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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
СПВ: подарунки друзям
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Вишгородські передзвони > 11

Ç Íîâèì ðîêîì
òà Ðiçäâîì Õðèñòîâèì!

> 4, 8, 9
А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Âèøãîðîä
« Âèøãîðîä»?
»?
Індекс газети «Âèøãîðîä»
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
Передплата на 2014 рік не завершилась.
Ті, хто не встиг передплатити улюблену міську газету на весь
рік, можуть це зробити з лютого.

Вартість передплати:
1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти (п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. 2,10 грн;
6 місяців — 42,30 грн + п. п. 2,55 грн;
1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

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

СПВ підготувала подарунки друзям
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У свій день народження

Подарунки до святкового столу від СПВ

Влас. інф.
Спілка підприємців Вишгородщини (СПВ) народилась шість років
тому — під Новий рік. І шість років поспіль готує новорічні подарунки друзям — тобто усім вишгородцям.
28 грудня 2013-го для 450 мешканців міста таким подарунком став святковий концерт від гуртківців БК «Енергетик»
і міського ЦТ «Джерело». Чудові творчі
вітання підготували Аліна Лободенко (вокальна студія «Астерія»), Алла Наталушко (актриса театру і кіно) та Олександра
Стецюк (вокальна студія «Полузір’я»),
клуб спортивно-бального танцю «Артіс»
і фольклорний ансамбль «Золотий вік».
Спілку вітали і дякували за активну
участь у розв’язанні економічних та соціальних проблем міста Вишгородський

міський голова Віктор Решетняк і керівник КП «Вишгородська ЦРЛ» Віктор Павленко, який відзначив турботу влади та
Спілки про медицину. Так, за сприяння
голови Вишгородської РДА Олександра
Приходька медичні заклади ремонтують
і оснащують, а міська влада під керівництвом Віктора Решетняка перерахувала
50 тис. грн для придбання обладнання,
здійснюється протезування інвалідів і
ветеранів. Завдяки голові СПВ Олександру Семенову всі лікарні району отримують олію, і, до речі, Вишгородська ЦРЛ
на сьомому місці із 31-єї лікарні Київщини за забезпеченням харчуванням.
Після концерту глядачів у фойє
чекали Дід Мороз і Снігурка з помічниками-спілчанами: вручали солодкі
привітання до святкового новорічного
столу.

Почесний гість свята — Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк: «Ви збираєте людей, які потребують уваги.
Ви — патріоти, і не лише допомагаєте, а й самі керуєте і
завжди можете розраховувати на підтримку»

Вишгородщина у цифрах
Вишгородщина активно працює над реалізацією завдань і доручень Президента України,
спрямованих на створення належних умов проживання в усіх населених пунктах району. Забезпечується втілення ініціатив Президента України у
рамках реалізації Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Проведена робота дала змогу забезпечити
позитивні зрушення в економіці району як основи для зростання добробуту та підвищення якості
життя населення.
Про проект «Київщина без окраїн», газифікацію, житлову забудову, реконструкцію дорожнього покриття, інвестиційні надходження, створення
нових робочих місць, надходження до бюджету та
рівень доходів, обсяги реалізованих послуг, соціальні проекти, стан медичної, культурної й спортивної сфери, плани та перспективи на майбутнє
Вишгородщини розповідає голова Вишгородської
райдержадміністрації Олександр ПРИХОДЬКО.
«Київщина без окраїн»
Проект «Київщина без окраїн» спрямований, насамперед, на розбудову інфраструктури та розвиток
віддалених населених пунктів з метою перетворення
Київщини на територію економічного зростання та інтенсивного розвитку соціальної сфери. Наші дії спрямовані на вирівнювання соціально-економічного розвитку району, зокрема, віддалених населених пунктів.

У Вишгородському центрі
обслуговування платників

З цією метою продовжується їх газифікація. У
жовтні цього року введено в експлуатацію газопровід
середнього тиску довжиною 4,26 км у с. Лісовичі Литвинівської сільської ради, що дасть можливість газифікувати біля 100 будинків села.
Усього протягом 9 місяців 2013 року в районі побудовано 0,483 км газопроводів високого тиску, 6,144
км газопроводів середнього тиску, 0,13 км низького
тиску, 8,492 км дворових вводів та 12,297 км інших мереж, а також підключено 491 квартиру.
Дороги дорогі, але якісні
Одним із найбільш виразних показників розвитку
будь-якої території є стан доріг. Ми щорічно виконуємо величезні обсяги робіт з їх капітального та поточного ремонту, і 2013 рік — не виняток. Лише за 9 місяців
2013 року видатки на ремонт доріг по спеціальному
фонду бюджету району склали 8 мільйонів 270 тис.
грн, у тому числі на капітальний ремонт спрямовано 7
мільйонів 734 тис. грн, на поточний — 536 мільйонів
гривень. У тому числі використано субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг на суму понад 1 мільйон гривень.
За словами Президента України Віктора Федоровича Януковича в інтерв’ю засобам масової інформації, у 2014 році у державному бюджеті буде закладена
чи не найбільша, за всі роки незалежності держави,
сума коштів на ремонт доріг, і левова доля припаде
саме на дороги місцевого значення. Тому маю надію,
що 2014 рік стане переломним у вирішенні цієї про-

Минулого тижня відвідувачі центру обслуговування платників податків у Вишгородському районі разом із працівниками інспекції відсвяткували річницю
діяльності Міністерства доходів і зборів України.
ід час акції з розповсюдження брошури «Сервіс
для платників» платникам було вручено маленькі подаруночки — вітальні новорічні листівки від
начальника інспекції та набори ялинкових прикрас.
«Не вперше приємно здивована діями працівників
Вишгородського центру обслуговування. В останній
час відчуваю дійсно зацікавленість усіх фахівців Міністерства реально створити умови для комфортного обслуговування кожному платнику податків. Вже не перша
листівка чи брошура на робочому столі дає відчуття, що
про нас справді піклуються. А ці новорічні прикраси ми
обов’язково розмістимо на нашій ялинці в офісі», — відзначила головний бухгалтер сільськогосподарського
підприємства ім. Шолуденка Марія Бендик.

П

блеми.
Сьогодні основна наша задача у цьому напрямку —
забезпечити своєчасне прибирання та утримання доріг у зимовий період. З цією метою дорожніми службами проведені роботи з підготовки до зимового періоду
спеціалізованої снігоприбиральної техніки, із заготовлення посипочного матеріалу та реагентів.
60 сімей отримали ордери
Досить активно в районі відбувається будівництво
житла. Цього року жителі міста Вишгорода пересвідчились у дієвості соціальної ініціативи Президента
України по програмі «Доступне житло», за якою 60
сімей отримали ордери на квартири. За цією програмою будуть зведені ще 2 будинки по вулиці Набережній у Вишгороді.
За 9 місяців 2013 року за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 40 207 кв. м житла, що на 15% більше, ніж у відповідному періоді 2012
року. Питома вага району в загальнообласному обсязі
введеного житла складає 4,7% (7 місце в області).
У будівельній галузі обсяг виконаних робіт за січень-вересень 2013 року складає 377 млн грн, що
більше відповідного періоду минулого року у фактично діючих цінах на 143 млн грн, або в 1,6 рази. У тому
числі по інженерних спорудах 317 млн грн, по будівлях
— 60 млн грн, з них житлові — 16 млн грн.
Далі — у наступному номері
(Повністю текст читайте на сайті
www.vyshgorod.in.ua)

Звіти — в електронному вигляді
Вишгородська ОДПІ
У наш час будь-яка сфера
діяльності
стає
повністю
комп’ютеризованою. Це стосується і податкової звітності. Сьогодні
для подачі звітності не обов’язково
їхати у податкові органи та стояти
в чергах — можна здавати звіти, не
відходячи від комп’ютера.
ля цього необхідно мати
посилені сертифікати відкритих ключів, які можна
отримати безкоштовно у відділеннях
Акредитованого центру сертифікації ключів, що знаходяться у ЦОППах:
при ГУ Міндоходів у Київській області

Д

ІнформаційноРічниця Міндоходів
комунікаційний
сектор Вишгородської ОДПІ

Підсумки-2013

Про все потроху

Росіяни
не схвалюють кредит
Більшість росіян не схвалює рішення Москви надати Україні кредит та
знижку на газ. Про це свідчать результати опитування, проведеного «Левада-Центром».

Контроль на кордоні
Українські прикордонники посилюють контроль на східному напрямку через теракти у російському Волгограді.
Як зазначили у прес-службі Держприкордонслужби, контроль за перетином кордону посилюється на усій
східній ділянці – від Чернігівської області до Донецька та Криму.

(м. Київ, вул. Народного ополчення,
5-А) та Білоцерківській ОДПІ (м. Біла
Церква, б-р 50-річчя Перемоги, 12), у
будь-яких територіальних органах ГУ
Міндоходів м. Києва.
Відтепер звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування надсилаються
засобами електронного зв’язку.
Актуальні версії програмного забезпечення безкоштовно надаються
в органі доходів і зборів за місцем обліку та розміщені на офіційному вебпорталі Міністерства доходів і зборів
України.
Звітність необхідно надсилати на

єдину адресу Інформаційного порталу
Міністерства доходів і зборів України
zvit@sta.gov.ua.
Платники єдиного внеску можуть
отримати консультації через call-центр
Інформаційно-довідкового
департаменту Міндоходів (тел.: 0-800-501-007)
та у ЦОППі Вишгородського району.
Усі працездатні громадяни мають укласти договір на добровільну
сплату єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Адже сплачені
кошти сьогодні — гарантія державної
підтримки в майбутньому та впевненість у достойному пенсійному забезпеченні.

Жертвами двох терактів, які сталися у Волгограді упродовж останніх 24
годин, стали 32 людини. Більше сотні
осіб постраждали, стан щонайменше
10 поранених — дуже важкий.

минає, на аркушах паперу та викидали
у смітник.

«ЄвромайданПортугалія»
У неділю в Португалії знову зібрались українці, аби таким чином підтримати співвітчизників на Майдані у
Києві. Там було створено об’єднання
«Євромайдан-Португалія».

Негатив — у сміття
У Нью-Йорку попрощалися з сумними спогадами. У мегаполісі провели незвичну акцію – охочі писали усе
негативне, що трапилося, у році, який

ООН затвердила бюджет
на 2014-2015 роки
Генеральна асамблея ООН затвердила бюджет організації на 2014-2015
роки. Кошторис складає $5,53 млрд.
Це на 1% менше, ніж у попередній дворічний період.

Вірменія —
у Митний союз
Вірменський прем’єр-міністр Тигран Саркісян сподівається, що уже до
травня наступного року буде готовий
договір про приєднання Вірменії до
Митного союзу.

Вишгород
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На розгляді: «Демократи», новий Статут газети, зміни до
Генплану міста та звернення ВСГО «Федерація футболу України»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Плани на наступний рік, нова депутатська група у міськраді та Статут КП
«Редакція газети «Вишгород» у новій
редакції, зміни до Генерального плану міста, землі комунальної власності
та чимало іншого — теми розгляду на
останній сесії цього року. Із 81 питання порядку денного 72 — земельні.
28 сесія Вишгородської міської
ради шостого скликання відбулась
27 грудня 2013 року за участі 29 депутатів. До лічильної комісії обрали
Юрія Попова, Володимира Лісогора,
Віталія Кутаф’єва, секретарем засідання — Валентину Супрун.
озпочалася сесія з вітання:
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк поздоровив з
днем народження Богдана Руденка та
Світлану Свистун, а для всіх присутніх
у залі заколядував і защедрував фольклорний ансамбль «Золотий вік».
Із 72 земельних питань доповідав
заступник міського голови Олексій
Данчин. Депутати ухвалили 44 і відхилили 28 із них. Зокрема, подовжено
(поновлено) дію договорів оренди, затверджено проекти землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду
родині дитини-інваліда Лисенко (НА
ФОТО). А от низці громадян із цього ж
питання відмовлено. Переважно — через те, що земельна комісія не підтримала їхні клопотання.
На розгляд сесії земельна комісія
залишила затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду ФОП Сторожик В. І.
Власник магазину з продажу автошин
та інших запчастин на вул. Набережній, якому надали слово, повідомив, що
за вісім років звертався вже й у Страсбурзький суд і вважає, що підстав для
відмови немає. Тим не менш, більшості
голосів цей проект рішення не зібрав.
Оформлено
право
комунальної
власності територіальної громади міста
на земельні ділянки, зокрема, під артезіанську свердловину на вул. Парусній
(урочище «Гористе») та під існуючою каналізаційно-насосною станцією ВМКП
«Водоканал».
Затверджено технічну документацію щодо встановлення (відновлення)
в натурі (на місцевості) меж земельних
ділянок комунальної власності — під
будівлею і навколо РЦТ «Дивосвіт» (кінотеатру «Мир») та БК «Енергетик», а
також під дитячий майданчик у мікрорайоні «Дідовиця».
Зміни до Генерального плану міста
Вишгорода внесли після обговорення,
під час якого депутат Олексій Момот,
зокрема, нагадав, що, за чинним законодавством, зміни у Генплані можна
робити не частіше, ніж раз у п’ять років
— і лише на основі внутрішньоміського
моніторингу. Передбачається виконання (за рахунок коштів міського бюджету)
картографічних матеріалів (крім інформації з обмеженим доступом відповідно
до законодавства) — для розміщення
їх на веб-сайті, у місцевих періодичних
друкованих ЗМІ, а також у загальнодоступному місці у приміщенні Вишгородської міської ради.
Наступний проект рішення «Про
розробку проектів розподілу територій
мікрорайонів (кварталів) міста Вишгорода» депутати не підтримали, попри пояснення районного архітектора
Дмитра Ликова, що визначення меж полегшить прибирання комунальниками,
утримання прибудинкових територій
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ОСББ тощо.
Так само не проголосували за
оформлення прав на землі комунальної
власності міста (інвентаризацію), натомість дали згоду на інвентаризацію
земельної ділянки, що у користуванні
ДБВО (виробнича база) та розробку
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянки ТОВ «Ванда»,
а от щодо проведення інвентаризації
земельної ділянки ТОВ «Валентин» розгляд перенесено на наступну сесію.
ПАТ «Київоблгаз» передано на праві
господарського відання газові мережі,
об’єкти та споруди на них. А ТОВ «Фірма
«Омега» продано земельну ділянку площею 1,3475 га (вул. Новопромислова,
2-а) за 2 060 891 грн 97 коп. — із розстрочкою платежу терміном на 5 років.
Одноголосно затверджено план діяльності ради з підготовки проектів
регуляторних актів та план роботи на
2014-й рік. З обох питань доповідала секретар міської ради. Марія Решетнікова, зокрема, повідомила, що з
плану цього року шість актів уже прийнято, три — на стадії доопрацювання,
ще шість не будуть прийняті, бо немає
змін у законах, а щодо трьох — відпала необхідність (це доступне житло за
кошти міського бюджету, яких немає;
умови викупу землі та нерухомості та
конкурсне вивезення твердих побутових відходів). Обидва плани мають бути
оприлюднені після підписання їх Вишгородським міським головою.
Затвердили міські депутати також
і звіти про виконання Вишгородського міського бюджету за 9 місяців та
використання коштів цільового фонду Вишгородської міської ради за 10
місяців 2013 року, а також Порядок і
нормативи відрахування до загального
фонду місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода, частини чистого прибутку (доходу) за результатами
шоквартальної
фінансово-господарської діяльності, що набувають чинності
з дня офіційного оприлюднення (із цих
трьох питань доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич).
Встановлено податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки.
Доповідач — Олексій Данчин — пояснив, що раніше не оподатковувалася
нерухомість (житло) площею менше 120
кв. м. Та, оскільки у власності платника
податку буває і 10 або більше квартир,
то з 01.01.2014 р. площа усього житла,
що перебуває у власності, підсумовується.
Ставки податку за 1 кв. м житлової
площі для фізичних і юридичних осіб
і термін надання декларації — див. у
оприлюдненому на сайті міськради (та/
або у газеті) рішенні.
Через те, що не прийнято Державний бюджет, керуючись ст. 79 Бюджетного Кодексу України «Особливості
формування надходжень та здійснення
витрат місцевого бюджету в разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет», міські депутати затвердили тимчасовий розпис доходів і видатків
бюджету міста на 1 квартал 2014 року
по загальному та спеціальному фондах
(доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич).
У Вишгородській міській раді зареєстровано депутатську групу «Демократи»: Олександр Семенов, голова, Олександр Баланюк і Віктор Добровольський
(всі троє —УДАР), позапартійні Дмитро

