:25 Мюзикл
«Снiгова Королева»

06:00 Мультфiльми

06:30 TOP SHOP

07:00 Схiднi

07:30 Мультфiльми

єдиноборства.

09:30 Х/ф «Сiльськi

Бушидо

ведмедi»

09:00, 23:00 Маски-

11:00 Т/с «Всi жiнки

шоу

- вiдьми»

10:30, 00:30 33

14:10 Т/с «Дикий

квадратних метри

ангел»

12:00 Обережно,

15:00 Х/ф «Снiгова

модерн

куля»

13:30, 23:30 Нове

16:40, 20:00 Т/с

Шалене вiдео

«Моя прекрасна

14:00 Т/с «Серця

няня»

трьох»

17:35, 21:00

19:00 Т/с «Турецький Розсмiши комiка
18:25, 21:50 Велика
гамбiт»
00:00 Облом UA.

рiзниця

Новий сезон

23:45 Х/ф «Жандарм

01:00 Х/ф

одружується»

«Вторгнення

01:15 Х/ф «Жандарм

привида»

iз Сен-Тропе»

06:00 Тварини
крупним планом
11:00 Top Gear
13:00 Створенi
вбивати
14:00 Бiлий ведмiдь
15:00 Полярний
ведмiдь
17:00 Очима пiнгвiнiв
19:40 Секретнi iсторiї
22:30 Секретнi
територiї
01:20 У пошуках
пригод

06:00 Х/ф «Небеснi
ластiвки»
08:10 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
08:25 Х/ф
«Джентльмени, удачi»
10:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
11:45, 12:10
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки. Виклик
долi»
12:00, 18:00 Вiстi
14:15, 04:05 «Гумор
року»
ТРК
15:45 «Пiсня року».
«Више Град»
Частина друга
на постійну
роботу потрібні: 18:20 Х/ф «Зведена
оператор;
сестра»
відеоінженер; 21:30 Х/ф «Береги
ведучий
любовi»
програм
23:15 «Другий
Тел:
Новорiчний вечiр»
(04596) 25-489 00:40 «Живий звук»

ТЕЛЕпрограма
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06:30, 07:30, 08:30,
06:05, 23:05 Х/ф
07:10 Х/ф «Силач
06:50 М/ф «Том i Джерi 06:00, 09:35, 11:15,
07:15, 01:25 Х/ф
05:50 Т/с «Джоуї»
10:30, 11:30,
«Собака на сiнi»
проти карибських
06:30 Х/ф «Дивовижна 09:30,
«Земля Саннiкова»
14:05 Мультляндiя
Санта-Клаус»
12:30, 13:30, 14:30,
07:30, 00:30 Новий рiк
пiратiв»
подорож
Нiльса
з
15:30,
16:30, 17:30,
09:00,
18:15
07:10
Київ
музика
з доставкою додому 09:00 Х/ф «K-9
18:30, 22:30 Час.
08:00 Х/ф «Стюарт
дикими гусаками»
«Неймовiрна правда
09:00, 21:00, 01:20
08:00 Ювелiрнi
Важливо
рiздвянi пригоди»
Лiттл»
11:10 Х/ф «Маленькi
Пiдсумки дня
06:35, 07:10, 08:10,
про зiрок»
шедеври
10:45 Х/ф «Iван
22:30 Бiзнес-час
09:15 Х/ф «Мама»
09:30 М/ф «Стюарт
негiдники»
10:40
Х/ф
«Чародiї»
10:15
Повнота
радостi
06:40, 18:10, 00:00
10:40 «Я тебя поЛiттл-3. Поклик
Васильович змiнює
12:50 Х/ф «ДеннiсМiсцевий час
13:20
Х/ф
«Д’Артаньян
прежнему люблю».
життя
природи»
06:55, 08:50 Огляд
мучитель»
професiю»
С.Ротару
та три мушкетери»
преси
13:15, 17:35, 23:30
10:45
Х/ф
14:45
Х/ф
«Деннiс12:00 «З вами Я...».
07:00, 08:00, 09:00,
12:40, 05:05 Мюзикл
18:00, 22:00 «ВiкнаКлуб гумору
«Джуманджи»
М.Грицкан
мучитель завдає
10:00, 11:00, 12:00,
«Шалений
день,
або
13:00, 14:00, 15:00,
Новини»
13:00 Концерт Вiтаса
12:35 Х/ф
15:00, 20:00 Т/с
удару у вiдповiдь»
16:00, 17:00, 18:00,
«Мама i син»
«Повернення
Одруження Фiгаро»
19:55, 22:20
«Шляхи Iндiї»
16:30
Т/с
«Воронiни»
22:00 Час новин
14:50 Х/ф «Кiн-дзаСупермена»
07:15, 08:15, 08:35,
«Х-Фактор
«
15:30,
16:30
«Розсмiшi
22:50
Х/ф
«Король
16:00
Концерт
дза»
19:45, 22:40 Тема/
15:05 Х/ф
вечiрок»
17:00 Бiатлон.
Л.Успенської «Iсторiя 23:45 Х/ф «Дiвчина
комiка»
Хронiка дня
«Одинадцять друзiв
Кубок свiту. Спринт
07:20 Час економiки
00:50 Т/с «Панам»
без адреси»
одного кохання»
17:30 Мюзикл «Три
07:40 Автопiлот-новини
(чоловiки)
Оушена»
08:45 Трансмiсiя18:30,
02:10
18:55 Бiатлон. Кубок богатирi»
17:05, 19:00 Х/ф
новини
свiту. Спринт (жiнки)
Концерт
оркестру
«Дванадцять
друзiв
09:35, 13:35, 14:35 5
19:30 ТСН
21:20 Ювiлейний
елемент
Ю. Сiлантьєва
Оушена»
концерт ансамблю
- Лікарю, а куди ми їдемо?
20:00 «Вечiрнiй Київ
10:10, 10:35, 11:15,
18:45 Факти. Вечiр
«Пiсня лишається з
«Сябри»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
013»
Пiдсумки дня
22:10 К.Новикова,
19:45 Х/ф «Тринадцять людиною...»
- В морг.
16:35 Лiсовий патруль
В.Данилець та
22:00 Х/ф «Неймовiрнi друзiв Оушена»
21:00,
23:05
Столичнi
17:35 Не перший
В.Моїсеєнко
- То я ж ще не вмер!
22:00 Т/с «Адмiрал»
пригоди iталiйцiв у
погляд
телевiзiйнi новини
запрошують
18:35 Реальний сектор
23:50 Х/ф «Подвiйна
Росiї»
22:55 Трiйка, Кено,
- То ми ж ще не доїхали.
21:25, 00:15 Х/ф
19:00, 19:30 Час новин
гра»
Секунда удачi
21:40 Час-Тайм
00:10, 01:10 Т/с
«Марнотратники
22:10 Особливий
01:35 Х/ф «Калина
01:25, 03:50 Велика
погляд
«Величний Джо»
червона»
рiзниця по-українськи життя»

06:00 Х/ф «Вождь
Вiннету»
08:00 Iсторiї з
майбутнього
09:00, 20:00 Д/с
«Тлумачення сновидiнь»
10:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Є.Моргунов)
11:10 Життя на краю
землi
12:30 Дикi зiрки
13:30 Х/ф «Вождь
Вiннету: золото апачiв»
16:00, 05:35
Захоплююча зоологiя
16:30 «Алло, лiкарю»
17:30 «Алло, адвокате»
18:00 Д/с «Навколо
свiту на повiтрянiй кулi»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
21:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Г.Вiцин)
22:00 Ювiлейний
концерт Володимира
Гришка
00:20 Вихiдний, пiсля
опiвночi

06:25 Принцеса цирку
09:00 М/ф
«Мадагаскар»
10:25 Д/ф
«Новорiчний вогник.
Коли всi вiрять у
диво»
11:20 Мюзикл «За
двома зайцями»
13:20 Х/ф «Службовий
роман»
16:05 Т/с «Янгол у
серцi»
20:00, 02:55
Подробицi
20:25 Церемонiя
нагородження
«Золотий грамофон»
2013
23:35 Х/ф «Про що ще
говорять чоловiки»
01:20 Х/ф «Сили
природи»

06:30 М/ф «Жив собi

08:00, 10:00 Новини

пес»

06:15 Х/ф «Слiд

04:15 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:40 М/ф
«Бременськi музики» 06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
07:00, 00:00 Х/ф
06:20 Їхнi вдачi 0+
«Божевiльний
06:55 З пiснi слова не
професор»
викинеш 12+
08:40, 01:30 Х/ф
08:20 Т/с «Лiкар» 12+
«Божевiльний
11:25 Т/с «Вчитель в
професор 2»
законi. Продовження»
10:20 Т/с «Iнтерни»
16+
12:45 Блакитний
15:05 Велика перерва
вогник на Шаболовцi
12+
012. Краще
17:20 Т/с «Операцiя
15:00 Т/с «Слiд»
«Ляльковод» 16+
18:10, 19:20 Т/с
21:00 Сьогоднi. Вечiр.
«Дорога на острiв
Шоу 16+
Пасхи»
22:55 Х/ф «День
19:00, 03:10 Подiї
Додо» 12+
21:45 Пiсня року 2013. 00:40 «Дачна
День другий
вiдповiдь» 0+
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06:05, 23:05 Х/ф «Пiчкилавочки»
08:05 Смiх з доставкою
додому
08:30 Панянка та
кулiнар
09:10 Православний
вiсник
09:35 Моменти життя
10:35 Х/ф «Пеппi Довга
панчоха»
12:55 Театральнi
сезони
13:40 В гостях у
Д.Гордона
14:30 Музичнi
привiтання
15:00 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування
(чоловiки)
15:50 Гранд-шоу
М.Поплавського у
Кремлi
17:25 Золотий гусак
17:55 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiнки)
18:50 Концертна
програма А.Демиденка
(ч.1)
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
21:20 Українська пiсня
22:05 Смiх до «коликiв»
у рiк кролика
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

07:00 Квартирна
лотерея «Хто там?»
08:00 Х/ф «Таємна
мiсiя Санти»
09:25 М/ф «Енгрi
Бердс»
09:30, 19:30 ТСН
10:05 «Свiтське життя»
11:10 «Чотири
весiлля»
12:30 Х/ф «Мерi
Поппiнс, до
побачення»
15:30 М/ф «Маша i
ведмiдь»
16:25 Вечiрнiй Київ
- 2013
18:30 Розсмiши комiка
20:00 Новорiчний
парад зiрок-2014
22:45 Х/ф «Мiй
хлопець - янгол»
00:45, 01:30 Т/с
«Величний Джо»

06:20 Замоченi
07:15 М/ф «Веселi
нiжки»
09:05 Зiрка YouTube
10:05 Дача
10:40 Так$i
11:05 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
12:45 Х/ф «Назад у
майбутнє»
14:50 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
16:40 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
21:00 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть-2.
Прекрасна i
небезпечна»
23:05 Т/с «Адмiрал»
01:00 Х/ф «3000 миль
до Грейсленда»

06:00 Х/ф «Вождь
Вiннету: слiд
головорiзiв»
07:35, 19:00 Д/с
«Тлумачення сновидiнь»
08:35, 18:55 «Погода»
09:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Г.Вiцин)
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:50 Х/ф «Вождь
Вiннету»
13:35 За сiм морiв
14:00 Д/с «Навколо
свiту на повiтрянiй кулi»
15:35, 23:15 Життя на
краю Землi
16:50 «Ронiн з Дмитром
Видрiним»
17:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате»
18:15 Iсторiї з
майбутнього
20:00 Звiт планети
Земля
21:15 Х/ф «Летючий
дракон, стрибаючий
тигр»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

05:40 М/ф

06:20 М/ф

«Мадагаскар»

«Повернення

06:55 Х/ф
«Службовий роман»
09:35 М/ф
«Мадагаскар 3»
11:05 Х/ф «Iронiя
долi, або «З легкою
парою»
14:35 Михайло
Задорнов
18:15, 20:25
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
20:00 Подробицi
22:10 Уральськi
пельменi 0 рокiв у
тiстi
00:00 Х/ф «Вiддам
кошенят у добрi
руки»

06:15 М/ф «Мiс Новий 06:00 Телепузики
06:25 Малятарiк»
твiйнята
сокола»
06:25 М/ф «Пригоди
07:15 М/с «Школа
08:10 Х/ф «Дiвчина
Буратiно»
монстрiв»
без адреси»
07:30 Т/с «Вулицi
07:40 Мультик з
10:10, 00:35 Т/с
розбитих лiхтарiв «
Лунтiком
«Сiмейний дiм»
09:25 Т/с «Вулицi
08:40 М/с
11:55 Х/ф «Морозко»
розбитих лiхтарiв 2»
«Русалонька»
13:20 Музичний
11:20, 03:55 Т/с
09:35 М/с
фестиваль
«Сищики «
«Черепашки мутанти
«Голосливий КiВiН»
нiндзя»
17:15 Х/ф «Iншi 48
16:20 «Зiрковi матусi»
10:00 М/ф
годин»
17:20 Х/ф «Ку Кiн-дза«Пiнгвiнятко Пайпер»
19:00 Свiдок
дза»
11:50, 00:20
19:30 Х/ф «Ой, мороз,
19:00 «Час»
Т/с «Пригоди
мороз»
19:15 Т/с «Три
Електронiка»
21:20 Х/ф «Привид»
мушкетери»
16:10 Моду народу
23:45 Х/ф «Пощади
21:05 Х/ф
19:00 Iкона стилю
не буде»
«Дiамантова рука»
20:15 Вiталька
22:45 Х/ф «Сказання 01:45 Т/с «Тiло як
21:00 6 кадрiв
про землю Сибiрську» доказ»
22:25 Камедi Клуб

06:00 Мультфiльми
07:00 Схiднi
єдиноборства.
Бушидо
09:00 «Маски-шоу»
10:30 «33 квадратних
метри»
12:00 «Обережно,
модерн»
13:30 «Нове Шалене
вiдео»
15:00 Т/с «Турецький
гамбiт»
19:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Iмперiя завдає
удару у вiдповiдь «
21:30 Т/с «Терра
Нова»
00:00 Х/ф «К-2»

06:00 Тварини
крупним планом
11:00 Top Gear
13:00 Будiвничi
Америки
20:40 Пiдроблена
iсторiя
21:40, 22:30 Блокада.
Таємницi НКВС
23:30 Д/ф «Битва за
Москву»
00:30 Покер пiсля
опiвночi

Дорогий Дідусь Мороз,
подаруй мені,
будь ласка,
на Новий рік
пачку нервів і
пакунок
терпіння...

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:30 Х/ф «Снiгова
куля»
11:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 Т/с «Дикий
ангел»
15:00 Х/ф «Я буду
вдома на Рiздво»
16:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:35, 21:30
«Розсмiши комiка»
18:25 «Велика
рiзниця»
19:15 КВК-2013
22:25 ВусоЛапоХвiст
23:40 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
01:30 Х/ф «Жандарм
одружується»

06:00 Звичайний
концерт
06:30 Х/ф «Сiм старих
i одна дiвчина»
07:45, 09:30 Х/ф
«Звичайне диво»
09:00, 12:00, 18:00
Вiстi
09:15, 17:40 Мiсцевий
час. Вiстi-Москва
10:45 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
10:50, 12:10
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки. Виклик
долi»
14:40 Х/ф «Термiново
потрiбен Дiд Мороз»
16:05 «Iзмайловський
парк»
18:20 Х/ф «Вiдбиток
любовi»
21:30 Х/ф «Намисто»
23:15 Сатi. Ненудна
класика...
00:40 Живий звук
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06:00, 08:00, 16:40
Мультляндiя
07:10 Київ музика
09:25 Школа
Ромашкiно
10:00 Якiсне життя
10:30 Зроблено у
Києвi
11:00 Нова адреса
12:10 Актуальна тема
12:45 Повнота радостi
життя
13:45 Час вiдповiдей
17:35 Гранд-шоу
М.Поплавського у
Кремлi
19:25, 23:30 Х/ф
«Полювання на жiнку»
21:00, 23:05, 01:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
21:25, 01:25
«Кiнопростiр: х/ф
«Спритнi руки»

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
блудного папуги»
«Золотий ключ» 0+
06:50 М/ф «Ну,
06:50 З пiснi слова не
постривай, Новий рiк»
викинеш 12+
07:00, 01:10 Х/ф
08:20 Т/с «Лiкар» 12+
«Проблемна дитина» 11:25 Т/с «Вчитель в
законi. Продовження»
08:25, 02:25 Х/ф
«Проблемна дитина» 16+
15:05 «Велика
10:00 Т/с «Iнтерни»
перерва» 12+
12:15 Блакитний
17:20 Т/с «Операцiя
вогник на Шаболовцi «Ляльковод» 16+
2013
21:00 Субота. Вечiр.
Шоу 16+
15:00 Т/с «Слiд»
22:10 Тодес.
18:10, 19:20 Т/с
Ювiлейний концерт
«Дорога на острiв
12+
Пасхи»
23:50 Х/ф «Лiкаря
19:00 Подiї
викликали?» 16+
21:50 Х/ф «Перша
01:45 Ти не повiриш
спроба»
16+

00:45 Х/ф «З Новим
роком, тато»
06:05 «Караоке на
Майданi»
06:45 «Їмо вдома»
07:45, 09:50
«Х-Фактор «
09:00 «Все буде
смачно»
19:00 «Х-Фактор
. Гала-концерт.
Оголошення
переможця»
02:25 Нiчний ефiр

07:30 Х/ф «Рiччiбагатiй»
09:05 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
11:10 Уральськi
пельменi
18:00 М/ф «Роби ноги»
20:00 Х/ф «Васабi»
21:50 Х/ф «Спокусник»
00:15 Х/ф «Чорне
золото»

- Чому ти мовчиш?
- Боюся бути нав’язливою.
- А, може, ти просто не знаєш
відповіді на білет?