Остання сесія року
Новицький і Дмитро Прозоров, Світлана Свистун і Володимир Шелест (обидва — УДАР). (До відома. Голова фракції УДАРу у Вишгородській міській раді
— Людмила Колєва, голова місцевої
парторганізації — Олександр Скоробогатий).
Депутати ухвалили і Статут Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» (доповідав заступник
міського голови Олег Міщенко, котрий
пояснив це необхідністю розширити,
насамперед, фінансові можливості комунального підприємства).
Статут не обговорювався на бюджетній комісії, про що заявив голова
цієї комісії Дмитро Корнійчук. Додам,
що з текстом Статуту головний редактор КП «Редакція газети «Вишгород»
ознайомилася впродовж 40 хвилин напередодні сесії — і деякі зауваження
почув лише голова регламентної комісії
Олександр Семенов.
Він сам і повідомив депутатам, що
комісія (її пропозиції роздали перед
сесією) збиралася не у повному складі. А також поінформував, що головний
редактор погодилася з основними
змінами у Статуті: введенням посади
директора та розширеним складом і
повноваженнями редакційної колегії (9
осіб: три — за поданням міського голови; три — за поданням регламентної
комісії, два — за поданням головного
редактора, що очолює редколегію).
Заперечую, що головний редактор
КП «Редакція газети «Вишгород» погодилася, наприклад, з розширеним
втручанням редколегії у кадрову і частково фінансову редакційну політику. За
законом, редколегія — дорадчий, а не
керівний орган.
І насамперед не погодилася із тим,
що Засновник (міська рада) зняв із себе
відповідальність за збитки підприємства. Я запропонувала закрити всі фінансові питання, а потім уже виносити
на розгляд сесії переформатування газети.
Відповідь: по зарплатні у Засновника перед редакцією боргів немає.
Стосунки керівника з колективом (колдоговір) і борги за друк — ваша справа.
А те, що виникли вони «за сприяння»
Засновника і що газета — комунальне
підприємство (власність громади), —
промовчали.
Між тим, за сім років (з моменту прийняття нині чинного Статуту) Засновник
не уклав відповідної угоди з редакцією
та дотепер відхиляє тристоронню угоду/колективний договір (Засновник-Керівник-Профгрупа), яку запропонувала
головний редактор і яка охоплює всі
сторони діяльності редакції.
Новий Статут визначає підприємство прибутковим, тож залишається
відкритим підтримка газети відповідно до закону про ЗМІ та соціальну підтримку журналістів. Реалії?.. Бачимо
наочний приклад — останні кілька ро-

ків «вільного плавання» районної газети
«Слово».
Депутат Юрій Городиський висловив
невдоволення «підцензурною» редакційною політикою, яка, мовляв, знижує
інтерес до газети «Вишгород» і, відповідно, наклад. Заперечу, бо тут, насамперед, звичка все зростаючої кількості
«пільговиків» отримувати газету безкоштовно роками.
Між тим, цей прошарок суспільства є
основним читачем газети «Вишгород». І
не можна відкидати формування громадської думки серед найактивнішого
електорату. Молодь може ознайомитися зі свіжим номером і прочитати ще чимало цікавого на веб-сайті газети www.
vyshgorod.in.ua. А літні люди звикли довіряти друкованому слову.
Депутат Олександр Слива послався
на процвітаючі «незалежні видання».
Порівняння вважаю некоректним, тому
що подібні ЗМІ не відповідають за результати натискання на безвідмовні
психологічні кнопки. Та й виходять нерегулярно.
Щоправда, у міськраді газету пообіцяли не кидати напризволяще, розуміючи стратегічні завдання місцевого засобу масової інформації, його вплив на
громаду і т. інш., та ми все ж дуже сподіваємось на вашу підтримку, шановні читачі. Читайте і пишіть у газету «Вишгород», передплачуйте її для себе, рідних
і знайомих!
Одностайно підтримали обранці
міської громади ініціативу Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» — розмістити на території міста тренувальний
центр для занять та змагань національних збірних команд при підготовці
до міжнародних та офіційних змагань
ФІФА та УЄФА — із зауваженням депутата Олександра Семенова (щоб діти і
дорослі теж мали змогу там займатися).
Надано дозвіл на виділення земельної
ділянки орієнтовною площею 2,0 га для
будівництва сучасного стадіону. «Гадаю,
Вишгород від цього тільки виграє», —
резюмував міський голова.
Депутати також прийняли до відома два звернення. Представник ветеринарної медицини повідомила, що є
випадок сказу на вул. Спаській і попросила депутатський корпус попрацювати
на округах, довести до людей інформацію про необхідність щеплень домашніх
тварин та тимчасової відмови від проведення й участі у виставках і змаганнях
собак і котів.
А підприємниця Олена Нікорович
попросила вжити заходів до виставки-ярмарку, що вже три роки займає
приміщення і територію навколо БК
«Енергетик». «Це — недобросовісна
конкуренція, — вважає представниця
малого бізнесу, — тому що вони не платять оренду, як ми, натомість — збивають ціни, приїздять у дні зарплат і пенсій».
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Василь Симоненко
та новий канон високої української культури
Деякі пропозиції щодо відзначення 80-річчя від дня народження поета

Андрій ОКАРА,
Центр східноєвропейських
досліджень (Москва, РФ)
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Загальна стратегія всеукраїнського відзначення 80-літнього ювілею з
дня народження (8 січня 2015 року) та
50-ліття з дня смерті (13 грудня 2013
року) видатного українського поета
та громадського діяча Василя Симоненка (1935—1963) необхідна для
консолідації та координації заходів,
спрямованих на актуалізацію в сучасній Україні цієї визначної постаті, його
творчості та певних загальнозначущих гуманітарних тем, пов’язаних з
формуванням новітньої української
ідентичності та самосвідомості.
то б не був «хедлайнером» ювілейних заходів — держава, провладні угрупування, опозиція,
представники громадянського суспільства та інтелігенції — формат відзначення ювілею поета має бути максимально
резонансним. Відзначення 80-літнього
ювілею Симоненка 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.
При цьому відзначення має відбуватися у сучасному форматі, на сучасній
культурній мові — засобами XXI століття, а не XX, як то часто буває, коли той
чи інший визначний ювілей відзначають у радянському монументальному
чи пострадянському псевдомонументальному форматі. Сучасному формату
притаманне використання новітніх інформаційних та соціальних технологій, а
також позитивна імідж-кампанія «відтворення пам’яті» ефективними засобами,
щоб усе, що пов’язано з тією чи іншою
постаттю (біографія, творчість, державні
справи, наукові досягнення та інше), увійшло б до арсеналу національної «м’якої

Х

сили» (Soft Power).
Варто зробити висновки з негативного досвіду — наприклад, з досвіду увічнення пам’яті Василя Стуса (зокрема, з
пропагандистської кампанії, спрямованої на надання Донецькому університету
імені цього поета).
Варто також пам’ятати, що постать
Василя Симоненка має надзвичайний
об’єднавчий потенціал на грунті української культури для різноманітних суспільних прошарків: і для людей з прорадянськими і проросійськими симпатіями, і
для людей з протилежними симпатіями,
і для вихідців із Західної України, і для вихідців із Донбасу, і для інтелектуалів, і для
простих людей Симоненко може стати
своїм — зрозумілим та цікавим. Багато
інших видатних поетів, той самий Василь
Стус, як показала практика, не зовсім годяться на таку роль. Постать Симоненка
за своєю типологією належить до яскраво проявлених «апологічних» постатей;
серед інших «апологічних» можна назвати Моцарта, Пушкіна, Юрія Гагаріна, Володимира Івасюка, Євгена Мартинова.
Тож Василь Стус та Василь Симоненко —
це яскрава пара «діонісійського» та «аполонічного» культурних двійників: перший
є ідеальним втіленням «темного» стилю,
ускладненої гармонії, екзистенційних
надривних прозрінь, другий — втіленням
прозорості, гармонії, поетичного лаконізму.
Як відомо, художня література (поезія, проза, драматургія) мають, окрім
естетичного та виховного, також і суспільно-політичний вплив. Не буде
прибільшенням сказати, що Шекспір
об’єднує англосаксонський світ, а Сервантес та його «Дон Кіхот» — іспаномовний. Роль шевченкового «Кобзаря» для
формування української нації є показовою та еталонною — навіть у загальнолюдському масштабі. Створення канону
високої національної літературної класики — необхідний процес для кожної культури. В Україні існує пантеон класиків XIX
століття, але пантеон класиків XX століття так і не було сформовано — через
загальнозрозумілі об’єктивні причини.
Але нині якраз стає на часі формування
літературного канону XX століття і виявлення місця кожної з фігур у пантеоні національної культури.
Результатом акцій, заходів та реалізації проектів, присвячених 80-літтю з
дня народження Симоненка, має стати:
1. Повернення суспільного інтересу
до творчості та постаті Василя Симоненка.
2. Позиціонування Симоненка як одної з найбільших постатей української
поезії XX століття, введення його в класичний канон XX століття.
3. Позиціонування Симоненка як од-

ного із зачинателів українського «шістдесятництва» і однієї з ключових постатей
серед «шістдесятників».
4. Міфологізування постаті Симоненка як одного з кількох найбільших у XX
століття творців нової України.
5. Поліпшення іміджу української
культури загалом.
6. Підвищення інтересу суспільства
до поезії як такої та до української новітньої поезії зокрема.
7. Поліпшення стану української колективної ідентичності.
8. Загальна гуманізація суспільства.
З точки зору таких завдань напередодні ювілеїв Василя Симоненка актуальною може бути реалізація наступних
проектів та проведення наступних акцій:
1. Повне академічне видання творів
(поезій, статей, записів, листів) Василя
Симоненка. (За рахунок держави. Провідна організація: Інститут української
літератури НАНУ. Наклад має бути безкоштовно розповсюджено — школи, вузи,
бібліотеки, громадські установи та ін.)
2. Масове видання поезій Василя
Симоненка (в одній чи у двох книжках)
— на основі Повного академічного видання. (Наклад: масовий. Видання має
стати рентабельним. Проект може реалізувати одне з комерційних видавництв.
Державна участь може реалізуватися в
інформаційній підтримці проекту).
3. Піклування про підготовку та видання поезій Симоненка в перекладах
в інших країнах (насамперед, білінгви
рос.-укр. в Росії та англ.-укр. у США). (За
участі СПУ та кафедр славістики в Гарвардському, Римському та ін. провідних
західних університетах).
4. Фотоальбом на тему «Василь Симоненко та його час». (Інститут української літератури, ініціативні групи).
5. Підготовка та видання спогадів про
Василя Симоненка (зібрати вже існуючі спогади, додати нові цікаві, залучити
друзів та знайомих Симоненка до написання своїх спогадів).
6. Підготовка наукової біографії Василя Симоненка (може бути вміщено в
академічному зібранні творів) (Інститут
української літератури НАНУ).
7. Великі наукові конференції, що
присвячено Василю Симоненку та феномену «шістдесятництва» (Полтава, Черкаси, Київ) — з виданням матеріалів та
записок.
8. Невеличкі наукові студентсько-аспірантські конференції та круглі столи в
масштабах Полтавського педагогічного
університету та ін.
9. Збір, реставрація та видання пісень на вірші Василя Симоненка на CD.
(Фонотека Національного радіо України
та ін.; серед інших — пісні у виконанні
Юрія Гуляєва, Раїси Кириченко та Чер-

каського народного хору, Назарія Яремчука, Віктора Морозова та ВІА «Смерічка», Романа Майбороди, Володимира
Турця та ін.)
10. Збір, реставрація та видання усіх
аудіозаписів з голосом Симоненка на CD
(DVD). (Якщо таких записів недостатньо
на окремий диск, доречно видати їх на
одному диску з піснями на вірші Симоненка.) (Фонотека Національного радіо
України та ін.)
11. Запис віршів Василя Симоненка у
виконанні провідних українських акторів.
12. Встановлення меморіальних дошок у місцях, пов’язаних із Симоненком,
— де їх ще немає (приміром, на вокзалі у
Смілі, де побили Симоненка, що призвело до смерті).
13. Створення пам’ятних об’єктів у
Полтаві як обласному центрі: назва вулиці та креативний пам’ятник у сучасному
стилі (на конкурсних засадах). (Документальних відомостей щодо перебування
Симоненка у Полтаві немає, прив’язки
його до якогось конкретного району не
існує, тому його іменем можна назвати будь-яку нову вулицю або перейменувати вулицю з радянською назвою.
Пам’ятник також можна встановити без
територіальної прив’язки.) (Полтавська
ОДА, Полтавська міськрада, депутатимажоритарники ВР від Полтавщини).
14. Створення документального фільму про Симоненка — за участі знайомих поета та експертів (один із провідних
українських телеканалів чи незалежна
продакшн-студія).
15. Створення тематичних радіопрограм про Симоненка (Перший канал
українського радіо).
16. Створення біографічного радіоспектаклю про Симоненка (Перший канал
українського радіо).
17. Створення туристичного маршруту — поїздка на батьківщину Симоненка.
18. Встановлення указників біля села
«Вили» на автотрасі Київ — Харків — до
батьківщини Симоненка.
19. Лобіювання на рівні Міністерства
освіти України та Відділу освіти Полтавської області туристичних маршрутів на
батьківщину Симоненка для учнів середніх чи вищих класів загальноосвітньої
школи.
20. Створення та підтримка інтернетсайту, на якому б було представлено поезію Симоненка та матеріали про нього.
21. Популяризація віршів Симоненка за допомогою зовнішньої реклами в
контексті програм реалізації соціальних
рекламних кампаній (білборди вздовж
автотрас (портрет Симоненка, актуальна
картинка та цитата), наліпки з цитатами
Симоненка у метро, короткі відеокліпи
по телебаченню — відомі люди читають
його вірші та ін.)