08:00, 10:00 Новини
06:20 Х/ф «Апачi»
08:10 Х/ф «Зигзаг
удачi»
10:10, 00:45 Т/с
«Сiмейний дiм»
12:00 Х/ф «Гусарська
балада»
14:00 «Червона зiрка.
20 найкращих пiсень
року»
15:55 «Про старе
добре кiно»
16:50 «Угадай
мелодiю»
17:20 Х/ф «Zолушка»
19:00 «Час»
19:15 Т/с «Три
мушкетери»
21:10 Х/ф
«Джентльмени удачi»
22:50 Мюзикл «За
двома зайцями»

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, 00:00
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
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:10 Драйв
13:35 Вперед, на Олiмп
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:35 Арсенал
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35, 01:40 Кабiнети
21:10, 00:35, 05:15 Велика
полiтика
21:35, 03:00 Вiкно в
Америку
22:35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич

06:25 Х/ф «Одруження 06:00 Телепузики
06:25 МалятаБальзамiнова»
твiйнята
07:15 М/с «Школа
07:35 Т/с «Вулицi
монстрiв»
розбитих лiхтарiв»
07:40 Мультик з
Лунтiком
09:35 Т/с «Вулицi
08:40 М/с
розбитих лiхтарiв «
«Русалонька»
09:35 М/с
11:30 Речовий доказ
«Черепашки мутанти
12:00 Головний свiдок нiндзя»
10:00 М/ф «Оленцеро
12:35 Випадковий
i чарiвнi дрова»
свiдок
11:40, 00:20 Х/ф
«Новорiчнi пригоди
13:10 Х/ф «Кидали»
Машi та Вiтi»
14:55 Х/ф «Ой, мороз, 12:55 Мюзикл
«Снiгова Королева»
мороз»
14:55 М/ф
«Простоквашино»
16:45 Х/ф «Привид»
16:00 М/ф «Ну,
19:00 Т/с «Таємницi
постривай»
18:00 Смiшнiше, нiж
слiдства»
кролики
22:40 Х/ф «Крикуни»
18:55 Країна У
19:55 Вiталька
00:40 Х/ф «Пощади
21:10 6 кадрiв
не буде»
22:25 Камедi Клуб

2+2

06:00 Мультфiльми
07:00 «Схiднi
єдиноборства.
Бушидо»
09:00 Х/ф «Кiнець
iмператора тайги»
11:00 Т/с «Гончi»
15:00 Облом UA.
Новий сезон
16:30 Х/ф «Зорянi
вiйни: Iмперiя задає
удару у вiдповiдь «
19:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Повернення
Джедая»
21:30 Т/с «Терра
Нова»
23:10 Х/ф «Вiйна
оркiв»
01:00 Х/ф «У тилу
ворога: Колумбiя»

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 10:10
«Мультфiльми»
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена»
11:15 М/ф «Барбi i
Лускунчик»
12:25 Х/ф «Якось на
матрацi»
14:05 Х/ф «Пiди,
розберися»
15:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
17:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:50 «Велика
рiзниця»
19:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:05 Х/ф «Черговий
тато: лiтнiй табiр»
01:35 Х/ф «Любов i
пiца»
03:00 «Нiчне життя»

06:00 Бiлий ведмiдь 06:00 Звичайний
концерт
06:30 Х/ф «Марiца»
пiнгвiнiв
07:35 Суботник
08:05, 09:15 Х/ф
09:10 Полярний
«Собака на сiнi»
ведмiдь
09:00, 12:00, 18:00
Вiстi
11:00 Top Gear
10:35 М/ф «Маша i
13:00 Останнi
Ведмiдь»
10:55, 12:10
таємницi Третього
Т/с «Доярка з
Рейху
Хацапетiвки. Виклик
долi»
19:00 Родина
14:00 Т/с «Доярка з
Гiтлера
Хацапетiвки «
20:00 Кiнець Гiтлера 14:45 Х/ф «Мiй принц»
16:25 Криве дзеркало
21:00 Невидимий
18:20 Х/ф «Господиня
великого мiста»
23:00 Вiйна
21:30 Х/ф «Золотi
всерединi нас
ножицi»
00:00 Сучаснi дива 23:10 Муслiм
Магомаєв. Шлягери
01:00 Будiвничi
ХХ столiття
Америки
00:35 Живий звук

06:40 Очима
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2+2
06:05 Свiт православ’я
06:35 Мультфiльм
07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:05 «Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
09:50 Крок до зiрок
10:30 Маю честь
запросити
11:15 В гостях у
Д.Гордона
12:05 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
12:30 «Життя моє, моя
любов». С.Ротару
13:40 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт (чоловiки)
14:30 Баскетбол.
Чемпiонат України.
Суперлiга
16:00 Музичнi привiтання
16:40 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт (жiнки)
17:30 Золотий гусак
17:55 Караоке для
дорослих
18:55 Концертна
програма А.Демиденка
(ч.2)
21:00, 01:20 Пiдсумки дня
21:20 Полiттеатр
21:40 Майстри гумору.
В.Моїсеєнко та
В.Данилець
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у
Росiї»
07:50 Марiччин
кiнозал
08:25, 19:30 ТСН
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
10:15 Х/ф «Пригоди
Флiка»
12:15 Х/ф «Снiгова
королева»
13:55 М/ф
«Льодовиковий
перiод»
15:35 М/ф
«Льодовиковий
перiод : Глобальне
потеплiння»
17:30 М/ф
«Льодовиковий перiод
-3: Ера динозаврiв»
20:00 Битва хорiв
22:00 Свiтське життя
23:05 Х/ф «Операцiя
«Тушонка»
01:05 Х/ф
«Конформiст»
03:20 Х/ф «Альфа Дог»

06:00 Х/ф «Вiрна рука
- друг iндiанцiв»
07:35, 20:10 Кумири
07:50, 20:00
Цивiлiзацiя Incognita
08:00, 17:15 Дикi зiрки
09:00, 19:00 Д/с
«Тлумачення
сновидiнь»
10:00 Будь в курсi
10:40 Щоденник для
батькiв
11:20 Х/ф «Вождь
Вiннету: слiд
головорiзiв»
13:55 За сiм морiв
15:00 Шляхи акул
16:10 Звiт планети
Земля
17:50 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
18:25 Iсторiї з
майбутнього
20:40 Свiтськi хронiки
21:00 Одного разу
в Парижi. Далiда i
Дассен
21:55 Х/ф «Боббi»
00:50 Х/ф «Летючий
дракон, стрибаючий
тигр»

06:35 Х/ф «Iронiя долi, 07:20, 23:50 Х/ф
або «З легкою парою» «Назад у майбутнє»
09:20, 01:45 Х/ф
10:00 Невiдкладна
«Назад у майбутнє 2»
допомога з доктором 11:15, 03:50 Х/ф
«Назад у майбутнє 3»
Комаровським
13:20 Т/с «Iнтерни»
10:35 Орел i Решка.
14:50 Т/с «Слiд»
Назад у СРСР
18:10, 19:20 Т/с
11:25 Зимова кухня
«Дорога на острiв
Пасхи»
12:20, 04:05 Х/ф
«Джентльмени удачi» 19:00, 03:30 Подiї
21:50 Концерт. Всi
14:00 Т/с «Доярка з
Хiти Гумору
Хацапетiвки»
17:15 Х/ф «Москва

05:00 Факти
05:15 М/ф «Нiч перед
Рiздвом»
06:00 Дача
06:30, 11:30
Мультособистостi
07:00 Х/ф «Чарлi i
шоколадна фабрика»
09:00 Дивитись усiм
09:55 Зiрка YouTube
11:00 Козирне життя
12:15 Х/ф
«Одинадцять друзiв
Оушена»
14:20 Х/ф
«Дванадцять друзiв
Оушена»
16:35 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 ПуТЬОва країна
19:55 Х/ф
«Лиса нянька.
Спецзавдання»
21:40 Х/ф «Брюс
Всемогутнiй»
23:30 Т/с «Адмiрал»

Якби я

сльозам не вiрить»

народилася в

20:00, 01:50

Стародавній

Подробицi
20:25 Концерт «Честь
маю запросити. 20
рокiв потому»
00:05 Уральськi
пельменi 0 рокiв у тiстi

Греції, в
їхніх міфах
ще б богиня
неадекватності
з'явилася.

Про все потроху

«Стороннім вхід…»
Міністерство закордонних справ не коментує
інформацію про нібито заборону на в’їзд в Україну
36 іноземцям, серед яких – екс-президент Грузії
Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн Євросоюзу.
Раніше депутат від Партії регіонів Олег Царьов
заявив газеті «Комерсант-Україна», що 8 грудня подав на ім’я голови СБУ Олександра Якименка й голови МЗС Леоніда Кожари запит про заборону на
в’їзд до України 36 іноземцям, які, на його думку,
консультують українську опозицію в рамках акцій
протесту в інтересах своїх країн.
За інформацією Царьова, його запит задовольнили, хоча відповіді від СБУ він не отримав.