16 фактів про улюблені свята
1. У середні віки прикрашена яблуками
ялинка була символом дерева пізнання
добра і зла.
2. Мартін Лютер започаткував традицію прикрашати ялинку свічками, які з
1895 року замінили електричними гірляндами.
3. До Америки ялинку завезли у 17 ст.
німецькі іммігранти, до Англії – чоловік королеви Вікторії німецький принц Альберт,
у Росію, а заразом і в Україну, ялинку, як
символ Нового року, «приніс» Петро І у
1700 році.
4. У 20-х роках минулого століття більшовики заборонили «буржуйські ялинки»
і святкування Різдва та Нового року, але
у грудні 1935 року партієць Павло По-

стишев «реабілітував» Новий рік разом із
ялинками.
5. Перші штучні ялинки робили з гусячого пір’я і з’явились вони, звісно ж, у Німеччині в 19 ст.
6. Ескімоси святкують Новий рік тоді,
коли випадає перший сніг.
7. Вперше Снігуронька з’явилась на
радянській головній ялинці у 1937 р.
8. У 1903 р. у різдвяному випуску дитячого журналу «Малютка» був опублікований вірш Раїси Адамівни Кудашової
«Ёлочка», а через 2 роки композитор-аматор Леонід Карлович Бекман поклав текст
на музику – так побачила світ усім відома
пісня «В лесу родилась ёлочка».
9. Вперше політ Санта Клауса на санях

описав Вашингтон Ірвінг у 1819 р.
10. Найпопулярніша різдвяна пісня
«Jingle Bells» була написана для Дня подяки у 1853 р. Джеймсом П’єрпонтом
(Pierpont), а різдвяною вона стала у 1890
році.
11. У 1843 р. Діккенсом за 6 тижнів
була написана «Різдвяна пісня в прозі» –
найбільш екранізована різдвяна історія.
12. Найбільший різдвяний подарунок
у світі — 46,5 метрів у висоту і вагою 225
тонн – це Статуя Свободи, яку Франція подарувала США в 1886 році.
13. Рудольфа – червононосого оленя Санта Клауса – вигадав у 1939 році
копірайтер Роберт Мей для універмагу Montgomery Ward, а сніговика Фрості

«створили» для рекламної компанії спиртного ще у 1890 р.
14. Пузанем у червоному короткому кожусі Санта Клаус став у 1931 році
завдяки художнику Гаддону Сандблому,
який створив його для різдвяної кампанії
Coca-Cola (до цього Санта носив кожухи
зеленого, синього та лілового кольору).
15. «The Spirit of Christmas» (1992 і
1995 рр.) – назва першого двосерійного
мультфільму Трея Паркера та Мета Стоуна
(«Jesus vs. Frosty» і «Jesus vs. Santa»), на
основі якого вони створили «South Park».
16. Останні 26 років світ дізнається
про наближення Різдва завдяки вантажівкам Coca-Cola, створеним агентством
W.B. Doner у 1995 р.
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2+2
06:05, 23:05 Х/ф «Труфальдiно
з Бергамо»
07:30, 00:30 Смiх з доставкою
додому
09:00, 21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
09:15 Полiттеатр
09:40 Музичнi привiтання
10:25 Т/с «Таємниця старого
мосту» (1)
11:10 Т/с «МонтеКрiсто»(1)
12:05 Наш спорт. Валерiй
Лобановський. До 75-рiччя вiд
дня народження
12:30 Шеф-кухар країни
13:20 Вiкно в Америку
13:45 «Повернення додому».
Концерт Вiтаса
15:15 Новорiчнi зустрiчi з
М.Поплавським
16:55 Т/с «Таємниця старого
мосту»(1)
18:00 УРОЧИСТЕ
БОГОСЛУЖIННЯ на СВЯТО
РIЗДВА ХРИСТОВОГО
21:20 Рiздвяний вертеп в
гостях у I.Поповича
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
01:35 Д/ф «Дорога амфор.
Iсторiя гальських завоювань»
02:25 Сiльрада
02:40 Околиця
03:05 Д/ф «Життя за
протоколом»
03:35 Як Ваше здоров’я?

06:25 Х/ф «Пригоди
Флiка» (1)
08:15 М/ф
«Льодовиковий
перiод» (1)
09:50 Х/ф «Мiй
хлопець - янгол» (1)
11:45 «Новорiчний
парад зiрок з
М. Галкiним i В.
Зеленським 2014»
14:15, 05:15 «Вечiрнiй
квартал. Найкраще»
17:10 Т/с «Асi» (1)
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
20:00 Х/ф «Сам
удома» (1)
22:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної
перлини»
01:10 Х/ф «Бiблiя»
02:40 Х/ф «Мерi
Поппiнс, до
побачення!» (1)
05:00 «Телемагазин»

05:55 М/ф «Том i Джерi
проти карибських
пiратiв»
07:05 М/ф «Том i Джерi
на Марсi»
08:20 Х/ф «Повернення
Супермена»
11:05 Х/ф «Кучерявка
Сью»
12:55 Х/ф «Брюс
Всемогутнiй»
14:40 Х/ф «Лиса
нянька. Спецзавдання»
16:10 Х/ф «Матриця»
18:45 Факти. Вечiр
19:05 Надзвичайнi
новини
19:50 Х/ф «Матриця.
Перезавантаження»
22:15 Х/ф «Матриця.
Революцiя»
00:30 Х/ф «Потяг з
грошима» (2)
02:30 Х/ф «Подвiйна
гра» (2)
03:50 Велика рiзниця
по-українськи

06:00, 09:35, 11:15,
14:05 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:15, 17:30, 23:25
«Клуб гумору»
15:00, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:00 «Концерт
оркестру
Ю.Сiлантьєва
«Пiсня лишається з
людиною...»
18:20, 02:05 «Концерт
Й.Кобзона «Я кохаю
Вас до нестями!»
21:00, 23:00, 01:40,
03:35 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25, 00:15 Х/ф
«Сестри Марч
святкують Рiздво» (2)
04:00 «Громадська
приймальня»

05:35 «Чужi помилки.
Санта-Барбара похерсонськи»
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:10, 18:15
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:50 «Зiркове життя.
Врятованi дiтьми»
10:50, 01:15
Х/ф «Королева
бензоколонки»(1)
12:10, 23:15 Х/ф
«Лузер»(1)
14:15 Х/ф «Судженийряджений»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:20 «Україна
має талант!-5»
02:35 Нiчний ефiр

06:00 Х/ф «Вождь Вiннету i
напiвкровка»
08:00 Дикi зiрки
08:35 Iсторiї з майбутнього
09:00, 20:00 Д/с Тлумачення
сновидiнь
10:00 Одного разу в Парижi.
Далiда i Дассен
10:55 Шляхи акул
12:15 Д/ф «Перша сумська:
дзвiнок у майбутнє»
13:30 Х/ф «Вiрна Рука - друг
iндiанцiв»
15:00, 16:25, 18:55 «Погода»
15:45 Захоплююча зоологiя
16:30 «Алло, лiкарю!»
17:30 «Алло, адвокате!»
18:00 «Мистецькi iсторiї. З
янголом на плечi. Рiздвяний
концерт»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Андрiй Разiн
21:00 Таємницi Iсуса
22:15 Х/ф «Янтарнi крила» (2)
00:15 Ворожiння.12 способiв
дiзнатись долю
01:05 «Свiтськi хронiки»
01:30 Х/ф «Той, хто йде у
снiгах»
03:00 «Мистецькi iсторiї.
Рiздвяний концерт»
05:00 «Щоденник для
батькiв»
05:25 «Будь в курсi!»
05:50 «Цивiлiзацiя Incognita»

05:45 Концерт
«Михайло Задорнов.
Новорiчний
«задорний» день»
09:20 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
12:15 Т/с «Янгол у
серцi»
16:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:25 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
23:20 Т/с «Катерина.
Iнше життя»
01:10 Д/ф «Час
Рiздва»
02:00 Мюзикл
«Вечора на хуторi бiля
Диканьки»
03:35 Х/ф «Нова
рiздвяна казка»
05:05 М/с «Маша i
Ведмiдь»

05:40, 05:45 Срiбний
апельсин
06:00 Остаточний
вердикт
07:00, 09:00, 19:00,
03:10 Подiї
07:10 Т/с «Адвокат»
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 14:45, 17:00 Т/с
«Слiд»
10:00 Дитяча Нова
хвиля. День перший
11:15 Дитяча Нова
хвиля. День другий
13:00 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
16:00 Великi мрiйники.
Жуль Верн
18:00 Т/с «Сашко»
19:20, 05:05 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
22:50 Х/ф «Хмарний
атлас» (2)
01:45 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи»
03:30 Т/с «Тюдори
3» (2)

04:10 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:20 Т/с «Росiйський
дубль» 16+
11:25 Т/с «Учитель у
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика
перерва» 12+
17:20 Т/с «Операцiя
«Ляльковод» 16+
21:10 Х/ф «Вiтер
пiвнiчний» 16+
23:10 «Рiздвяна
зустрiч НТВ» 12+
02:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
16+

04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 Х/ф «Учитель
танцiв»
06:25 Х/ф «Сини
Великої Ведмедицi»
08:10 «Чудотворцi ХХ
столiття»
09:00 «Афон.
Достукатися до небес»
10:15, 00:25 Т/с
«Сiмейний дiм»
12:05 Т/с «Анна
Герман»
17:00 «Бiлий птах».
Концерт Олени Ваєнги
19:00 «Час»
19:15 Т/с «Три
мушкетери»
21:00 Рiздво Христове.
Пряма трансляцiя
з Храму Христа
Спасителя
23:00 Х/ф «Зимовий
роман»
02:15 Х/ф «Тривай,
тривай, чарiвносте...»
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06:10 Х/ф «Охоронцi
скарбiв»
07:40 Х/ф «Спокусник»
10:20 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Сусiдам
вхiд заборонений»
12:15 Х/ф «Ельф»
14:10 М/ф «Лихо
мурашине»
15:55 Х/ф «Обладунки
бога»
17:45 Х/ф «Обладунки
бога-2»
20:00 Ревiзор.
Спецiальний випуск
21:25 Х/ф «Будинок з
приколами»
23:15 Х/ф «Чотири
рiздва» (2)
01:00 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино» (2)
01:50 Служба розшуку
дiтей
01:55 Х/ф «День бабака»
03:35 Т/с «Джоуї»

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, 01:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:20 Час економiки
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
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, 00:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00 Час новин, 1 блок
19:20 Час новин, 2 блок
19:45, 22:40, 23:35, 03:15,
06:15 Тема/Хронiка дня
20:00, 01:15, 01:35, 05:00,
05:35 Час. Пiдсумки дня
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS
02:40, 04:40 Життя цiкаве
03:40 Кiно з Янiною Соколовою
04:15 Гра долi

06:00 Мультфiльми (1)
07:00 «Схiднi
єдиноборства.
Бушидо»
08:00 «Нове Шалене
вiдео»
08:50 Х/ф «10,5 балiв»
(1)
12:00, 21:30 Т/с «Терра
Нова» (1)
13:40 Х/ф «Кокон» (1)
15:45 Х/ф «Кокон-2» (1)
18:00, 21:00 «Облом
UA. Новий сезон»
19:00 Т/с «Дiльниця»
(1)
00:00 Х/ф
«Розслiдування» (2)
02:00 Х/ф «Вперед за
скарбами гетьмана!»
(1)
03:25 Х/ф «В той
областi небес» (1)

5

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
11:10 Х/ф «Мама до
Рiздва» (1)
12:50 Х/ф «Лемонi
Снiкет: 33 нещастя»
14:40 «КВК-2013»
16:50 «Вечiрнiй
квартал»
18:20 Х/ф «Загадай
бажання» (1)
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
21:00 М/ф «Кiт у
чоботях» (1)
22:30 «Леся Здєся»
23:00 Х/ф «Черговий
тато: лiтнiй табiр» (1)
00:35 «Нiчне життя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 М/ф
«Русалонька»
06:25 Х/ф «Пiчкилавочки» (1)
08:05 Х/ф «Здрастуй i
прощавай» (1)
09:45, 04:25 Х/ф «Це
було в Пеньковi» (1)
11:40 Т/с «Двоє зi
скриньки»
15:05 Т/с «Павутиння
- 7»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Точка
вибуху»
23:00 Х/ф «Святе
сiмейство» (1)
00:55 Х/ф «Марiя з
Назарета» (1)

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 М/ф «Оленцеро
i пiдступний ельф (1)
11:50, 02:00 Х/ф
«Фiнiст - ясний сокiл»
(1)
13:15 Х/ф «Спляча
красуня» (1)
14:40 6 кадрiв
20:00 Вiталька
21:30 Смiшнiше, нiж
кролики
22:25 Камедi Клуб
00:20 Х/ф «Свiдок на
весiллi» (2)
03:20 БарДак 3
03:45 З ночi до ранку

06:00 Неймовiрнiй
маг Гудвiн
10:10 Перевинахiдники
12:00 Top Gear
14:00 Таємнича
Аравiя
17:00 У пошуках
пригод
19:40 Розгадка
таємниць Бiблiї
22:30 Фантастичнi
iсторiї
00:30 Рай на Землi
03:30 Конкiстадори

06:10 «Звичайний
концерт»
06:40 Х/ф
«Благочестива Марта»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:15 «Рiздвяна
«Пiсенька року»
10:15 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
10:55, 12:10 Т/с
«Доярка з Хацапетiвки
- 3»
14:05 Д/ф «Дарунки
волхвiв»
15:00 «Нова хвиля-2013.
Краще»
17:10, 18:20 Х/ф «Берег
надiї»
21:00 Рiздво Христове.
Пряма трансляцiя
урочистого Рiздвяного
богослужiння
23:00 Х/ф «Хлiбний
день»
00:35 Х/ф «Пряники з
картоплi»
02:25 Х/ф «Дикунка»
04:05 Х/ф «Лев Гурич
Синичкiн»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 07:00, 08:50,
12:00, 14:35, 23:00
Погода
06:05, 23:05 Х/ф
«Труфальдiно з
Бергамо»
07:10, 00:00 Смiх з
доставкою додому
09:00 РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
12:05 Новорiчна
програма «Ось вам
гарбуз, або Сватання на
Першому»
14:40, 21:25 Рiздвяний
вертеп в гостях у
I.Попочича
15:50 «Мелодiя двох
сердець». Новорiчна С.
та В. Бiлоножки
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
01:35 Фольк-music
02:50 Караоке для
дорослих
03:35 Як Ваше здоров’я?
04:30, 05:50 Служба
розшуку дiтей
04:35 М/с «Сандокан»