06:00, 08:00, 10:10,

23:55 Х/ф «Посилка з

16:25 Мультляндiя

Марсу»

07:10, 14:20 Київ

08:00 Їмо вдома

музика

09:00 Все буде смачно

09:00 Школа

09:50 Караоке на

Ромашкiно

Майданi

09:35 Нова адреса

10:55 Х-Фактор

12:55 «Блага звiстка з 14:10 Х-Фактор . ГалаР.Реннером»

концерт. Оголошення

17:00, 23:15

переможця

Святковий концерт

20:00 Х/ф «Чоловiк у

«Старий рiк: Гучнi

моїй головi»

проводи»

22:10 Х/ф «Суджений-

19:05, 01:10 Х/ф

ряджений»

«Принцеса де

02:10 Х/ф «Ще раз про

Монпасьє»

кохання»

21:25, 03:20 Х/ф «Був
мiсяцем сповнений
сад»

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:15 Росiйське лото
плюс 0+
06:50 З пiснi слова не
викинеш 12+
08:20 Т/с «Лiкар» 12+
11:25 Т/с «Вчитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 Велика перерва
12+
17:20 Т/с «Операцiя
«Ляльковод» 16+
21:00 Сьогоднi. Вечiр.
Шоу 16+
22:50 Найгучнiшi
росiйськi сенсацiї:
Дiаманти в
шампанському 16+
23:45 Х/ф «Очкарик»
16+
01:40 Ти не повiриш
16+

07:45 Церква
Христова
08:00 Х/ф «Дiти
шпигунiв»
09:40 Уральськi
пельменi
16:30 Педан-Притула
Шоу
18:00 Х/ф «Васабi»
20:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Сусiдам
вхiд заборонений»
21:50 Х/ф «Ельф»
23:50 Знайти
крайнього
01:00 Х/ф «Охоронцi
скарбiв»
03:00 Смiшно до болю

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
06:45, 00:00 Мiсцевий 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, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
11:35 Технопарк
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

06:00 Мультфiльми

06:30 TOP SHOP
07:30 Мультфiльми
08:20 М/ф «Барбi i
єдиноборства.
Лускунчик»
Бушидо»
09:40 Х/ф «Якось на
матрацi»
09:00, 10:40 Т/с
11:10 Х/ф «Пiди,
«Мисливцi за
розберися»
старовиною»
12:45 Х/ф «Лемонi
Снiкет: 33 нещастя»
12:30, 21:30 Т/с
14:25 Т/с «Моя
«Терра Нова»
прекрасна няня»
16:00 КВК
16:30 Х/ф «Зорянi
18:10 Вечiрнiй
вiйни: Повернення
квартал
Джедая»
20:10 М/ф «Кiт у
чоботях»
19:00, 23:10 Х/ф
«Секретнi матерiали» 21:40 Т/с
«Надприродне»
01:20 Х/ф «Квантовий 00:05 Х/ф «Любов i
пiца»
апокалiпсис»
07:00 «Схiднi

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:00, 10:00 Новини
04:10 Х/ф «Пiд дахами
Монмартра»
06:25 Х/ф «Кревнi
брати»
08:10 Х/ф «Серця
чотирьох»
10:10, 01:00 Т/с
«Сiмейний дiм»
12:05 Х/ф «Старий
Хоттабич»
13:35 Єралаш
14:00 Х/ф «Звичайне
диво»
16:40 Легенди «Ретро
FM
19:00 Час
19:20 Т/с «Три
мушкетери»
21:15 Х/ф «Бiдна
Саша»
23:10 Х/ф «Не може
бути»

06:00 Телепузики
06:25 Малятатвiйнята
07:50 Т/с «Таємницi 07:15 М/с «Школа
монстрiв»
слiдства»
07:40 Мультик з
Лунтiком
11:30 Легенди
08:40 М/с
карного розшуку
«Русалонька»
12:00 Агенти впливу 09:35 М/с
«Черепашки мутанти
12:55 Випадковий
нiндзя»
10:00 М/ф «Оленцеро
свiдок
i Чаргодинник»
13:35 Х/ф «Кидали
11:45 Х/ф
«Королiвство кривих
тiкають»
дзеркал»
15:30 Т/с «Двоє зi
13:25 Х/ф «Бiляночка
та Розочка»
скриньки»
14:35 М/ф
19:00 Т/с
«Бременськi
музиканти»
«Павутиння»
15:30 М/ф «Ну,
22:50 Х/ф «Кривавий постривай»
18:00 Смiшнiше, нiж
спорт»
кролики
00:30 Т/с «NCIS:
19:00 Країна У
20:00 Вiталька
полювання на
21:00 6 кадрiв
вбивцю»
22:25 Камедi Клуб

06:00 Звичайний
концерт
06:30 Х/ф
Рейху
«Тютюновий капiтан»
09:10 Невидимий
07:50, 09:15 Х/ф
«Безiменна зiрка»
11:00 Top Gear
09:00, 12:00, 18:00
13:00 Динамо: як
Вiстi
стати магом
10:20 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
17:00 Неймовiрнiй
10:55, 12:10
маг Гудвiн
Т/с «Доярка з
22:00 Д/ф «Картковi Хацапетiвки»
14:45 Х/ф «Снiгурку
фокуси»
викликали?»
23:00 Д/ф
15:55 Криве дзеркало
Фальшиво18:20 Х/ф «Заради
монетники.
тебе»
21:30 Х/ф
Генiї i злодiї»
«Домоправитель»
00:00 Сучаснi дива
23:00 Концерт
01:00 Будiвничi
«Вiднесенi вiтром»
00:35 Живий звук
Америки

06:25 Х/ф «Батьки

06:00 Останнi

та дiди»

таємницi Третього

Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади, на період відпустки по
догляду за дитиною, спеціаліста І категорії
апарату виконкому.
Вимоги:
— освіта вища;
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК;
— досвід роботи в державних установах не
менше 3-ох років.
Документи приймаються протягом місяця з дня
публікації оголошення за адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, каб. № 63-а, тел: (04596) 54-554.
Термін подання документів: 30 днів з дня
опублікування оголошення.

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

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

Гараж, «Екран», недорого.
Тел: (066) 341-23-71

НАЙМУ

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

КУПЛЮ

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

ЗДАМ

Ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94

ІНШЕ

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

У чорному списку?
Українцям, які їдуть до Росії, варто пошукати
себе в «чорному списку».
МЗС рекомендує громадянам України перевіряти, чи не заборонений для них в’їзд у РФ.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.
Перевірити свій статус можна за допомогою
сервісу на веб-сторінці Федеральної міграційної
служби (ФМС) Російської Федерації.
«З метою отримання зазначеної інформації іноземець має заповнити спеціальну форму на сайті
www.fms.gov.ru у розділі «інформаційні сервіси», підрозділ «перевірка наявності підстав для ненадання
дозволу на в’їзд на територію РФ іноземним громадянам та особам без громадянства по лінії ФМС», –
зазначено в повідомленні.
Росія посилила відповідальність іноземців та
осіб без громадянства за порушення міграційного
режиму. Зараз в’їзд у Російську Федерацію заборонений для 25 тисяч громадян України.

Погода

Снігу можна не чекати
Як прогнозують в Укргідрометцентрі, у новорічну ніч в Україні снігу не очікується. Температура повітря на всій території держави коливатиметься від мінус 9 до нуля.

Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Оксану Федорівну ПОДШИВАЛКІНУ
На довгий вік, на многії літа,
не,,
не
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе ж
життя
иття
добр
брої людини.
бр
Лише добром для до
доброї

Колектив Лебедівського СВК
ім. Шолуденка щиро вітає із ювілеєм
голову кооперативу
Анатолія Олексійовича МИХАЛЬЦОВА!
У 1983 році він прийшов у господарство агрономом, а через три роки очолив його. Під чуйним
керівництвом колгосп пережив і реорганізацію, і
економічну нестабільність.
Анатолія Олексійовича люблять та поважають колеги.
У день ювілею щиро бажаємо йому щастя, радості, здоров’я! Незмінного благополуччя, нескінченного потоку достатку, довгих років життя, повного радісних хвилин.

Вважати недійсною стару печатку ЖЕК «Екран» з 28.11.2013 р.

Щиро вітаємо з ювілеєм нашу любу вчительку
Наталію Григорівну
р у ЯСЬ!
Нехай життя безкрайнє поле
Несе врожай Вам довгих літ.
І сонця світло світанкове
Вам посміхається услід.
Нехай пісні всі милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть з Вами нерозлучні
Добро, Надія і Любов!
Учні та батьки 10-ІТ класу

Найкращі вітання з ювілеєм Наталії Григорівні ЯСЬ!
Минули, наче мить, десятки літ,
Вони — як дощик по тоненькій шибці,
Вони — як ніжний яблуневий цвіт,
Вони — як тонкі струни в першій скрипці.
Нехай Ваш цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
І доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Люблячі донечки Ксенія і Оленка

По Європі підтюпцем

Вишгород

1

2

(Початок див. у № 48, 50’2013)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка, Олександр БАЛАБКО, Світлана КОВАЛЬ,
Надія та Еліанд ГОЦУЄНКИ, Зоя ШАРІКОВА, Микола КАРПЕНКО

Поки враження від Праги вкладалися у пам’яті й
перед очима наче пропливали її незабутні краєвиди та зграї туристів (товстозаді американці, тендітні
португальці й іспанці, несподівано довготелесі китайці, чоловічі компанії мусульман із англомовних
країн, монументальні скандинави), оператор стільникового зв’язку висвітив на мобільнику «de».
е вже Німеччина. На схилі синій будиночок з
білими ставнями та під черепичним дахом,
уздовж автотраси і біля населених пунктів шеренги електровітряків (колега поруч видає омріяне: «Хочу
бути наглядачем електровітряків» — НА ФОТО 1), на дротах — кулі, що регулюють їхню
розтяжку, хрестоматійні гуси поряд із капустяним полем, знову
будинок — дах суцільно вкритий
сонячними батареями, безвідвальна рілля, два критих тунелі,
геометричні лінії виноградників
(НА ФОТО 4), темні соснові та
ялинові бори із світлими берізками на узбіччях і… несподівана ґрунтова дорога. Несподівана для мене — бо Німеччину уявляла за килимком над моїм дитячим ліжечком
та різдвяними листівками — суперовою, чисто вимитою і
досконало-зручною.
А ця країна таки досконала. Акценти євроцивілізації —
у дрібницях. Сантехнічні зупинки на автобані (швидкісному шосе — ред.), що ми робили «на каву» (понад 3 євро)
та «руки помити» (0,7 євро зі знижкою). Старенькі, дуже
охайні контейнери з двох частин (для різного сміття), «гусаки» на вулиці — щоб помити руки (і ноги чи взуття), громадські придорожні туалети (НА ФОТО 3).
Усередині — крани: кульовий (що треба відкручувати
та закручувати), з важелем/педаллю (котрі необхідно натискати) чи сенсорний — доторкнутися крана слід знизу/
збоку чи прикласти руку до певної кахлі на стіні… Нагадую, туалет громадський — і позначку на стіні затерто,
тож намацати цю чарівну кахлю — «не для середнього
розуму».
Туалети в Німеччині — окрема тема, і, чесно кажучи,
мене особисто вони доводили до сказу. Що ж поробиш
— по дрім-таунах (супермаркет — ред.) чи сучасних ресторанах не ходжу, досвіду відвідання громадських місць
не маю, то ж цілою проблемою було за обмежений час
розібратися у досягненнях цивілізації.
Німеччина ґрунтовна (фундаментальна) в усьому. 16
федеральних земель, найбільше у Європі населення та
наймогутніша економіка. У Франкфурті-на-Майні — найбільший у світі аеропорт (скло, бетон, готель «Хілтон»субмарина). Вражає: наче ціле місто — і його ще добудовують.
Популярний вислів: «На Німеччину працює вся Європа» можна розшифрувати й так: «Німецьке купує вся Європа — і не тільки Європа». Принаймні шопінг-десанти у
німецьких магазинах ми бачили не лише з Чехії та Польщі.
Поряд з фундаментальним — мальовничо-романтичні
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зграйки велосипедів на парковках (для «лексусів» місця
на вузьких вуличках містечок бракує, та й бути спортивним у Німеччині — популярно).
Повз автобан, де ми знову стоїмо у заторі (ремонт:
вздовж смуги — дренажні труби), пролітає швидкісний
потяг «Кельн – Брюссель — Париж». Ми в’їжджаємо до
Борнхайма-Меркена. Сімейний готель «Кельн - Бонн»
(НА ФОТО 2) готовий прийняти нас, 42 журналістів, і двох
водіїв.
Гвинтовими — равликом — сходами піднімаємось у
номер. Звісно, для тих, хто не палить (у Європі здоров’я
— на першому місці). Меблі, сантехніка, постіль і рушники
— кращі, ніж у Словаччині й Чехії (всі готелі — середньої
руки, не п’ятизіркові), на столі — Біблія, електрочайник,
цукор, сіль, чашки й ложки.
Телебачення — 79 каналів, серед них англомовне
CNN. Чимало передач — один до одного наші українські,

хіба що іншими мовами (різнопланові ток-шоу, творчі
змагання), «костюмні» історичні фільми, новини — коротенькі, як для нас, що звикли до зливи політичних новин
на українських телеекранах.
Приємно вразила надзвичайна гідність у поведінці жінок, що зустрічали нашу групу на «ресепшині». Просто й
охайно вдягнені, без косметики, вони поводилися, як королеви й красуні, — жодних комплексів щодо зовнішності й одягу (як виявилося далі — це європейський стиль).
Ключ від номера видали один на трьох і зауважили: мовляв, ваші проблеми, коли повертаєтесь, відкривати готель о третій ранку не будемо, у нас довгий робочий день.
Більшість журналістів — із тих, що багато подорожували, залишилися у готелі, неофіти мандрів (і серед
них — я) почимчикували до електрички (вона ж — потяг,
який в’їжджає до станції метро «Кельнський вокзал»).
Чистенькі вулички, лялькові будиночки у квітах і деревах,
з казковими ліхтарями біля входу. Всі спочивають, кілька
підлітків, яких ми зустріли, на запитання: «Де найближча
кав’ярня?» стенули плечима: «Хіба що у готелі. Це ж село,
по розваги треба їхати у Бонн чи Кельн».
Від станції Мертен дві зупинки — до Бонна, 11 — до
Кельна (40 хвилин). Електрички на Бонн ішли одна за
одною, потягу на Кельн довелось чекати годину і 15 хвилин — за цей час підлітки, що допомогли нам дістатися
станції, з’їздили до Бонна й повернулися назад. От тобі й
славнозвісна німецька пунктуальність!
Врешті потяг прибув, з точністю до п’яти сантиметрів
припасувавши вхідні двері до перону. Заходимо у вагон.
Чистенькі, подекуди потерті сидіння, жодних надписів чи
порізів. На світовому табло — назва маршруту, час, дата,
день тижня, час прибуття на наступну і кінцеву зупинки.
Із заздрістю поглядаючи на місцевих, які все знають,
відправляємо довірених осіб із знанням англійської-німецької до автомату — розібратися, які й почім придбати
проїзні квитки. Вартість квитка в один кінець — 4,8 євро
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спонукає до цього. У вітрині автомату — купа позначок:
три зони — і вартість залежно від кілометражу, поділення
на розряди: проїзний на день, тиждень чи місяць, квиток
вихідного дня, знижки для родини, для групи з 5-ти чи 20ти осіб…
Наступна зупинка. Заходить група молоді — дебелі,
рум’яні, у невибагливому одязі (повторюю, це європейський стиль) — чимало у футболках з короткими рукавами (одинадцята вечора і нежарко), співають і підтанцьовують, у руках — пиво. Розкуті — і водночас жодної
брутальності у поведінці.
На прохання допомогти нам купити білети — сміються:
«Ми не платимо. Робіть так, як ми». Найбільш відповідальні з нашої групи купують квитки навмання і тримають у руках — на випадок перевірки (НА ФОТО 6), решта уперто
розбирається з автоматом.
І ось — Кельн (потяг прибув із запізненням на 15 хвилин — на станцію метро, у якій реклама «стікає» по стінах). Одразу
ж виясняємо, як дістатися пункту,
звідки ми приїхали. Службовці
вокзалу — привітні, охоче розповідають, що і де, дають схему вокзалу.
Посеред головної зали, прямо
на підлозі — сидить купа молоді. Поліцейські чемно її обходять, жодних зауважень (протиправних дій немає).
Поряд із вокзалом — славнозвісний Дом, Кельнський
собор (НА ФОТО 5). Нам пощастило побачити його вночі
— освітлений, він здається легким, мереживним. На сходах – галасливі підлітки і… жінки за 50, компанія — різнокольорова (за расою).
Обходимо чотири квартали, аж до Рейна. Церкви, три
площі, музей Людвига, на набережній і у кав’ярнях — продають піцу та кебаб. За столиками відпочивають галасливо, та, знов-таки, жодного криміналу, тож ми вільно і без
побоювань гуляємо нічними вулицями.
У сувенірній крамничці — просто рідний брат продавця-араба із Праги (ще одного я бачила пізніше — у Брюсселі). У громадських місцях повсюдно плакати, на яких
представники різних народів проголошують: «Я німець».
Перше знайомство з Кельном відбулося. Є вже місця,
по яких захочеться пройтися, якщо приїдемо сюди вдруге — завітаємо до Музею шоколаду, філармонії, парку
Штадтгартен, Романо-германського музею. Назад повертаємося із завчасно придбаними білетами (до речі,
жодної перевірки у потязі не було). І спати, бо завтра —
на Бельгію.
Фрюштюк (сніданок) — ранній, о 6:30. Два види мюслів, п’ять — соків, чотири — соусів і джемів, чай, кава,
салат «олів’є», ковбаса, шинка, сир, огірки, фрукти. Нас
просять не набирати із собою харчів зі сніданку: мовляв,
потім туристи викидають зіпсовані продукти, а у Європі
розумно-ощадливо ставляться до всього.
На виїзді з Борнхайму — асфальтують дорогу, а на
полі — збирають капусту. Це у суботу, о 7-й ранку. От вам
і пояснення успіхів німецької економіки — сумлінна праця
на себе, а не на чужого дядю.
Далі буде

Погляд з тротуару
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Живемо ЗДОРОВО
ФутГОЛ

Вишгород

П’ятиКЛАСний міні-кубок
Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

У День святого Миколая у районній
ДЮСШ у турнірі з міні-футболу змагалися найкращі команди району. Їх
було вісім, і усі — з найспортивніших
п’ятикласників.
рганізатори — начальник відділу спорту та молоді РДА Микола
Горовий, голова Вишгородської
районної федерації футболу Микола Король, тренер і методист відділу освіти Микола Самсон — запросили почесних гостей
— голову районної ради Олександра Носа-
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Країною музики

ля та його радника Марину Мельниченко.
Прийшли та приїхали вболівати за своїх батьки і товариші гравців. А тренери —
повторювали кожен рух, гаряче коментували голи.
Юні футболісти вперто боролися за кубок.
У фінальній грі переможця виявило пенальті.
На першому місці — команда Вишгородської ЗОШ №1, на другому — Катюжанської спеціалізованої школи, а третє місце
посіла Новопетрівська ЗОШ №2.
Святий Миколай усім підготував подарунки. Фіналісти отримали ще й м’ячі
від Федерації футболу України, грамоти,
медалі, футболки з логотипом Євро-2012
та яскраві шарфи збірної команди України.