07:30 Х/ф
«Льодовиковий
перiод - 2: Глобальне
потеплiння» (1)
09:15 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної
перлини»
12:15 Х/ф «Сам
удома» (1)
14:15, 03:00 «Вечiрнiй
квартал. Найкраще»
17:10 Т/с «Асi» (1)
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
20:00 Х/ф «Сам удома
- 2» (1)
22:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря - 2:
Скриня мерця»
01:30 Х/ф «Бiблiя» (2)
05:05 «Телемагазин»
05:35 Х/ф «Гусарська
балада» (1)

05:15 М/ф «Том i
Джерi на Марсi»
06:25 М/ф «Лiга
справедливостi. Криза
двох свiтiв»
07:35 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
09:20 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
11:15 Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть-2.
Прекрасна i
небезпечна»
13:15 Т/с «Адмiрал»
22:25 Х/ф «Три
горiшки для
Попелюшки»
00:00 Х/ф «Потяг з
грошима» (2)
02:00 Х/ф «3000 миль
до Грейсленда» ? (2)
04:00 Х/ф «Деннiс загроза Рiздву»

06:00, 09:35, 11:15,
14:05 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Якiсне життя»
13:15, 17:40, 23:25
«Клуб гумору»
15:00, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:00 «Концерт
Й.Кобзона «Я кохаю
Вас до нестями!»
18:20, 02:05 «Концерт
I.Рєзнiка «Ювiлейний
вернiсаж»
21:00, 23:00, 01:40,
03:35 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25, 00:15 Х/ф «На
Рiздво до Ханаану» (2)
04:00 «Громадська
приймальня»

06:55, 16:00 «Все буде 06:20 М/ф «Гроза
мурах»
добре!»
07:35 Х/ф «Обладунки
08:55, 18:15
бога»
«Неймовiрна правда
09:15 Х/ф «Обладунки
бога-2»
про зiрок»
11:25 Х/ф «Будинок з
10:35 Х/ф «Вечори
приколами»
на хуторi поблизу
13:15 Х/ф «Чотири
рiздва»
Диканьки (Нiч перед
15:00 Уральськi
Рiздвом)»(1)
пельменi
11:50, 23:20 Х/ф «Сiм 21:00 Х/ф
«Особливостi
верст до небес»(1)
нацiонального
13:45 Х/ф «Чоловiк у
полювання в зимовий
моїй головi»(1)
перiод»
18:00, 22:00 «Вiкна22:35 Х/ф «День
бабака»
Новини»
00:45 Т/с «Не плач за
20:00, 22:20 «Україна
мною, Аргентино» (2)
має талант!-5»
01:50 Служба розшуку
дiтей
01:20 Х/ф
01:55 Х/ф «Запитайте
«Мужики!..»(1)
Сiндi» (2)
03:00 Нiчний ефiр
03:20 Т/с «Джоуї»

06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15, 00:15, 02:35, 03:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00, 03:20,
04:35 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45, 00:55
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, 01:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35, 03:15, 06:15
Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:10, 20:00, 01:15, 05:00,
05:35 Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15
Час: пiдсумки дня
13:10 Податковий щоденник
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS
00:35 Територiя закону
02:40, 04:40 Життя цiкаве
03:40 Кiно з Янiною
Соколовою
04:15 Гра долi

06:00 Х/ф «Вождь Вiннету
i старина Вогняна Рука»
08:00 «Мистецькi iсторiї:
З янголом на плечi.
Рiздвяний концерт»
09:00, 20:00 Д/с
Тлумачення сновидiнь
10:15 Ворожiння.12
способiв дiзнатись долю
11:30 Таємницi Iсуса
13:30 Х/ф «Вождь Вiннету
i напiвкровка»
15:30, 18:55 «Погода»
15:45 Новорiчна sms-ка
18:00 Д/с Навколо свiту
на повiтрянiй кулi
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Андрiй Разiн
20:35 Iсторiї з
майбутнього
21:00 Ясновидцi
22:00 Х/ф «Той, хто йде
в снiгах»
00:00 Джазовий концерт
у Коктебелi
01:00 Х/ф «Янтарнi
крила» (2)
02:40 Х/ф «Iнша жiнка» (3)
04:00 «Щоденник для
батькiв»
04:30 «Такi знайомi
мелодiї...»
05:25 «Будь в курсi!»

05:35, 23:20, 05:00
Т/с «Катерина. Iнше
життя»
06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:05 Х/ф «Нова
рiздвяна казка»
09:00 Пряма
трансляцiя Рiздвяного
богослужiння
10:45 Д/ф «Рiздво»
12:00 М/ф «Вартовi
снiв»
13:55, 02:35 Х/ф
«За сiмейними
обставинами»
16:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
20:00 «Подробицi»
20:25 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
01:05 Х/ф «Родина
напрокат»
04:45 М/с «Маша i
Ведмiдь»

06:00 Остаточний
вердикт
07:00, 09:00, 19:00,
03:15 Подiї
07:10 Т/с «Адвокат»
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:30, 17:00 Т/с
«Слiд»
10:00 Дитяча Нова
хвиля. День третiй
11:30 Концерт. Всi хiти
гумору
16:00 Великi мрiйники.
Леонардо да Вiнчi
18:00 Т/с «Сашко»
19:20, 05:10 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Таємний код
зламано. Жiнка
23:50 Т/с «Кримiнальна
полiцiя (2)
01:45 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи»
03:35 Т/с «Тюдори
3» (2)
05:50 Срiбний
апельсин

04:00 Х/ф «Вiтер
пiвнiчний» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:20 Т/с «Росiйський
дубль» 16+
11:25 Т/с «Учитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика
перерва» 12+
17:20 Т/с «Операцiя
«Ляльковод» 16+
21:10 Х/ф «Алмаз у
шоколадi» 12+
23:05 Х/ф «Можна,
я буду звати тебе
мамою?» 12+
00:55 Ти не повiриш!
16+
01:45 Дикий свiт 0+
02:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
16+

03:40, 04:10 Х/ф
«Принцеса цирку»
04:00, 08:00, 10:00
Новини
06:15 Х/ф «Бiлi вовки»
08:10 «Святi ХХ
столiття»
09:10 «Дарунки
волхвiв. Шлях до Росiї»
10:15, 01:25 Т/с
«Сiмейний дiм»
12:10 Т/с «Анна
Герман»
16:40 «Рiздвянi
зустрiчi» Алли
Пугачової
19:00 «Час»
19:15 Т/с «Три
мушкетери»
21:05 Х/ф «З новим
роком, мами!»
22:45 «Справжня
iсторiя життя святої
Матрони»
23:45 Х/ф «Мiй
хлопець - янгол»
03:05 «Самий
народний артист
Микола Крючков»

06:00 Телепузики
06:25 Малятатвiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
10:00 М/ф «Вiннi Пух:
Рiздвяний Пух (1)
11:50, 02:00 Х/ф
«Мар’я-майстриня»
(1)
13:15 Х/ф «Панi
Метелиця» (1)
14:40 Країна У
20:00 Вiталька
21:00 6 кадрiв
22:25 Х/ф «Шостий
елемент» (2)
00:20 Х/ф «Схiд
темряви» (2)
03:20 БарДак 3
03:45 З ночi до ранку

06:00 М/ф «Сiрий вовк
& Червона Шапочка»
06:30 «Святi й
праведники ХХ
столiття». Амфiлохiй
Почаївський
07:10 Х/ф «Зайчик» (1)
08:40 Х/ф «Смугастий
рейс» (1)
10:20 «Богатирi»
11:15 Т/с «Точка
вибуху»
14:45 Х/ф «Рiздво» (1)
16:55 Х/ф «Бумеранг»
(1)
19:00 Х/ф «Варавва»
(1)
22:30 Х/ф «Бадинок на
краю»
00:20 Х/ф «Марiя
Магдалина» (1)
02:00 Х/ф «Йосиф iз
Назарета» (1)
03:40 М/ф «Новорiчна
подорож»
03:50 Х/ф «Здрастуй i
прощавай» (1)

2+2

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:00, 19:00 Т/с
«Дiльниця» (1)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:40 Х/ф «Мама до

09:00 «Маски-шоу»

Рiздва» (1)

10:00 Х/ф «Смерч iз

12:15 Т/с «Всi жiнки -

космосу» (1)

вiдьми» (1)

12:00, 21:30 Т/с

14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)

«Терра Нова» (1)

15:40 Х/ф «Загадай

15:00 Т/с «Гончi-2» (1)

бажання» (1)

21:00 «Облом UA.

17:00, 20:00 Т/с «Моя

Новий сезон»

прекрасна няня» (1)
18:00 «КВК-2013»

00:00 Х/ф

21:00 «Розсмiши

«Викрадена» (2)

комiка»

02:00 Х/ф «Москаль-

21:50 «Велика

чарiвник» (1)

рiзниця»
22:50 Мюзикл

03:20 Х/ф «Iз життя
Остапа Вишнi» (1)

06:00 Динамо: як
стати магом
09:10 Top Gear
11:00 Рай на Землi
14:00 Хрест у
мистецтвi
15:00 Таємне життя
апостолiв
16:00 Розгадка
таємниць Бiблiї
18:50 Фантастичнi
iсторiї
20:30 Таємнича
Аравiя
23:30 Невiдома
Африка
00:30 Янголи
01:20 Наука вiдчуттiв
04:00 Медицина
майбутнього

«Карнавальна нiч»
01:50 «Нiчне життя»

06:10 «Звичайний
концерт»
06:40 Х/ф «Сiльва»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:15 «Рiздвяна
«Пiсенька року»
10:15 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
10:30, 12:45 Т/с
«Доярка з Хацапетiвки
- 3»
12:10 Рiздвяне iнтерв’ю
Святiйшого Патрiарха
Кирила
14:00 «Скажемо всiм
«На добранiч!»
14:50 «На добранiч,
малюки!»
16:05 «Нова
хвиля-2013. Краще»
18:20 Х/ф «Любов не
дiлиться на 2»
21:25 «неБлакитний
вогник - 2013»
23:00 Х/ф «Хочу замiж»
00:40 Х/ф «Пара гнiдих»
02:20 Х/ф «Карусель»
03:55 Х/ф «Росiйська
гра»
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06:05, 23:05 Х/ф «Троє у човнi,
не рахуючи собаки»
07:30, 00:30 Смiх з доставкою
додому
09:00, 21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
09:15 Крок до зiрок
10:00, 17:50, 22:25 Музичнi
привiтання
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту»(1)
11:05 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:50 Хто в домi хазяїн?
12:10 Х/ф «Вiйна i мир» 1с. (1)
13:55 Фестиваль гумору
«Умора»
15:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiнки)
17:00 Т/с «Таємниця старого
мосту» (1)
18:15 Спецпроект «Леонiд
Кравчук. 80 рокiв з Україною»
ч.1
18:55 Концерт О.Пекун «Життя
неповторний сюжет»
20:55 Мегалот
21:25 Ювiлейна програма
В.Бiлоножка
22:50 Суперлото, Трiйка, Кено
01:35 Фольк-music
02:35 Як це?
03:00 Ближче до народу
03:35 Як Ваше здоров’я?
04:30, 05:50 Служба розшуку
дiтей
04:35 М/с «Сандокан»

06:55 М/ф
«Льодовиковий перiод
-3: Ера динозаврiв» (1)
08:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря - 2:
Скриня мерця»
11:45 Х/ф «Сам удома
- 2» (1)
14:05, 02:45 «Вечiрнiй
квартал. Найкраще»
17:10 Т/с «Асi» (1)
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
20:00 Х/ф «Сам удома
- 3» (1)
22:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря - 3:
На краю Землi»
01:20 Х/ф «Бiблiя» (2)
05:00 «Телемагазин»
05:30 Х/ф «Небеснi
ластiвки» (1)

05:35 Служба розшуку
дiтей
05:40 М/ф «Лiга
справедливостi. Криза
двох свiтiв»
06:55, 15:10 Т/с
«Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «Карадай»
12:15, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10, 21:55 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Шеф-2»
00:05 Х/ф «Знаки» (2)
01:55 Т/с
«Тринадцятий»
03:30 Х/ф «Деннiс загроза Рiздву»
04:50 Про-Ziкаве. ua

06:00, 09:35, 11:15,
13:55 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:15, 17:40, 23:40
«Клуб гумору»
15:00, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:00 «Концерт
I.Рєзнiка «Ювiлейний
вернiсаж»
18:20, 03:10
«Святковий концерт
«Класика жанру»
21:00, 23:15, 00:35,
02:45, 04:40 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25, 01:00 Х/ф
«Жорстокi люди» (2)
00:15 «Я буду любити
тебе завжди»
05:00 «Громадська
приймальня»

05:30 «Чужi помилки.
Остання шлюбна нiч»
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:15
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 «Зiркове життя.
Тiло на показ»
10:40, 01:05 Х/ф
«Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв в Росiї»(1)
12:35, 23:25 Х/ф
«Моя мама Снiгуронька!»(1)
14:10 Х/ф «Молода
дружина»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:20 «Україна
має талант!-5»
02:50 Нiчний ефiр

07:00, 18:30 Iсторiї з
майбутнього
08:00 Д/с Навколо свiту
на повiтрянiй кулi
09:00 Ясновидцi
10:00 Новорiчна sms-ка
13:15 Дикi зiрки
13:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:35 Х/ф «Вождь Вiннету
i старина Вогняна Рука»
16:30, 16:55, 18:55
«Погода»
16:35, 00:00 Захоплююча
зоологiя
17:00 «Алло, лiкарю!»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Андрiй Разiн
20:00 Лiтаки II-ї свiтової
вiйни
21:00 «Тарапунька:
аншлаг тривалiстю в
життя»
22:00 Вячеслав Бутусов.
Коли замовкнуть усi пiснi
22:55 Життя на краю
землi
00:30 Х/ф «Тiло i душа» (3)
02:10 Амурнi мелодiї (3)

05:40, 23:20, 04:55
Т/с «Катерина. Iнше
життя»
06:25, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:10, 20:25 Т/с «I
все-таки я кохаю...»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:50 «Судовi справи»
14:30 «Сiмейний суд»
15:25 «Давай
одружимося в Українi»
16:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
20:00 «Подробицi»
01:05 Х/ф «Зоряний
пил» (2)
03:00 Мюзикл
«Вечора на хуторi бiля
Диканьки»
04:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»

06:00 Остаточний
вердикт
07:00, 09:00, 19:00,
03:15 Подiї
07:10 Т/с «Адвокат»
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:50, 17:00 Т/с
«Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«Кордон слiдчого
Савельєва»
12:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
16:00 Великi мрiйники.
Вiльна енергiя Тесли
18:00 Т/с «Сашко»
19:20, 05:10 Ток-шоу
«Говорить Україна»
23:00 Таємний код
зламано. Паралельнi
свiти
23:50 Т/с «Кримiнальна
полiцiя (2)
01:45 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи»
03:35 Т/с «Тюдори
3» (2)
05:50 Срiбний апельсин

04:05 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:20 Т/с «Росiйський
дубль» 16+
11:25 Т/с «Учитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика
перерва» 12+
17:20 Т/с «Операцiя
«Ляльковод» 16+
21:10 «Сьогоднi.
Вечiр. Шоу» 16+
23:00 Т/с «Правила
викрадення» 16+
00:55 Ти не повiриш!
16+
01:40 Дикий свiт 0+
02:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
16+

04:00, 08:00, 10:00

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:20 М/ф «Бунт
пернатих»
07:35 Х/ф
«Особливостi
нацiонального
полювання в зимовий
перiод»
09:20 Уральськi
пельменi
15:00 Х/ф «12
рiздвяних побачень»
16:50 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
18:50 Т/с «Воронiни»
23:00 Х/ф «Запитайте
Сiндi» (2)
00:55 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино» (2)
01:45 Служба розшуку
дiтей
01:50 Х/ф «Замерзла в
Майамi»
03:20 Т/с «Джоуї»

05:20 Х/ф «Помилка
резидента» (1)
07:40 Х/ф «Доля
04:10 Х/ф «Склянка
резидента» (1)
води»
10:20 «Богатирi»
11:20 «Випадковий
06:20 Х/ф «Ульзана»
свiдок»
08:10 Х/ф «З новим
12:10 Х/ф «Бадинок на
роком, мами!»
краю»
10:15, 19:15 «Один в 14:00 Т/с «Огiркове
кохання» (1)
один!»
17:15 Х/ф «Джек
19:00 «Час»
Хантер. У пошуках
22:20 Х/ф «Свiй серед
скарбу Угарита» (1)
чужих, чужий серед
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
своїх»
00:10 Х/ф «Ми веселi, розбитих лiхтарiв - 12»
23:10 Х/ф «2016:
щасливi, талановитi!» кiнець ночi» (2)
01:45 Х/ф «Дiловi
00:50 Т/с «Тiло як
доказ - 2» (2)
люди»
02:20 Т/с «Слiдство
03:05 «Марина
веде Да Вiнчi» (1)
Нейолова. «Не
03:45 Х/ф «Зайчик» (1)
питайте мене про
05:10 Х/ф «Смугастий
рейс» (1)
романи»

Новини

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, 00:30,
01:30, 02:30, 03:30, 04:30,
05:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15, 00:15, 02:35, 03:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00, 03:20,
04:35 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45, 00:55
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, 01:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
19:45, 23:35, 03:15, 06:15
Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00, 01:15, 01:35,
05:00, 05:35 Час. Пiдсумки дня
15:35 Дорогi депутати
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS
00:35 Новини київщини

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 М/ф «Щасливий
ельф» (1)
11:40, 02:20 Х/ф «Три
товстуни» (1)
13:15 Х/ф
«Попелюшка» (1)
14:25 Iкона стилю
19:00 Моду народу
20:00 Вiталька
21:00 6 кадрiв
22:25 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi» (2)
00:40 Х/ф «Шостий
елемент» (2)
03:35 БарДак 3
04:00 З ночi до ранку

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:00, 19:00 Т/с

07:30 «Мультфiльми»

«Дiльниця» (1)

(1)

09:00 «Маски-шоу»

10:50 Т/с «Всi жiнки -

10:00 Х/ф «Льодовi

вiдьми» (1)

дрижаки» (1)

14:00 Т/с «Дикий

12:00 Т/с «Терра
Нова» (1)
15:00 Т/с «Гончi-2» (1)
21:00 «Облом UA.
Новий сезон»
21:30 Х/ф «Проклятий
шлях» (1)
00:00 Х/ф «Нова

ангел» (1)
15:40 Х/ф
«Командний дух» (1)
17:15, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
18:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
19:00, 21:50 «Велика
рiзниця»

земля» (3)

22:50 Х/ф «Жандарм

02:05 Х/ф «Iз життя

та iнопланетяни» (1)

Остапа Вишнi» (1)

00:25 Х/ф «Жандарм

03:20 Х/ф «Iван та

на вiдпочинку» (1)

кобила» (1)

02:10 «Нiчне життя»

06:00 Д/ф «Тиснути
на ГАЗ»
06:30, 23:20 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Таємницi
вермахту
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 У пошуках
iстини
20:30 Пiдроблена
iсторiя
22:30 Невiдома
Африка
00:00 Скарб.UA
00:30 Покер пiсля
опiвночi
01:20 Титани

06:10 «Звичайний
концерт»
06:40 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:15 «Рiздвяна
«Пiсенька року»
10:20 М/ф «Маша i
Ведмiдь»
10:55, 12:15 Т/с
«Доярка з Хацапетiвки
- 3»
12:40, 04:05 Х/ф
«Садiвник»
14:05 «Золотi мами»
14:50 Святковий
концерт «Ми єдинi!»
16:25 «Криве дзеркало»
18:20 Х/ф «Провiнцiйна
муза»
21:35 Х/ф «Навмисно
не придумаєш»
23:30 «Нова
хвиля-2013. Краще»
01:40 Х/ф «Наречена»
03:00 Х/ф «Тiльки в
мюзик-холi»
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2+2
06:05, 23:05 Х/ф «Троє у
човнi, не рахуючи собаки»
07:30, 00:30 Смiх з
доставкою додому
09:00, 21:00, 01:20
Пiдсумки дня
09:20 Т/с «Таємниця
старого мосту»(1)
10:10 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
11:00 Музичнi привiтання
11:45 Х/ф «Вiйна i мир»
2,3с. (1)
14:00 Фестиваль гумору
«Умора»
15:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чоловiки)
17:00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
17:50 Фестиваль пiснi в
Коблево
18:10 Спецпроект
«Леонiд Кравчук. 80 рокiв
з Україною» ч.2
18:50 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк. Новорiчний
випуск
21:25 «Разом спiваємо,
друзi мої». Концертна
програма М.Грицкана
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

07:25 Х/ф «Снiгова
королева»
09:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря - 3:
На краю Землi»
12:05 Х/ф «Один
вдома - 3» (1)
14:05, 02:15 «Вечiрнiй
квартал. Найкраще»
17:10 Т/с «Асi» (1)
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
20:00 Х/ф «Сам удома
- 4» (1)
21:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
00:40 Х/ф «Бiблiя» (2)
05:00 «Телемагазин»
05:30 Х/ф
«Солом’яний
капелюшок» (1)

05:25 Факти

06:00, 09:35,
11:15, 13:55, 17:40
05:50 Свiтанок
«Мультляндiя»
06:55, 16:55 Т/с
07:10 «Київ музика»
«Лiтєйний»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
08:45 Факти. Ранок
10:15 «Повнота
09:15, 19:20
радостi життя»
Надзвичайнi новини
13:15 «Клуб гумору»
15:00, 20:00 Т/с
10:05 Т/с «Карадай»
11:55, 13:00 Анекдоти «Шляхи Iндiї»
16:00 «Святковий
по-українськи
концерт «Класика
12:45 Факти. День
жанру»
18:00, 02:05
13:05, 21:55 Т/с
«Святковий концерт
«Прокурорська
«З Новим Роком!»
перевiрка»
21:00, 23:00, 01:40
«Столичнi телевiзiйнi
15:05, 20:05 Т/с
новини»
«Шеф-2»
21:25, 00:15 Х/ф
18:45 Факти. Вечiр
«Крижаний врожай»
00:05 Х/ф «Викуп» (2) (2)
23:25 «Клуб гумору»
02:15 Т/с
№12
«Тринадцятий»
04:00 «Громадська
03:45 Х/ф «Знаки» (2) приймальня»

05:45 «Чужi помилки.

06:00 «Будь в курсi!»
07:00 «Таке спортивне
життя. Юрiй Тамм»
07:30, 05:00 «Щоденник
для батькiв»
08:00, 18:30 Iсторiї з
майбутнього
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 Вячеслав Бутусов.
Коли замовкнуть усi пiснi
11:15 Х/ф «Нафтовий
принц»
13:00 Дикi зiрки
14:00, 05:25 «Ронiн.
Ток-шоу з Дмитром
Видрiним»
14:45 Життя на краю
землi
15:55, 16:55, 18:55
«Погода»
16:00, 23:15 Захоплююча
зоологiя
17:00 «Алло, лiкарю!»
18:00 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Сергiй
Маковецький
21:15 Мадонна. Це гра
22:15 Як вижити на Алясцi
00:15 Х/ф «Першi 9 1/2
тижнiв» (3)

05:40, 23:20 Т/с
«Катерина. Iнше
життя»
06:20, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:10, 20:25 Т/с «I
все-таки я кохаю...»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:50 «Судовi справи»
14:30 «Сiмейний суд»
15:25 «Давай
одружимося в Українi»
16:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
20:00, 02:40
«Подробицi»
01:05 Х/ф «Смокiнг»
03:05 Мюзикл «12
стiльцiв»
04:30 М/с «Маша i
Ведмiдь»
04:50 «Катерина. Iнше
життя»

06:00 Остаточний
вердикт
07:00, 09:00, 19:00,
03:15 Подiї
07:10 Т/с «Адвокат»
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:50, 17:00 Т/с
«Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«Кордон слiдчого
Савельєва»
12:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
16:00 Великi мрiйники.
Архiмед
18:00 Т/с «Сашко»
19:20, 05:10 Ток-шоу
«Говорить Україна»
23:00 Таємний код
зламано. Епоха
Водолiя
23:50 Т/с «Кримiнальна
полiцiя (2)
01:45 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи»
03:35 Т/с «Тюдори
3» (2)
05:50 Срiбний
апельсин

04:00, 07:00, 10:00

04:05 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:20 Т/с «Росiйський
дубль» 16+
11:25 Т/с «Учитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика
перерва» 12+
17:20 Т/с «Ментовськi
вiйни» 16+
21:10 «Сьогоднi.
Вечiр. Шоу» 16+
22:55 Т/с «Правила
викрадення» 16+
00:55 Ти не повiриш!
16+
01:50 Дикий свiт 0+
02:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
16+

06:40, 18:10, 00:00, 03:20,
04:35 Мiсцевий час
Дiвчина без iменi»
06:55, 08:50, 23:45, 00:55
зможеш
Огляд преси
06:25, 16:00 «Все буде
09:00 Х/ф «Меверiк»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
добре!»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
11:40 Т/с «Смугасте
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:15, 18:15
22:00, 23:00, 01:00 Час
щастя»
новин
«Неймовiрна правда
07:15, 08:15, 19:45, 22:45,
17:55
Х/ф
«Ще
про зiрок»
23:35, 03:15, 06:15 Тема/
Хронiка дня
09:55 «Зiркове життя. одна iсторiя про
07:20 Час економiки
07:40 Автопiлот-новини
Вiйна за спадщину»(1)
Попелюшку»
07:55, 09:10, 13:10
10:55, 00:55 Х/ф
Погода на курортах
19:55 Т/с «Воронiни» 08:35 Драйв-новини
«Спортлото-82»(1)
08:45 Трансмiсiя-новини
23:00 Х/ф «Замерзла в
12:40 Х/ф «Дiдусь у
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
Майамi»
подарунок»(1)
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
14:15, 23:10 Х/ф
00:55 Т/с «Не плач за 20:00, 01:15, 01:35, 05:00,
05:35 Час. Пiдсумки дня
«Янгол пролетiв»(1)
мною, Аргентино» (2) 16:35, 02:40, 04:40 Життя
цiкаве
18:00, 22:00 «Вiкна01:45 Х/ф «Одружуся 17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
Новини»
з першою зустрiчною» 19:00 Час новин, 1 блок
20:00, 22:20 «Україна
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00 Час-Тайм
(2)
має талант!-5»
22:10 Реальний сектор
02:30 Нiчний ефiр
23:25 CRIME NEWS
03:10 Т/с «Джоуї»

05:00 Спiвай, якщо

06:35 Х/ф «Iнспектор
ДАI» (1)
04:05, 07:10 «Доброго 07:55 Х/ф
«Повернення
ранку»
резидента» (1)
08:35, 10:15, 16:10 Т/с 10:20 «Богатирi»
«Шлюб за заповiтом» 11:15, 03:50 Х/ф
16:00 Вечiрнi новини «Одiссея капiтана
Блада» (1)
17:55 «Давай
13:45, 19:30 Т/с
одружимося!»
«Вулицi розбитих
19:00 «Час»
лiхтарiв - 12»
19:30 «Нехай
17:15 Х/ф «Джек
говорять»
Хантер: прокляття
20:35 Т/с «Легенди
гробницi Ехнатона»
(1)
про Круга»
22:20 Х/ф «Панянка- 19:00 «Свiдок»
23:10 Х/ф «Приманки
селянка»
- 2: друге зваблення»
00:20 Х/ф «Душа»
(3)
01:55 Х/ф «Зелений
00:50 Т/с «Тiло як
вогник»
доказ - 2» (2)
03:05 Х/ф «Четвертий 02:20 Т/с «Слiдство
веде Да Вiнчi» (1)
тато»
Новини

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 М/ф «Рiздво для
всiх собак» (1)
11:45, 02:25 Х/ф
«Чарiвна лампа
Аладдiна» (1)
13:15 Х/ф «Червона
шапочка» (1)
14:25 Єралаш
15:00 Королева балу
19:00 Моду народу
20:00 Вiталька
21:00 6 кадрiв
22:25 Х/ф «Великий
Стен» (2)
00:30 Х/ф «Усi в
захватi вiд Мерi» (2)
03:35 БарДак 3
04:00 З ночi до ранку

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:00, 19:00 Т/с
«Дiльниця» (1)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:50 Т/с «Всi жiнки -

09:00 «Маски-шоу»

вiдьми» (1)

10:00 «33 квадратних

14:00 Т/с «Дикий

метри»

ангел» (1)

11:00 Т/с «План Б» (1)

15:40 Х/ф «Злочин

21:00 «Облом UA.