За дверима школи — фантастика

Христина ХРОМ’ЯК
ФОТО — архів Вишгородської музшколи,
спеціально для «Вишгорода»

Коли пухкий сніг м’якою ковдрою встилає все навкруги, а
повітря пронизане п’янким ароматом зеленої глиці — це може
означати лише одне: не за горами Новий рік — улюблене свято
дітлахів і дорослих. І коли ж, як
не в цю чарівну пору, завітати
на магічне дійство Її Величності
Музики?..
17 грудня 2013 року Вишгородська ДМШ надала всім бажаючим
таку нагоду — цього дня відбувся
концерт-лекція викладача школи,
музикознавця Валерії Пец «Едвард
Гріг — вірний лицар Романтизму».
Присвячений 170- річчю з дня народження видатного композитора, цей
вечір поєднав у собі пізнавальну користь, естетичну насолоду та новорічний настрій.
Валерія Іванівна – фахівець надзвичайної ерудиції, представник
справжньої петербурзької музичної
інтелігенції – заворожила присутніх

своєю розповіддю про норвезького
митця. Її півторагодинна лекція була
побудована тематичними блоками
та перемежована музичними ілюстраціями. Тому слухачі мали змогу
дізнатися і цікаві факти із біографії
композитора, і познайомитися з різними гранями таланту Гріга у фортепіанній, вокальній та оркестровій
музиці, що прозвучала на зустрічі у
фортепіанних транскрипціях.
Приємно відзначити високу зацікавленість — стовідсотковий аншлаг,
у залі навіть довелося організувати
додаткові місця. Святково прибрану
актову залу разом із красунею-ялинкою доповнювали яскраві костюми
виконавців, що проявили максимум
фантазії та творчої уяви, добираючи концертне вбрання. Звісно, вирішальну роль у створенні цієї атмосфери відіграла музика. Переважну
більшість концертної програми становили сольні фортепіанні номери
та дуети, а також вокальні та скрипкові виступи.
Розмаїття і різнохарактерність
музики зацікавлювало та збуджувало

Літературна вітальня

фантазію, адже творчість Едварда
Гріга пронизана народними інтонаціями та казково-фантастичною тематикою норвезького фольклору. Варто
лише почути назви творів, як в уяві
починають вимальовуватись химерні
образи: «Хода гномів», «Танець Анітри», «Кобольд», «Пісня Сольвейг»,
«Халлінг», «Норвезький танець», «У
печері гірського короля» та ін.
У концерті брали участь викладачі школи І. Беза, К. Персиста, В.
Пец, автор цих рядків — Христина
Хром’як та учні, кожен з яких неодноразово змагався та здобував
перемоги на всеукраїнських конкурсах: Анастасія Мельничук, Олена
Онищенко, Анна Багатько, Арсеній
Демидчук, Ілля Смоляк, Олександра
Курочка, Вікторія Коробченко, Чорна
Валерія, Анастасія Вовк, Олексій Гегельський, Єгор Стаценко, Світлана
Карпета, Денис Тимошенков, Анна
Смоляренко, Ірина Артющенко, Вікторія Смоляк, Богдана Соколова,
Роман Серебряков, Андрій Куліс.
Наймолодшими
учасниками
концерту стали другокласники,

а найстаршими — випускники. Приємно, що вихованці, які нещодавно закінчили школу, також беруть
участь у концертах (наприклад, Денис Тимошенков).
Після концерту всі виконавці
отримали смачненькі подарунки, що
додало гарного настрою.
Ми вдячні дирекції школи, зокрема А. Барнич, за чудову ідею
заходу та прекрасну організацію;
Валерії Пец — за надзвичайно захопливу та цікаву лекцію; завідуючій
фортепіанним відділенням Л. Ободенко — за талановитих вихованців
та організаторське кураторство;
усім викладачам школи, які брали
участь у концерті та чиї вихованці

Зимова ДИВОказка
Діана ШПИНЬОВА, «Школа журналістики»
(керівник Ольга ДУМАНСЬКА) РЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
Влад МАРУЩЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Веселими колядками, щедрівками та розвагами розпочалася традиційна Зимова казка у
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт». Цього року зима безсніжна, то й вирішили колядники, що у всьому винна
Метелиця, яка десь забарилася, вчасно не захурделила, не намела кучугур. Вони й звернулися до
винуватиці, щоб хоч трохи снігу насипала. Так і називається казка «Пані Метелиця».
ія розгортається навколо відомих усім персонажів — Дідової Дочки та Бабиних Дочок.
Звісно, перша — і працьовита, і талановита,
і сором’язлива. А ті злі та скажені, мов собаки, цілісінькими ночами гуляють на вечорницях та до хлопців залицяються.
Не залишився незадіяним і Мороз Морозенко —
старий та кремезний, борода біла, очі крижані, голос
гучний. І Лиха Баба, яка нікому не дає продиху, кожного
зачепить своїм гострим та осудливим язиком — усі в
неї невдахи, окрім її трьох дочок. І Дід, який не може
захистити своєї безталанної дочки.
Заслала її Баба опівночі до криниці води набрати, а
та й утопила відерце. Ой лишенько…пішла дівка відро
діставати.
На те вона й казка, щоб за добро добром було від-
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І генії кохають
М

Маргарита ЗАЇКА,
Арина СИВКОВА,
учениці Вишгородської ЗОШ № 1
Життя, самітнє і дозріле,
Пройшовши заметіль років,
Ховало квітку білу-білу
Під листя затіні легкі.
Воно б сховало і навіки,
Якби не цей раптовий сплеск,
Мов трепет ніжний чоловіка,
Який у мить якусь воскрес.
«…Сьогодні дамо воскреснути тим «білим-білим квітам
кохання» у домі генія…» Цими
словами 24 грудня, у вівторок,
розпочалася
літературно-музична композиція «І генії кохають», присвячена Т. Г. Шевченку. Захід відбувся у приміщенні
музичної школи, а підготували
його ми, учні 9-11 класів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 та вихованці музичної школи під керівництвом вчителя
української мови та літератури
Алли Анатоліївни Кічі.

и з ентузіазмом поставилися до підготовки свята і робили
все, аби вжитися в ролі і перейнятися подіями давнини. Дуже
хвилювалися, адже прагнули
достовірно передати весь сум,
горе і трагічність долі поета і закоханих у нього жінок.
Бо кохання в житті Шевченка — чи не найболючіша сторінка його долі. Які жінки кохали
поета, кого кохав він, молодий,
вродливий, що «підкорював
собі аристократичні салони»,
звичайних жінок робив мадоннами.
Перед виступом усі помітно нервували, але, на щастя,
швидко опанували себе і виступили вдало й гідно.
Ми вдячні вчителям, учням
музичної школи за чудове виконання мелодій і пісень, а керівнику закладу — за надання
приміщення і підтримку. І окремо — велике спасибі Аллі Анатоліївні Кічі за таку геніальну організацію та режисерську роботу.

продемонстрували свої музичні здібності; адміністрації Вишгородської
ДМШ та батькам учнів за допомогу в
оформленні святкової зали.
Нам пощастило: була й телевізійна зйомка, тож і вишгородці побачать концерт-лекцію у майстерному
виконанні.
За традицією, Вишгородська дитяча музична школа черговий рік завершує святковим масштабним концертом. Як бачимо, нових вершин
досягнуто, професіоналізм піднявся
ще на один щабель, дитяча творчість
надихає і радує.
Приєднуйтесь до нас, адже двері школи завжди відчинені для всіх
охочих!

Святки

плачено. Сподобалася Пані Метелиці Дідова Дочка,
яка добре попрацювала у її сніговому господарстві.
За чудову роботу отримала вона багаті дарунки — в
гарному бранні, із золотим відерцем, повним коштовностей, повернулася додому. Бабині Дочки ледь не
луснули від заздрощів, кинулися до криниці, щоб і собі
там щось увірвати. Та повернулися з відрами, повними
сміття і сажі.
Отак плели мереживо новорічної казки талановиті колективи районного Центру творчості «Дивосвіт»:
творче об’єднання «Різні люди» на чолі з режисеромпостановником вистави Оленою Титаренко та її помічником Артемом Буренком, студія сучасної хореографії
«Ліберті», керована Павлом Лук’яненком, студія бального танцю «Афіна» (керівник Анна Мілієнко). Музичні
номери виконували зразковий інструментальний ансамбль «Рум’янок» (керівник Олена Могиль), вокальні
студії «Візерунок» (Тетяна Литвин), «Соло» (Світлана
Стрелкова), «Доремікс» (Олена Устінова).
Одягла персонажів казки дизайнер Світлана Матюк. Зі світлом та звуком працювали Катерина Караваєва та Богдан Чевгуз. Усім творчим процесом керувала
зі своїми помічниками директор ЦТ «Дивосвіт» Олена
Андріяш.
Далі у святковій програмі — казка «Пані Метелиця»
о 14:00 28-го та 29-го грудня. Її можуть подивитися усі
бажаючі.
Чекаємо на наших новорічних виставах за адресою: пр. Т. Шевченка, 8, РЦТ «Дивосвіт».

Людина

Вишгород
Приєднуйтесь!