моди» (1)
17:15, 20:00 Т/с «Моя

Новий сезон»

прекрасна няня» (1)

21:30 Х/ф «Люди

18:10, 21:00

честi» (2)

«Розсмiши комiка»

00:00 Х/ф «Основний

19:00, 21:50 «Велика

iнстинкт» (3)
02:15 Х/ф «Вiнчання зi
смертю» (1)

рiзниця»
22:50 Х/ф «Жандарм i
жандарметки» (1)
00:30 Х/ф «Жандарм

03:30 Х/ф «Iз життя

та iнопланетяни» (1)

Остапа Вишнi» (1)

02:00 «Нiчне життя»

06:00 Д/ф «Серпень
1991. Неголовнi
герої»
06:30, 23:20 Загадки
Всесвiту
07:30 Тварини
крупним планом
08:30 Дiти Гiтлера
09:20, 18:30 Шукачi
10:00 Х/ф «Людина
дощу»
11:40 У пошуках
пригод
12:30 Таємницi
вермахту
13:30 Україна: забута
iсторiя
14:30 У пошуках
iстини
19:30 Фантастичнi
iсторiї
20:30 Д/ф «Тиснути
на ГАЗ»
21:30 Сучаснi дива
22:30 Невiдома
Африка
01:20 The Ukrainians

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10, 01:10
Новини культури
10:25 «Не життя, а свято»
11:10 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40, 04:25 Х/ф
«Заметiль»
14:10 Т/с «Господиня
моєї долi»
15:25, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
16:25, 03:10 «Тi, з ким я
... Сергiй Урусевський»
16:55, 18:20 Х/ф
«Салямi»
19:05 «Прямий ефiр»
20:00 Т/с «Вона не могла
iнакше»
23:30 Романови. Царська
справа. «Пiд покровом
кремлiвських орлiв»
00:25 «Сергiй
Рахманiнов. Концерт з
ноти «RЕ»
01:35 Х/ф «Шукайте
жiнку»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:00, 07:20, 08:50, 09:15,
10:55, 12:10, 15:05, 23:00
Погода
06:05, 23:05 Х/ф «Вусатий
нянь»
07:30, 00:30 Смiх з
доставкою додому
09:00, 21:00, 01:20
Пiдсумки дня
09:20 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:05 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
11:05 Українська пiсня
11:45, 17:50 Музичнi
привiтання
12:15 Х/ф «Вiйна i мир»
4с. ,5с. (закл.)(1)
15:10 Бiатлон.Кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка
(жiнки)
17:00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
18:25 Фестиваль гумору
«Умора»
21:25, 01:35 Фольк-music.
Новорiчний
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
02:50 Як це?

07:45 Х/ф «У гостi до

05:25 Служба розшуку
дiтей
Робiнсонiв» (1)
05:30 Факти
09:25 Х/ф «Принцеса 05:55 Свiтанок
07:00, 16:50 Т/с
на Рiздво» (1)
«Лiтєйний»
11:10 Х/ф «Сам удома 08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
- 4» (1)
Надзвичайнi новини
13:00, 02:00 «Вечiрнiй
10:05 Т/с «Карадай»
квартал. Найкраще»
11:55, 13:00 Анекдоти
по-українськи
17:10 Т/с «Асi» (1)
12:45 Факти. День
19:30 ТСН:
13:05, 21:55 Т/с
«Прокурорська
«Телевiзiйна служба
перевiрка»
новин»
15:05, 20:05 Т/с
20:00 «Вечiрнiй Київ
«Шеф-2»
18:45 Факти. Вечiр
- 2013»
00:05 Х/ф «Межа
22:00 Х/ф «Реальна
темряви» (2)
02:05 Т/с
казка» (2)
«Тринадцятий»
00:10 Х/ф «Бiблiя» (2)
02:50 Х/ф «Викуп» (2)
05:15 «Телемагазин» 04:45 Про-Ziкаве. ua

06:00, 09:35,
11:15, 14:05, 18:00
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:15 «Клуб гумору»
№12
15:00, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:00 «Святковий
концерт «З Новим
Роком!»
18:20, 02:05
«Святковий концерт
«Легенди ВIА 70-80-х»
21:00, 23:00, 01:40,
03:35 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25, 00:15 Х/ф
«Дружина поштою» (2)
23:25 «Клуб гумору»
04:00 «Громадська
приймальня»

05:50 «Чужi помилки.
Помста за сина»
06:35, 18:15
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:05 Х/ф «Подарунок
долi»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:20 «Україна
має талант!-5»
02:10 Х/ф «ШирлiМирлi»(1)
04:35 Нiчний ефiр

07:00 «Таке спортивне
життя. Ганна Безсонова»
07:30 «Кумири»
08:00, 15:45 Iсторiї з
майбутнього
09:00, 20:10 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 Такi знайомi мелодiї
11:15 Мадонна. Це гра
12:40 Дикi зiрки
13:50 «Щоденник для
батькiв»
14:30 Як вижити на Алясцi
16:20, 16:55, 18:55
«Погода»
16:25 Захоплююча
зоологiя
17:00 «Алло, лiкарю!»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:30 Д/ф «Перша
сумська: дзвiнок у
майбутнє»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Клара Новiкова
21:10 638 способiв вбити
Фiделя Кастро
22:20 Капiтальний ремонт
Землi
23:30, 05:15 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»
00:15 Х/ф «Iнша жiнка» (3)

05:35 Т/с «Катерина.
Iнше життя»
06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:05, 20:25 Т/с «I всетаки я кохаю...»
11:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:50 «Судовi справи»
14:30 «Сiмейний суд»
15:25 «Давай
одружимося в Українi»
16:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
20:00 «Подробицi»
23:20 Х/ф «Нiч
самотнього пугача»
01:10 Х/ф «Красунчик
Алфi, або Чого хочуть
чоловiки» (2)
02:50 Мюзикл «12
стiльцiв»
04:10 М/с «Маша i
Ведмiдь»
04:20 Т/с «Катерина.
Iнше життя» Заключна
серiя

04:05 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:20 Т/с «Повернення
Мухтара» 16+
07:10, 08:20 Т/с
«Росiйський дубль»
16+
11:25 Т/с «Учитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика
перерва» 12+
17:20 Т/с «Ментовськi
вiйни» 16+
21:10 «Сьогоднi. Вечiр.
Шоу» 16+
23:00 Т/с «Правила
викрадення» 16+
00:55 Ти не повiриш!
16+
01:50 Дикий свiт 0+
02:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв» 16+

04:00, 07:00, 10:00

06:00 Срiбний
апельсин
07:00, 09:00, 19:00,
03:25 Подiї
07:10 Т/с «Адвокат»
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:50, 17:00
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Кордон слiдчого
Савельєва»
12:50, 03:45 Ток-шоу
«Нехай говорять»
16:00 Великi
мрiйники. Дивовижнi
свiти Цiолковського
19:20, 04:35 Ток-шоу
«Говорить Україна»
23:00 Таємний код
зламано. Їжа
23:50 Т/с
«Кримiнальна полiцiя
(2)
01:45 Х/ф «Гаттака»
(2)
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06:00, 08:00, 08:55, 09:00,
18:20, 23:00 Погода
06:05 Х/ф «Живе такий
хлопець»
08:05 Смiх з доставкою
додому
08:30 Панянка та кулiнар
09:10 Православний
вiсник
09:35 Моменти життя
10:35 Х/ф «Жорстокий
романс» (1)
13:00 К.Новiкова,
В.Данилець та
В.Моїсенко запрошують
13:40 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна гонка
(чоловiки)
15:10 Баскетбол.
Чемпiонат України.
Суперлiга
16:40 Театральнi сезони
17:30 В гостях у
Д.Гордона
18:35 Золотий гусак
19:00 Новий рiк на
Першому
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Пiдсумки дня
21:25 Українська пiсня
22:05 Музичнi привiтання
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:00 Х/ф «Принцеса на
Рiздво» (1)
07:00 «Хто там?»
08:00 Х/ф «У пошуках
Санта-Лапуса» (1)
10:00 М/ф «Енгрi бердс»
(1)
10:05, 05:15 Мультфiльм
10:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:20 «Свiтське життя»
12:40 «Чотири весiлля»
13:50 Х/ф «Вусатий
нянь» (1)
15:30 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
16:25 «Вечiрнiй Київ 2013»
18:30 «Розсмiши комiка
- 4»
20:00 Х/ф «З новим
роком, мами!» (1)
21:50 Х/ф «Доросла
дочка, або Тест на ...»
(2)
23:55 Х/ф «Чорна книга»
(2)
02:25 Х/ф «Керрi» (2)

05:00 Факти
05:25 Свiтанок
06:50 Замоченi
07:55 Легкi грошi
08:30 Розiграш
08:55 Зiрка YouTube
10:00 Дача
10:30 Так$i
11:00 Т/с «Морський
патруль»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
19:50 Т/с «Морський
патруль-2»
21:55 Х/ф «Мисливець
за головами»
00:00 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»
01:50 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
04:05 Х/ф «Межа
темряви» (2)

06:00 Х/ф «Христофор
Колумб. Вiдкриття»
07:35, 04:35 «Будь в
курсi!»
08:00 Дикi зiрки
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 638 способiв вбити
Фiделя Кастро
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Сусiдка»
13:50 За сiм морiв
14:30 Капiтальний ремонт
Землi
15:50 В пошуках легенди:
чорний леопард
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35, 05:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:45 «Алло, адвокате!»
18:30 Iсторiї з
майбутнього
19:00 Слiдами морських
боїв
20:00 Хижаки глибин
21:15 Х/ф «Зрада» (2)
23:20 Д/с Психологiя
поведiнки тварин
00:00, 05:15 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»
00:50 Х/ф «Венецiанський
каприз» (3)

05:00 Т/с «Поки
станиця спить»
05:45 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:15 М/ф «Як
приручити дракона»
11:15, 02:05
Т/с «Приватне
пiонерське»
13:55 Х/ф «Весiлля за
обмiном»
15:50 «Ювiлейний
концерт Софiї Ротару»
18:00, 20:25 Т/с
«Фурцева. Легенда
про Катерину»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Зайцев,
запалюй!»
04:05 М/с «Маша i
Ведмiдь»
04:15 Х/ф «Нiч
самотнього пугача»

07:00, 19:00, 02:45
Подiї
07:10, 08:10 Т/с
«Iнтерни»
10:00 Один за сто
годин
11:00 Т/с «Догори
ногами»
14:30 Х/ф «Ця жiнка
до мене»
16:30, 19:20 Т/с

03:40 Т/с «Джоуї»

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, 00:30, 01:30,
02:30, 03:30, 04:30, 05:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
00:15, 02:35, 03:35 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00, 03:20,
04:35 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 00:55 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, 01:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40, 03:15, 06:15 Тема/
Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00, 01:15, 01:35,
05:00, 06:00 Час. Пiдсумки дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
18:35 Реальний сектор
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд
00:35 Тема/Хронiка тижня

06:05 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана» (1)
07:30 Х/ф «Кiнець
операцiї «Резидент» (1)
10:00 «Богатирi»
11:15, 04:15 Х/ф
«Труффальдiно з
Бергамо» (1)
13:35 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
15:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
17:15 Х/ф «Джек
Хантер: небесна зiрка»
(1)
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Дружба
особливого
призначення»
21:15 Х/ф «Тiнi
минулого»
23:00 Х/ф «Таємниця
ордену» (2)
00:45 Т/с «Тiло як доказ
- 2» (2)
02:30 Т/с «Слiдство
веде Да Вiнчi» (1)
04:05 М/ф «Рiздвяна
фантазiя»

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 М/ф
«Дванадцять мiсяцiв»
(1)
11:55, 02:50 Х/ф «Там,
на невiдомих стежках»
(1)
13:10 Х/ф «Бiлоснiжка»
(1)
14:20 Єралаш
15:10 Моду народу
19:00 Iкона стилю
20:15 Вiталька
21:00 6 кадрiв
22:25 Х/ф «Стиляги»
(2)
01:10 Х/ф «Великий
Стен» (2)
04:00 З ночi до ранку

05:00 Спiвай, якщо
зможеш
09:05 Х/ф «Бруднi
танцi-2»
10:55 Т/с «Смугасте
щастя»
17:15 Х/ф «Бiзнес
заради любовi»
19:10 Т/с «Воронiни»
23:00 Х/ф «Одружуся
з першою зустрiчною»
(2)

У світі є 3 істоти,
які ніколи не
мерзнуть при
мінус 15:
- пінгвіни;
- полярні ведмеді;
- і дівки у мініспідницях без
шапок.

Новини
04:05, 07:10 «Доброго
ранку»
08:30, 10:10 Т/с
«Шлюб за заповiтом»
10:30, 16:10 Т/с
«Шлюб за заповiтом.
Повернення Сандри»
16:00 Вечiрнi новини
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:35 Т/с «Легенди
про Круга»
22:20 Х/ф «Артистка з
Грибова»
00:55 Х/ф «Добряги»
02:15 Х/ф «Маленький
гiгант великого сексу»

00:50 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино» (2)
01:40 Служба розшуку
дiтей
01:45 Х/ф «Громове
серце» (2)

06:00 Мультфiльми (1)
07:00, 19:00 Т/с
«Дiльниця» (1)
09:00 «Маски-шоу»
10:00 «33 квадратних
метри»
11:00 Т/с «Тiнi
минулого» (1)
23:00 Х/ф «Акула
юрського перiоду» (2)
00:35 Х/ф
«Вантажiвка» (3)
02:10 Х/ф «Камiнна
душа» (1)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми» (1)
10:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:40 Х/ф «Вiдьмиблизнючки» (1)
17:15 Т/с «Моя прекрасна
няня» (1)
18:10, 22:10 «Розсмiши
комiка»
19:00 «Велика рiзниця»
20:00 «КВК-2013»
23:00 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку» (1)
00:50 Х/ф «Жандарм i
жандарметки» (1)
02:25 «Нiчне життя»

— Кохана, ти де?
— Дорогий, я в машині.
А за мною женеться трамвай!
Я не знаю куди їхати!
— З’їжджай з рейок
і включи навігатор!
— Не включу! Я з ним посварилася!