28 грудня

Марта КВІТКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»
Здається, що зима — самий час відпочити садівникам та городникам від трудів праведних. Щоб перевести, так би мовити, дух і з настанням тепла знову ринутися у бій із бур’янами та хворобами рослин, заритися
у землю на зразок кротів, вдихати її свіжість та неповторний аромат, від якого голова іде кругом.
клубі ж чекали на людину, яка першою в Україні повстала проти цих усталених традицій. Людину, яка
давно відкинула у бік заступ і навіть таку необхідну річ для городника, як плоскоріз Фокіна. Людину, яка не
визнає сівозмін і сіє разом цибулю, моркву, буряк, часник,
огірки, томати — так звані меланжеві грядки, що розв’язує
проблему алелопатії (несумісного, за наукою, перебування
поруч деяких культур — авт.).
Але революціонер городництва, колишній вчений-фізик із Харкова Борис Андрійович Бублик не ризикнув на
дев’ятому десятку відправитися у неспокійний Київ! Організатор Вишгородського клубу органічного землеробства
Валентина Лосєва роздобула десь великий монітор і на
комп’ютері включила запис бесіди з ним одного із численних прихильників його незвичайної городницької науки.
Борис Бублик — взагалі унікальне явище. Автор десятка
книжок з ведення природного землеробства на власному
досвіді, методом спроб та помилок, крок за кроком відкривав таємниці землі, щоб зробити такі висновки: город — не
тільки засіб здобування їжі, а й можливість отримати насолоду від роботи на землі. Трагедія наша у тому, що ми живемо не в ноосфері, як прагнув того великий вчений Вернадський, а в дурісфері (дурите — з латині, безумство). Земля
не має гнобити людину — вона робить її щасливою.
А для цього — ніякого розпушування, крім суто з техно-
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Аби у рік Коня бути на коні
вання, тому зустрічати Новий рік треба великою, гучною, веселою компанією. Добре
буде приділити частину дня якомусь громадському заходу: виставі, концерту або походу
до клубу.
Якщо ж святкування передбачається
тільки вдома, можна зібрати друзів і родичів
під одним дахом або відправитися на міське
святкування – до «центральної» ялинки і вдосталь повеселитися.
Маскарад, хлопавки, гучна музика, запальні танці та нестримні веселощі – ось
чудовий план для новорічної ночі. Згадуйте
жарти і анекдоти (не дарма ж кажуть – «ірже
як кінь»), сміх під час зустрічі Нового 2014
року просто обов’язковий!

Кінь – норовлива, горда тварина. Тож
і наступаючий рік буде неоднозначним:
мабуть, досить непростим, але вже точно не нудним. Кар’єрні злети, неймовірні повороти долі, дивовижні можливості
– всього цього в новому році буде більш
ніж достатньо. Але він зажадає зосередженості і праці на совість: роботяга Кінь
не прихильний до нероб.
овністю Кінь вступить у свої права
через місяць після початку нового
року – 31 січня 2014-го, і триватиме
його заступництво до 18 лютого 2015-го. Космічний елемент року – дерево, колір – синій
(блакитний), зелений. Стихія – вогонь, якому притаманні рухливість, жвавість, наснага,
внутрішня енергія, прагнення до влади, жага
перетворень, раптовість, яскравість.
Рік Синього дерев’яного Коня буде багатий на яскраві події, зміни, несподіванки і
неординарних особистостей. Найголовніше
– бути повністю відкритим світові і готовим
у будь-який момент схопити удачу за хвіст. А
доленосних шансів у цьому році буде чимало.

П

Як зустріти Новий 2014 рік Коня
Кінь дуже любить багатолюддя та спілку-

А у будинку – затишок…
Ідеї для прикрашання будинку підказує
назва стихії, що супроводжує Синього Коня.
Дерев’яні елементи (посуд, статуетки), бамбукові серветки, бонсай на столі – все це
буде до речі. А, може, у вас є посуд із зображенням коня або навіть дитяча конячка-гойдалка? Сміливо несіть їх у приміщення, де
відзначатимете Новий рік!
Символами року є підкова і дзвіночки, і
це чудовий привід повісити їх над дверима.
Кожна кімната вашого будинку повинна
бути готова до приходу Нового року. Поставте на стіл букетик із сухоцвітів і соломи, або
маленьку ялинку, яку можна сплести з бісеру
чи виконати в техніці орігамі.
Прикрашайте кімнати синіми і зеленими
гірляндами, а портьєри і одвірки – штучними
ліанами. На Синього дерев’яного Коня повага до його кольорів вплине позитивно. Не забудьте про серпантин і мішуру. Кімнатні рослини теж потребують новорічного вбрання.
Обов’язково прикрасьте кухню – кухонні
речі із зображенням конячки оновлять приміщення.
І, нарешті, найважливіше – як прикрасити ялинку? Найпростіша ідея, яку диктують
кольори наступаючого року, – прибрати її синіми і зеленими іграшками, додавши до них
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В «Інтелекті» та «Надії»

У гості до Бублика — онлайн
логічних причин, ніяких монокультур — тільки сумісні, так
звані меланжеві грядки, біологічний захист рослин, коли
вони самі себе захищають із залученням біопрепаратів,
утримання атмосферної вологи (опадів та роси) — поливи
потрібні лише у форс-мажорних обставинах, виключення
всіх мінеральних добрив разом із компостуванням.
— А бур’яни? — запитали ми дружно. «Коли припиняєш
з ними боротьбу — вони залишають ділянку», — сказав Б.
Бублик і показав свій чистий город, ще донедавна щільно
вкритий ковдрою портулаку та берізки, — вічних наших ворогів. Виполювання призводить лише до зворотніх результатів — три мільйони насінин однієї рослини портулаку розносяться сапкою на не засмічені ділянки землі. Розв’язують
проблему сидерати та вміле керування процесом боротьби
із бур’янами — локальне використання укриттів — звичайний лист лінолеуму на враженій ділянці через певний час не
залишить від портулаку й спомину.
Бублик не тільки так майстерно позбавляється бур’янів.
Він помічає особливості рослин і використовує це у своїй
практиці. Приміром, фізаліс не любить пересаджувань і розсади. А висаджені разом 7-9 рослин, як у дружній родині,
турбуються одне про одного, відлякують шкідників. Не треба землю робити живою, переконаний Борис Андрійович, —
треба дозволити їй жити. Мій город — це моя лісова галявина, на якій добре і рослинам, і комахам, і господарю.
Дві з половиною години ми слухали і дивились, і дивувалися побаченому. Важко збагнути, що мінімум зусиль дають
такі вражаючі результати. Посіяна, а не традиційно посаджена цибуля, часник виросли завбільшки з добрячий чоловічий кулак. Що капусту не гризе попелиця, а колорадський
жук пролітає повз свої улюблені баклажани і картоплю, бо не
терпить запаху деревію, який оберігає ці рослини.
На ділянці немає ні парника, ні теплиці. А замість них —
тепла грядка для вирощування розсади. Огірки та квасолю
підпирають вігвами (вколочені у землю дерев’яні прути,
скріплені вгорі кільцями з поліетиленової пляшки).
і повсюди — квіти. Майори, космея, нагідки — гудуть
бджоли, плетуть павутиння павуки, стрибають богомоли…
«Хочу, щоб у городах вирощували їжу, а не врожай. За
Гіппократом така їжа має стати ліками. Хочу, щоб на ділянках
витрачалось якомога менше рабської праці, і город приносив задоволення, а не почуття важкості. Хочу, щоб ділянки
були санаторіями та джерелами щастя» — життєве кредо
харківського диво-городника Бориса Бублика.
Не розповіла багато з того, що почула і побачила на семінарі в клубі ОЗ, що для нас стало відкриттям. Вишгородці
можуть переглянути запис діалогу з Б. Бубликом у нашому
клубі на Набережній. І, може, когось це підштовхне до сміливого кроку — застосувати досвід харків’янина на власній ділянці, створити свій райський куточок із живою землею, яка
вміє слухати і дарувати радість від роботи на ній.

2013 року

Учні співали з ангелами
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу гімназії «Інтелект»
гурток журналістики
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ЦТ «Джерело»
Моє найулюбленіше свято — День святого
Миколая. У цей день усі діти чекають подарунків, але Миколай дарує їх лише слухняним.
ього дня учні 5-11 класів гімназії «Інтелект»
показали виставу молодшим школярам. Допомагали їм педагоги-організатори Ірина
Радченко та Світлана Бєльченко. Дітям дуже сподобалося, а особливе враження на них справив святий
Миколай.
З повчальною виставою гімназисти виступили також у Вишгородській районній спеціальній школі «Надія». Вони розіграли сценку, у якій ще раз довели, що
бути добрими і не шкодити іншим — набагато краще,
ніж злитися.
Учні школи «Надія» залюбки співали з ангелами
пісні («А зима сипле сніг лапатий» і «Така зима лише
на Україні») та розповідали святому Миколаю віршики, за що він пригостив їх солодощами.

Ц

Хочете — вірте, хочете — перевірте

кремові гірлянди або сріблястий дощик.
А якщо у вас є маленька фігурка коня,
обов’язково повісьте її на ялинку – покровителю року буде приємною увага і пошана.
Такі фігурки можна виліпити з солоного тіста
і розфарбувати всією сім’єю. Це захоплююче
заняття допоможе зануритися в атмосферу
майбутнього свята і стане прекрасним спогадом.
Зробіть листівки для своїх домочадців,
використовуючи кольори та символіку Нового року. Напишіть кожному жартівливе привітання і повісьте на ялинку.
У фаворі – натуральність
Для новорічного вбрання підійдуть натуральні тканини і кольори глибоких благородних відтінків: синій, зелений, фіолетовий, бірюзовий, сірий. Як аксесуари
можна використовувати брошки й камені тих
же кольорів. Бірюза, топаз, смарагд, сапфір
– підкреслять ваше вбрання і завоюють прихильність Синього Коня.
Не менш актуальними будуть прикраси
з дерева, шкіри, етнічні мотиви в одязі. Протипоказано одягати речі кислотно-яскравих
кольорів. І ніяких синтетичних матеріалів!
Що любить кінь? Він віддає перевагу дорогим матеріалам своїх і пастельних кольорів.
У зачісці можливе як пряме волосся, що
спадає на плечі, так і хвилясті локони, подібні кінській гриві. У волосся можна вплітати
стрічки і намистини, а також заплітати їх у кіски – головне, щоб це поєднувалося із створеним вами образом. Ну, і не забувайте про
улюблену «конячу» зачіску – кінський хвіст.
Занадто яскравий макіяж у цьому році
ні до чого – кінь віддає перевагу природним
тонам. Який би образ ви не вибрали – войовничої амазонки чи загадкової лісової німфи –
все повинно бути гармонійно і природно.
Чоловікам для зустрічі цього Нового року
не знадобиться костюм або смокінг – образ
лицаря і завойовника можна створити і без
них. Але якщо ви виберете піджак і краватку,

не слід виглядати надто офіційно. А на маскарад можна вирушити в образі ковбоя.
Смакуватимемо…
Стіл повинен бути багатим і повним
надмірностей, щоб усім усього вистачило.
Традиційне доїдання численних «торішніх»
салатиків 1, 2, а, може, і 3 січня цього року
актуально як ніколи – не шкодуйте страв для
зустрічі Дерев’яного Коня.
Отже, новорічне частування-2014 має
бути рясним і різноманітним. Оскільки кінь
– травоїдна тварина, на столі повинна бути
зелень. Якщо вона зовсім не передбачена
рецептом, можна просто прикрасити тарілку гілочкою базиліка. Не скупіться також на
фрукти та овочі – кінь любить похрумкати
яблуком або морквиною, і не треба відмовляти йому в цьому задоволенні.
Можна проявити фантазію при складанні
страв. Наприклад, оформити салат у формі
конячки. Непогано виглядатимуть шоколадні підкови-торти на десерт, випічка у вигляді
маленьких конячок та ялинок. Зробіть «їстівне» дерево, у створенні якого візьмуть участь
усі домашні.
На новорічному столі обов’язково має
бути хоча б одна китайська страва – підійдуть і популярні нині роли, і китайська локшина. А ось від міцного алкоголю краще
відмовитися – може, вислів «п’є, як кінь» і обґрунтований, але символ року цілком може
образитися, якщо посеред святкування ви
відчалите у царство Морфея.
І про подарунки…
Звичайно ж, тематичним подарунком будуть фігурки коней, дерев’яні або металеві.
Для корпоративного свята можна підібрати
фігурки, що відображають характер і ділові
якості кожного співробітника, наприклад, фігурка коня, що скаче, фігурка коня-ваговоза і
т.д. Крім того, із кіньми нерозривно пов’язані
підкови, а підкова – це символ щастя та успіху. Чудовим подарунком буде «золота» чи
«срібна» підкова.
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Настусина ялинка
В серце —
іскру прекрасного
Марія МІЛЯНОВСЬКА, директор районної
централізованої бібліотечної системи
2013 рік Указом Президента України оголошено
Роком дитячої творчості в Україні. Як установи культури бібліотеки відіграють важливу роль у формуванні
особистості, сприянні всебічному розвитку обдарованих і творчих талантів, адже естетичне виховання є
однією із складових діяльності бібліотек.
ишгородська районна бібліотека для дітей взяла
участь у конкурсі дитячої творчості читачів «Юні
таланти Київщини», оголошеному Київською обласною бібліотекою для дітей. Конкурс проводився за номінаціями:
«Образотворче мистецтво»;
«Декоративно-ужиткове мистецтво»;
«Літературна творчість».
У результаті заключного обласного туру конкурсу переможцем у номінації «Образотворче мистецтво» стала
Катерина Нікуліна, учениця 9 класу Хотянівської ЗОШ. Районна бібліотека для дітей організувала зустріч читачів з
Катериною та її наставницею — керівником художньої студії «Акварельки», що працює при РБК «Енергетик», Ольгою
Гордієнко.
На цьому заході Катерині Нікуліній урочисто вручили
диплом за перше місце в конкурсі та привітали з нагородою.
До речі, це не єдина перемога нашого району в обласних конкурсах. Ще одна наша читачка — Кіра Троценко,
учениця першого класу гімназії «Інтелект», посіла друге
місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу на кращу саморобну книгу «Дитячі історії про найголовніше». Такі
нагороди надихають юних читачів на творчість, розвиток
естетичних смаків та бажання самореалізації.

В

Ірина ЯКОВЕНКО ,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
гурток журналістики (керівник
Валентина Яковенко) ЦТ «Джерело»
Коли не зазирнеш до гуртка
«Золоті ручки» Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело», завжди приємно здивуєшся. Дівчатка тут повсякчас зайняті
справою — вишивають, шиють,
виготовляють сувеніри — словом,
кожен працює над своїм маленьким шедевром.
ою увагу привернула Настя Ліпенко. Вона разом з мамою Катериною
(ФОТО 1) закінчувала виготовляти

М

композицію — яскраву, з блискітками
новорічну ялинку з ґудзиків та цілим
гуртом казкових лісових звірят, що примостилися під нею в очікуванні Новорічного свята.
У минулому році оригінальна Настусина ялиночка стала кращою на обласному конкурсі, тож дівчинка вирішила
ще раз спробувати свої сили. Її нова
композиція вже відправлена на конкурс
«Новорічний сувенір».
Техніка роботи з ґудзиків дуже подобається дівчинці. Окрім двох новорічних ялинок у її доробку — композиції
«Ведмежата на повітряній кулі» та «Сніговик».
У гуртку майстрині Олени Кольвах
дев’ятирічна Настуся займається другий рік. Навчилася вишивати, робити
колаж, декупажити. В усьому її підтримує мама — частий гість «Джерела», яке
заохочує сімейну творчість і співпрацю.
Дівчинка відвідує також студію творчості «Ра» (керівник — Ольга Ралко), де навчається живопису. На виставці «Я люблю
Спілка підприємців Вишгородщини
вітає з днем народження красиву,
життєрадісну, добру жінку
Світлану Іванівну СВИСТУН!

1

У праці роки пролітають,
Неначе ластівки в блакить,
Хай серце Ваше молодіє,
Душа хай піснею бринить!
Бажаєм жити довгі роки,
Не знати горя і біди,
Бажаєм щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра і завжди!

Кросворд «Новорічний»

Вишгород
Золоті ручки

2
Вишгород», підготовленій вихованцями
студії та батьками, був її малюнок — безтурботне дитя на березі теплого моря.
А дві сестрички — восьмирічна Ліза та
шестирічна Настя Бірюкови (ФОТО 2) —
відвідують гурток уже чотири роки. Потяг до рукоділля у них від мами — Алли
Бірюкової. Найбільші їхні вподобання
— вишивання, декупаж, колаж. Разом із
мамою вони зробили дивовижну роботу «Мереживні фантазії». Тепер готують
українську хатинку «Мир та злагода».
Натхнення їм і нових творчих ідей!
Спілка підприємців Вишгородщини
щиро вітає з днем народження
Валерія Павловича КОСТЮЧЕНКА!
В цей сонячний чудовий день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 2. Тварина, якій присвячується 2009 рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 5. Китайський старинний
ринний духовий інструмент (вид флейти). 7. … Цін, китайський поет. 10. Страва
для ласунів. 11. Густе варення з фруктів. 12. Друг ночі. 13.
3. Знак Зооріння. 21.
діаку. 15. Сильне захоплення чим-небудь. 19. Вперте створіння.
Волошка, пахучий васильок. 24. Лікар, відряджений для підвищення
кваліфікації. 27. Вершина чогось, верхівка. 30. Смерч у США
ША і деяких
інших країнах Америки. 32. Поляризаційний світлофільтр. 35. Парламент Німеччини до 1945 року. 39. Томати. 41. Мистецтво малювання
ікон. 42. — Нудний …, коли на сцені бачиш не людей, а акторів. (В.
Ключевський). 43. Знак Зодіаку.
По вертикалі: 1. Родинний маєток ялинки. 3. Судячи з назви, непривітний місяць. 4. Столиця, що осідлала тигра. 8. Птах, якому
кому присвячується 2021 рік в українському етнічному календарі-гороскопі.
ороскопі.
9. День місячного календаря, пов’язаний з Юпітером. 16. … як собака. 17. Мінерал підкласу складних сульфідів. 19. Вид змагання
агання
ля обза скороченим часом. 22. В оптиці — отвір (діафрагма) для
меження поля зору. 23. День Марса в місячному календарі.
рі. 25.
Місяць спеки в календарі Французької революції. 26. … — Новин. 28. Селище в Середній Азії. 31. Довгострокова вогнева
ва
точка. 33. Триатомний кисень. 34. Дерево, якому присвячууоється 2001 рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 36. Густий туман з димом, кіптявою. 37. Гірко-солоне озееро в Казахстані. 40. Монах-буддист в Тибеті.
По колу (зліва направо): 6. Птах, якому присвячується
ся
2029 рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 14.
4.
ічноДерево, якому присвячується 2007 рік в українському етнічному календарі-гороскопі. 18. Якщо на Новий рік іній рясно вкрив
ають в день
дерева, буде врожай на … . 29. Її гілками болгарські діти вітають
Нового року. 38. Святково вбране деревце.
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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