06:00 Д/ф «Нарком
СМЕРШу. Падiння»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30 Таємницi
вермахту
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
13:30 Дiти Гiтлера
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 У пошуках
iстини
20:30 Д/ф «Серпень
1991. Неголовнi
герої»
22:30 Невiдома
Африка
00:30 Покер
01:20 Недолугi
нотатки

06:00 «Ранок Росiї»
09:55 «Вся Росiя»
10:05, 16:10, 01:10
Новини культури
10:25 «Не життя, а свято»
11:15 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40, 04:25 Х/ф
«Заметiль»
14:10 Т/с «Господиня
моєї долi»
15:25, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
16:25, 03:10 «Тi, з ким я ...
Сергiй Урусевський»
16:55, 18:20 Х/ф «Салямi»
19:05 «Прямий ефiр»
20:00 Т/с «Вона не могла
iнакше»
23:30 Романови. Царська
справа. «Вперед - до
великої iмперiї»
00:30 «Бiла студiя». Тимур
Бекмамбетов
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06:00, 08:00, 12:10
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
09:25 «Школа
Ромашкiно»
10:00, 04:10 «Якiсне
життя»
10:30, 04:35 «Зроблено
у Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:45 «Повнота радостi
життя»
13:45 «Час вiдповiдей»
16:40 «Спортивний
боулiнг»
16:55 «Гранд-шоу
М.Поплавського
«Приречений на любов»
18:45, 23:10 «Клуб
гумору»
19:25, 00:35 Х/ф «Її
iдеальний чоловiк» (2)
21:00, 00:10, 02:05
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
21:25, 02:30 Х/ф «Бруднi
принади» (2)
05:00 «Громадська
приймальня»

04:05 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним» 0+
08:20 Головна дорога
16+
08:55 Кулiнарний
двобiй 0+
10:00 Квартирне
питання 0+
«Анжелiка»
11:25 Т/с «Учитель в
21:20 Х/ф «Як же бути законi. Повернення»
16+
серцю»
15:05 «Велика перерва»
23:20 Х/ф «Як же бути 12+
17:20 Т/с «Ментовськi
серцю 2»
01:10 Х/ф «Принцеса вiйни» 16+
21:10 Д/ф «Сочi.
спецiй»
Напередоднi». 12+
22:15 «Субота. Вечiр.
03:05, 05:50 Т/с
Шоу» 16+
«Кримiнальна полiцiя 23:20 Т/с «Правила
викрадення» 16+
(2)
01:20 Дикий свiт 0+
06:35 Срiбний
02:05 Т/с «Вулицi
апельсин
розбитих лiхтарiв» 16+

06:00 Спiвай, якщо
зможеш
подарунок»(1)
09:40 Ревiзор.
07:05 «Караоке на
Спецiальний випуск
Майданi»
11:25 М/ф «Астерiкс i
вiкiнги»
07:55 «Їмо вдома»
13:05 М/ф «Астерiкс i
09:00 «Все буде
Обелiкс: Велика бiйка»
смачно!»
14:50 М/ф «Астерiкс
09:50 «ВусоЛапоХвiст» проти Цезаря»
16:15 М/ф «Астерiикс
10:05 «Україна має
у Британiї»
талант!-5»
18:00 М/ф «Воруши
16:05 Х/ф «Дiамантова
ластами-2»
рука»(1)
19:55 Х/ф «Лови
18:00 Х/ф «Одружити хвилю»
21:45 М/ф «Роналмiльйонера»(1)
варвар» (2)
21:35 Х/ф
23:35 Вже котрий день
«Домробiтниця»(1)
00:40 Х/ф «Громове
23:20 Х/ф «Покровськi серце» (2)
02:40 Т/с «Не плач за
ворота»(1)
мною, Аргентино» (2)
01:50 Х/ф «Людина
03:30 Служба розшуку
нiзвiдки»(1)
дiтей
03:35 Т/с «Джоуї»
03:05 Нiчний ефiр

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,
01:00, 02:00, 04:00, 05:00,
06:00 Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20,
00:15, 03:35 Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:35, 04:35
Укравтоконтинент
10:35, 02:15 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
02:35 Лiсовий патруль
04:15 Реальний сектор

04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 «Генiї та лиходiї»
04:45 Х/ф «Сiм старих та
одна дiвчина»
06:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
06:40 «Смiшарики. Новi
пригоди»
06:55 «Розумницi й
розумники»
07:40 «Слово пастиря»
08:15 «Смак»
08:55 «Семен Фарада.
«Уно моменто!»
10:15 «Iдеальний ремонт»
11:10 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
13:00 «Льодовиковий
перiод»
16:00 Вечiрнi новини
16:15 «Угадай мелодiю»
16:50 Х/ф «Француз»
19:00 «Час»
19:20 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
20:40 «Сьогоднi ввечерi»
22:20 Х/ф «Старий Новий
рiк»
00:50 Х/ф «Страховий
агент»
02:00 Х/ф «Коли
розходиться туман»

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с «Русалонька»
(1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 М/ф «Снiгова
королева» (1)
11:45, 02:10 Х/ф «Пiсля
дощику в четвер» (1)
13:15 Х/ф «Кiт у чоботях»
(1)
14:40 Єралаш
15:00 Х/ф «Санта Клаус»
(1)
16:55 Х/ф «Санта Клаус
2» (1)
19:00 Х/ф «Санта Клаус
3» (1)
20:45 6 кадрiв
21:45 Смiшнiше, нiж
кролики
22:25 Х/ф «Нiхто не знає
про секс - 2» (2)
00:20 Х/ф «Нiхто не знає
про секс» (3)
03:30 БарДак 3
03:55 З ночi до ранку

05:40 Х/ф «Дiдусь у

06:25, 03:35 Х/ф
«Викрадення «Савої»
(1)
07:55 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
09:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ». Несуни. Цiна
ризику
12:00 «Головний
свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
14:00 Х/ф «Кидали у
грi» (1)
15:35 Х/ф «Дружба
особливого
призначення»
17:15 Х/ф «Тiнi
минулого»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 10» (1)
22:40 Х/ф «Мiцний
захист» (2)
00:45 Х/ф «Таємниця
ордену» (2)

2+2

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
07:00 Т/с «Дiльниця»
(1)
09:00 М/с «Казки
(1)
Ганса Крiстiана
11:00 Т/с «По гарячих Андерсена» (1)
10:20 М/ф «Барбi:
слiдах» (1)
Рiздвяна iсторiя» (1)
12:10 Х/ф «Чiта
19:00 Х/ф «Темне
Гьорлз» (1)
мiсто» (1)
13:50 Х/ф «Вiдьми21:00 «Королi рингу». близнючки» (1)
15:25 Т/с «Всi жiнки Всесвiтня серiя боксу вiдьми» (1)
17:10 Т/с «Моя
(WSB). Algeria Desert
прекрасна няня» (1)
19:10 «Розсмiши
Hawks - Українськi
комiка»
Отамани
20:00 «Вечiрнiй
квартал»
00:00 «Королi рингу»
21:40 Т/с
01:00 Х/ф «Схованка» «Надприродне» (2)
00:05 Х/ф «Бiльше,
(2)
нiж друг» (2)
01:50 Х/ф «Без їхньої
02:25 Х/ф «Кому
згоди» (1)
вгору, кому вниз» (1)
03:15 «Нiчне життя»

06:00, 09:00, 12:00, 18:00
Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. Вiстi08:00 Top Gear
Москва
09:50, 21:30 Людство: 06:20 Х/ф
«Великогабаритнi»
07:45 Мультфiльм
наша iсторiя
07:55 «Планета собак»
12:30 Невiдома
08:25 «Суботник»
09:20 «Кабачок країни
Африка
Рад»
10:05 «Городок».
15:30 Код да Вiнчi:
Дайджест
10:30, 03:45 Х/ф
Ключ до розгадки
«Небезпечний вiк»
17:30 Д/ф «Замах на 12:25 «Чесний детектив»
12:55 «Пiшки...» Москва
Гiтлера»
британська
13:20 «Леонiд Гайдай... та
19:30 Д/ф «Старший кiлька слiв про «дiаманти»
14:00 Ювiлейний концерт
син Сталiна»
Андрiя Дементьєва
15:10 Х/ф «Вiдкрийте,
20:30 Д/ф «Василь
це я!»
Сталiн»
18:25 «Новорiчний парад
зiрок»
00:30 Вiйна всерединi 19:55 Новорiчний
Блакитний вогник
нас
23:05 Х/ф «Помилки
любовi»
02:10 Мiстична
00:40 Х/ф «Подзвони в
мої дверi»
Україна

06:00 У пошуках
iстини
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09:05 Шеф-кухар країни
09:55 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
10:20 Музичнi привiтання
10:40 Крок до зiрок
11:25, 05:05 Караоке для
дорослих
12:10 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(жiнки)
13:05 Маю честь запросити
13:50 Золотий гусак
14:20 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(чоловiки)
15:15 В гостях у Д.Гордона
16:10 Концертна програма
В.Моїсеєнка та В.Данильця
17:30 Концертна програма
«Приречений на любов»
19:25 Фестиваль гумору
«Умора»
21:00 Пiдсумки тижня
21:25 Полiттеатр
21:45 Ювiлейна програма
В.Бiлоножка
22:55 Трiйка, Кено, Максима
00:30 Смiх з доставкою
додому
01:20 Пiдсумки дня
01:35 Д/ф «Маланка»
02:00 Д/ф «Щедрик...
Перпетууммобiле»

06:10 Х/ф «СантаЛапус - 2: СантаЛапусики» (1)
07:50 Мультфiльм (1)
08:25, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:00 «Лото-забава»
10:00, 05:40
«Смакуємо» «Светлана Лобода»
10:40 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
11:30 Х/ф «Чудо» (1)
20:00 Х/ф
«Дванадцять мiсяцiв»
(1)
22:00 «Свiтське життя»
23:05 Концерт хору
«Сопрано»
01:05 Х/ф «Пiдпiлля»
(2)
03:55 Х/ф «Вусатий
нянь» (1)
05:10 «Телемагазин»

05:50 Факти
06:10 Свiтанок
07:00 Замоченi
08:00 Дача
08:35, 11:30 Мульт
особистостi
09:00 Дивитись усiм!
09:55 Зiрка YouTube
11:00 Козирне життя
12:20 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
14:55 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»
16:40 Х/ф «Мисливець
за головами»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 ПуТЬОва країна
19:50 Х/ф «Острiв» (2)
22:30 Х/ф «П’ятий
вимiр» (2)
00:35 Х/ф «Беовульф»
(2)
02:25 Х/ф «Обряд» (2)
04:15 Х/ф «Фелiсiтi.
Iсторiя юної
американки» (2)

05:30 Х/ф «Вогонь, вода
06:00, 08:00, 10:10
й... мiднi труби»(1)
«Мультляндiя»
06:50 «Їмо вдома»
07:10, 14:20 «Київ
07:50, 10:45 «Україна
музика»
має талант!-5»
09:00 «Школа
09:00 «Все буде
смачно!»
Ромашкiно»
09:35 «Нова адреса» 09:50 «Караоке на
Майданi»
12:55 «Блага звiстка з 15:25 Х/ф «Одружити
Р.Реннером»
мiльйонера»(1)
19:00 «Слiдство ведуть
16:25 «Гранд-шоу
екстрасенси»
М.Поплавського у
19:55 Х/ф «Тариф на
Кремлi»
кохання»(1)
18:20, 23:50 Х/ф
21:40 Х/ф «Залiзничний
«Месник» (2)
романс»(1)
19:55, 01:20 «Концерт 23:35 Х/ф «Самотнiм
Л.Успенської «Iсторiя надається
гуртожиток»(1)
одного кохання»
01:10 Х/ф «Салон
21:25, 02:45 Х/ф
краси»(1)
«Обличчя французької 02:40 Нiчний ефiр

06:00 Х/ф «Сусiдка»
07:35 Д/с Психологiя
поведiнки тварин
08:00 Дикi зiрки
08:30, 18:55 «Погода»
09:00, 19:00 Слiдами
морських боїв
10:00, 04:00 «Будь в
курсi!»
10:40, 04:50 «Щоденник
для батькiв»
11:20 В пошуках легенди:
чорний леопард
12:30 Х/ф «Христофор
Колумб. Вiдкриття»
14:50 За сiм морiв
15:50 Хижаки глибин
16:50 Джазовий концерт
у Коктебелi
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 Iсторiї з
майбутнього
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40, 04:25 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Бред Пiтт.
Голлiвудський красунчик
22:05 Х/ф «Привиди
Гойї» (2)

05:45 М/ф «Як
приручити дракона»
07:20 «Ювiлейний
концерт Софiї Ротару»
09:45 «Невiдкладна
допомога з доктором
Комаровським»
10:20 «Орел i Решка.
Назад у СРСР»
11:15 «Зимова кухня»
12:15 Т/с «Огiркове
кохання»
16:00 Х/ф «Операцiя
«Ы» i iншi пригоди
Шурика»
18:00, 20:25 Т/с
«Фурцева. Легенда
про Катерину»
20:00, 02:30
«Подробицi»
00:30 Х/ф «Снiжне
кохання, або Сон у
зимову нiч»
02:55 Х/ф «Зайцев,
запалюй!»
04:25 М/ф «Казка про
царя Салтана»
05:15 М/с «Маша i
Ведмiдь»

06:50, 19:00, 04:00
Подiї
07:10 Х/ф «Як же бути
серцю»
09:00, 10:00 Таємницi
зiрок
10:50 Т/с «У рiки два
береги»
14:30, 19:20 Т/с
«Анжелiка»
21:00, 22:00 Т/с
«Iнтерни»
23:00 Comedy Woman
00:00 Comedy Club
01:00 Т/с «Догори
ногами»
04:20, 06:05 Т/с
«Кримiнальна полiцiя
(2)

04:05 Т/с «Агент
особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото плюс»
0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 Їмо вдома 0+
08:20 «Перша
передача» 16+
08:55 «Диво технiки»
12+
09:25 «Їдьмо, поїмо!» 0+
10:00 «Дачна вiдповiдь»
0+
11:25 Т/с «Учитель в
законi. Повернення»
16+
15:05 «Велика перерва»
12+
17:20 Т/с «Ментовськi
вiйни» 16+
21:10 «The Best Краще» 12+
00:20 «Давайте
миритися!» Музичне
шоу 16+
01:30 Дикий свiт 0+
02:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв» 16+

У ТЦ «ДрімТаун»
потрібні на постійну
роботу продавці.
З/П — 100 грн/день + %.
Тел: (067) 697-99-00,
(050) 461-22-27

нацiональностi» (2)
22:50 «Клуб гумору»
04:00 «Громадська
приймальня»

05:20 Спiвай, якщо зможеш
07:45 Церква Христова
08:00 М/ф «Скубi-Ду на
островi Мерцiв»
09:20 М/ф «Скубi-Ду i
Примара чаклунки»
10:50 М/ф «Скубi-Ду! Пiд
куполом цирку»
12:40 М/ф «Скубi-Ду»
Вiдпочинок з Привидами»
13:00 М/ф «Скубi-Ду! Напад
Фантозавра»
14:40 М/ф «Скубi-Ду!
Моторошнi iгри»
15:05 М/ф «Воруши
ластами-2»
17:00 Х/ф «Лови хвилю»
18:50 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
21:00 Х/ф «Випадковий
шпигун» (2)
22:45 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
01:00 Т/с «Не плач за мною,
Аргентино» (2)
01:45 Служба розшуку дiтей
01:50 Т/с «Джоуї»

06:00 Мультфiльми (1)
07:00 «Маски-шоу»
10:00 Т/с «Мисливцi
за старовиною» (1)
14:00 Х/ф «Конанварвар» (1)
16:40, 23:00 Х/ф «На
межi» (1)
19:00 Х/ф «Секретнi
матерiали. Хочу
вiрити» (2)
21:10 Х/ф «З Парижа
з любов’ю» (2)
01:20 Х/ф «Тепловий
удар» (2)
02:45 Х/ф
«Карпатське золото»
(1)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:40
«Мультфiльми» (1)
08:20 М/ф «Барбi:
Рiздвяна iсторiя» (1)
10:15 Х/ф «Чiта
Гьорлз» (1)
12:00 Х/ф «Снiжний
день» (1)
13:40 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
15:40 «КВК-2013»
17:45 «Вечiрнiй
квартал»
19:15 Х/ф «Привид»
(2)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:05 Х/ф «Без їхньої
згоди» (1)
01:45 «Нiчне життя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 «Генiї та лиходiї»
04:35 Х/ф «Дорога»
06:15 «Армiйський
магазин»
06:40 «Смiшарики.
Пiн-код»
06:55 «Здоров’я»
08:10 «Непутнi нотатки»
08:35 «Доки всi вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 «Сiмейне щастя
Петра Фоменка»
11:20 «Весiльний
переполох»
12:10 «Єралаш»
12:55 Т/с «Легенди про
Круга»
16:30 «Кубок
професiоналiв»
19:00 «Час»
19:20 «Повтори!»
Пародiйне шоу
21:45 Х/ф «Бажання»
23:40 «Фреддi
Мерк’юрi. Великий
артист»
01:00 Х/ф «За
сiрниками»
02:35 «Поле чудес»

07:45 Т/с «Таємницi
слiдства - 10» (1)
11:30 «Легенди карного
розшуку». Особливий
вiддiл НКВС
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:05 Х/ф «Невловима
четвiрка» (1)
15:30 Т/с «Двоє зi
скриньки»
19:00 Т/с «Павутиння
- 7»
22:50 Х/ф «Кiборг» (2)
00:25 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 9» (2)
02:10 Х/ф «Мiцний
захист» (2)
04:00 М/ф «Повернення
блудного папуги»

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

Це вже історія

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твiйнята
07:15 М/с «Школа
монстрiв» (1)
07:40 Мультик з
Лунтiком
08:40 М/с
«Русалонька» (1)
09:35 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:10 Х/ф «Санта
Клаус» (1)
12:00 Х/ф «Санта
Клаус 2» (1)
14:05 Х/ф «Санта
Клаус 3» (1)
15:55 Х/ф «Поки ти
спав» (1)
18:00 Що якщо?
19:00 Країна У
21:00 6 кадрiв
22:00 РайЦентр
23:55 Х/ф «Стиляги»
(2)
02:10 Х/ф «Нiхто не
знає про секс - 2» (2)
03:35 БарДак 3
04:00 З ночi до ранку

06:00 Код да Вiнчi: Ключ
до розгадки
08:00 Top Gear
09:50, 21:30 Людство:
наша iсторiя
12:30 Невiдома Африка
14:30 Невiдома
Пiвденна Америка
15:30 У пошуках пригод
18:30 Д/ф «Теорiя
безсмертя»
20:30 Д/ф «Ртуть:
смертельний друг»
00:30 Вiйна всерединi
нас
02:10 Мiстична Україна

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

05:45 Х/ф «Помилки
любовi»
07:20 «Сам собi режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час. ВiстiМосква. Тиждень у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Вiрування та обряди
нанайцев»
10:40 Мультфiльм
10:50 Х/ф «Нiхто не
замiнить тебе»
12:20 Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:00 «Бiльше, нiж любов»
13:40 «Острови».
Владислав Виноградов
14:25 «Вокзал мрiї»
15:10 Святковий концерт
16:35, 04:00 «Смiятися
дозволяється»
18:25 Х/ф «Три богатирi»
20:10 Х/ф «Князiвна з
хрущовки»
23:15 «Нова хвиля-2013.
Краще»
00:55 Х/ф «Нiч закритих
дверей»

Відповіді на кросворд «Новорічний»,

Шосте народне віче та Автомайдан
За матеріалами ЗМІ
Під час проведення шостого народного
віче 29 грудня «Солідарність проти терору»
на Євромайдані виступили опозиційні лідери,
які закликали разом зустріти Новий рік у центрі Києва.
віче взяли участь близько 50 тисяч людей. Перед початком та після завершення офіційної частини зібрання пролунав
гімн України.
Далі євромайданівці на автівках відправились
пікетувати заміські будинки Віктора Януковича,
Миколи Азарова та Володимира Рибака.
До Межигір’я поїхали на автівках, велосипедах
і навіть пішли пішки. Активістам перешкоджали
рухатись вперед виставлені пости з працівників

У

Смачного!

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, 02:00,
04:00, 06:00 Час новин
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
11:35 Технопарк
12:35, 03:40, 04:40 Життя
цiкаве
13:35 Мотор
14:35 Гра долi
15:35, 02:15, 05:35 Машина
часу
16:35 Фактор Безпеки
17:10 Палата
17:35 Новини київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00, 01:00, 05:00 Час.
Пiдсумки тижня з Ларисою
Губiною
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35, 02:40 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор
00:35 Укравтоконтинент
01:55, 06:25 Огляд преси

ДАІ, міліції та внутрішніх військ, а також рішення
суду щодо проведення мітингів на території Нових Петрівців.
Тому мітинг опозиційні лідери провели на автівках.
Активісти автомайдану провели пікет і біля володіння Віктора Медведчука. Його паркан розписали гаслами, частину воріт пошкодили.
Після цього
провели акції біля будинків
Прем’єр-міністра Миколи Азарова та спікера
Верховної Ради Володимира Рибака.
До будинку Азарова з’їхалися біля 100 авто та
300 мітингувальників. Стукали у металевий паркан і розписали ворота фарбою. Камери спостереження закрили національними прапорами.
Окрім того, автомайдан пікетував будинок колишнього Президента Віктора Ющенка.

надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 2. Віл. 5. Ді. 7. Ай. 10. Желе. 11. Джем. 12. День. 13. Діва. 15. Азарт.
19. Баран. 21. Блават. 24. Інтерн. 27. Маківка. 30. Торнадо. 32. Поляроїд. 35. Рейхстаг. 39.
Помідори. 41. Іконопис. 42. Театр. 43. Рак.
По вертикалі: 1. Ліс. 3. Січень. 4. Багдад. 8. Лелека. 9. Четвер. 16. Зла. 17. Тетраедрит 19. Бліцтурнір. 22. Люк. 23. Вівторок 25. Термідор. 26. РІА. 28. Аул. 31. ДВТ. 33. Озон.
34. Явір. 36. Смог. 37. Арис. 40. Лама.
По колу (зліва направо): 6. Яструб. 14. Яблуня. 18. Збіжжя. 29. Акація. 38. Ялинка.

ВІТАЄМО із золотим ювілеєм
Анатолія Степановича
та Галину Леонтіївну ГОРОХОВИХ!
Минуло вже 50 років, як ви тримаєте
одне одного за руки, півстоліття ви вдвох
зустрічаєте світанки і проводжаєте заходи
сонця. Змінюються дні, тижні, місяці, роки,
десятиліття, тільки ваша любов — незмінна.
Ви разом плакали і сміялися, хворіли
і одужували, так нехай же тепер ваше сімейне життя перетвориться в
тиху гавань вашої великої любові!

Сини Віталій, Максимко, невістка Світлана,
онуки Анастасія, Євгенія, куми Волохатюки,
кума А. А. Одинокіна, сусіди Світки

«Новорічний серпантин»

Незаморочлива і красива закуска, яка
прикрасить ваш новорічний стіл. Готувати
просто, а виглядає оригінально.
Інгредієнти:
філе куряче – 500 г, броколі – 200 г, мед – 1
ст. ложка, соєвий соус – 3 ст. ложки, олія оливкова – 1 ст. ложка, сік лимонний – 1 ч. ложка, сир
голландський – 100 г, часник, перець чорний
мелений – за смаком
Розраховано на 8 порцій.
Приготування:
Куряче філе помити, обсушити, розрізати поздовж надвоє, не дорізаючи до кінця і розгорнути як книжку. Відбити кулінарним молоточком
з обох боків через харчову плівку. Старайтесь
зробити якомога тонший пласт, але не порвати
його. Замаринувати філе у суміші меду, лимонного соку, соєвого соусу, оливкової олії на 30-45
хвилин.
Броколі відварити протягом 2 хвилин. Остудити під струменем льодяної води. Відтиснути і
змолоти на м’ясорубці. Додати до броколі сир і

пропущений через часникочавилку часник. При
потребі досолити і присмачити чорним меленим
перцем.
Підготовлене замариноване філе змастити
цією сумішшю. Щільно скрутити рулетом.
Загорнути підготовлені рулети у пергаментний папір і готувати на пару 20-25 хвилин. Охолодити.
При подачі покраяти завиванці на скибки і
оформити у вигляді закуски.

На дозвіллі

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

Дитячу підліткову стінку у
відм. стані — 650 грн.
Тел: (067) 697-99-00

самокат «Хеллоу Кітті»,
в відм. стані — 90 грн.
Тел: (067) 697-99-00

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

Дата

Вишгород

1 січня

2014 року
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Смачне різдвяне меню

Люблю
Різдво…
На Різдво в нас прийнято
подавати до вечері 12 пісних
різдвяних страв. І, звичайно ж,
перше — це кутя. У різних регіонах України по-різному готують інші страви (салати, гарніри, курка, м’ясо та солодке),
але кутя є у всіх обов’язково.
На початку трапези всі присутні за різдвяним столом куштують кутю, а потім уже все інше.
КУТЯ З МАКОМ
1,5 кг пшениці, 200 г маку, 2 ст. л.
меду, 2 ст. л. вишневого варення, 100 г
подрібнених волоських горіхів, 100 г родзинок, 0,5 л кип’яченої води.
Промиту пшеницю залити гарячою водою нарівні з зерном і варити до
м’якості на слабкому вогні. Мак промити
декілька разів, запарити окропом на 2-3
години, потім воду злити й розтерти мак
у ступці або макітрі, додавши за смаком
цукор. З’єднати варену пшеницю з маком, додати мед, варення, родзинки й
горіхи, залити водою й перемішати.
РИБА, ТУШКОВАНА В ОЛІЇ
Будь-яку рибу почистити, нарізати
невеличкими шматками, посолити, поперчити. Цибулю нарізати кільцями й
посолити. Викласти рибу в каструлю,
прошаровуючи її цибулею. Все залити
олією, щоб покрила рибу. Поставити в
духовку на 2-3 години.
ПЕЧІНКА,
НАШПИГОВАНА ЧАСНИКОМ
500 г печінки, 2 зубки часнику, 1 ст. л.
борошна, перець, сіль, 2 ст. л. смальцю,
3/4 склянки молока, цибулина, 1 ст. л.
вершкового масла.
Печінку почистити від плівки, нарізати широкими тонкими шматками, нашпигувати часником, посипати сіллю і
перцем, обкачати в борошні й смажити
на смальці до готовності.
РИБНІ СІЧЕНИКИ
Рибне філе, хліб, яйце, цибулина, батон, вершкове масло, сіль, перець.
Філе
риби
пропустити
через
м’ясорубку разом із подрібненим черствим пшеничним хлібом, додати яйце,
сіль, перець і ретельно перемішати. З
цієї маси сформувати кружальця завтовшки 1-1,5 см. На середину покласти вершкове масло. Виробам надати
округлої форми, змочити в збитих яйцях, обкачати в борошні й знову в яйцях,
запанірувати в сухарях і обсмажити. Перед подачею на стіл полити вершковим
маслом.
ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ
1 кг капусти, 2,5 склянки рису, 4 цибулини, 2 склянки манної крупи, 5 яєць,

Новорічне меню

800 г м’ясного фаршу, олія, сухарі, сіль,
перець.
Капусту дрібно нашаткувати, посолити. Сік, який пустить капуста, злити.
Рис відварити, цибулю нарізати кубиками й підсмажити на олії до золотистого
кольору. Капусту, рис, яйця, фарш, манну крупу й цибулю змішати, додати сіль
і перець. З маси сформувати «голубці»,
обкачати в сухарях і підсмажити до золотистого кольору з обох боків. Голубці викласти у форму, влити дві склянки
води, прикрити фольгою. Випікати в духовці при температурі +180°С протягом
години.
КУТЯ
3 склянки пшениці, 9 склянок води, 2
склянки маку, 2 склянки волоських горіхів, 1,5-2 склянки цукру.
Пшеницю промити й замочити в холодній воді на годину. В окріп всипати
пшеницю і, зливши воду, додати 0,5 ч.
л. солі. Запарити мак і настояти його 2
години. Горіхи підсмажити в духовці до
золотистого кольору, а коли вони охолонуть, облущити руками. Половину горіхів
потовкти в ступці, решту дрібно нарізати. З маку злити воду й перетерти його
в макітрі. Додати цукор і продовжувати
перетирати з маком доти, доки цукор не
розчиниться. З’єднати мак, пшеницю й
горіхи, залити все водою та перемішати.
САЛАТ ІЗ КУРЯТИНИ,
АНАНАСІВ ТА СУХАРИКІВ
2 копчених курячих стегенця, банка
консервованих ананасів, 0,5 банки консервованої кукурудзи, 2 пакетики пшеничних сухариків, сіль, перець, майонез.
Куряче м’ясо (без шкірки) й ананаси нарізати невеличкими шматочками,
додати кукурудзу й сухарики, посолити, поперчити й заправити майонезом.
Спробуйте приготувати такий салат із
сухариками власного приготування. Але
ними страву потрібно посипати зверху,
адже вони дуже швидко розмокають.
ГОЛУБЦІ ПО-ГУЦУЛЬСЬКИ
2 головки квашеної капусти, 200 г
кукурудзяної крупи, 200 г рису, 300 г
смальцю, 400 г сала свинячого, цибулина, сіль, перець, чебрець.

Листя капусти від’єднати від качана,
розірвати його на дрібні клаптики й замочити на 2 години у воді. Крупу кукурудзяну й рис також замочити на 2 години.
Цибулю нарізати й обсмажити на смальці до золотистого кольору. Сало нарізати дрібними шматочками. З крупи й рису
злити воду, додати підсмажену цибулю,
посолити, поперчити й зробити голубці.
В каструлю на дно встелити тоненько
нарізані дерев’яні дощечки (щоб голубці
не пригоріли), зверху викласти шар нарізаного чебрецю й сала, а потім — шар
голубців. Їх викладати в каструлю до самого верху, прошаровуючи із салом. На
останній шар покласти листя капусти,
закрити кришкою й поставити тушкуватися (краще — в піч).
ГРИБНИЙ САЛАТ
ІЗ КУРКОЮ ТА ЯЙЦЯМИ
400 г шампіньйонів, 200 г відвареного курячого філе, 4 варених яйця, 50
г цибулі, 50 г свіжого огірка, 100-150 г
майонезу.
Гриби нарізати й відварити в підсоленій воді. Цибулю, яйця, куряче м’ясо
та огірки нарізати кубиками. Всі підготовлені продукти змішати й заправити
майонезом. Прикрасити зеленню, огірком і яйцями.
КУТЯ «НАЙСМАЧНІША»
1-2 склянки пшениці, 3 склянки води,
2-3 л узвару із сухофруктів, склянка волоських горіхів, мед, родзинки, мак.
Пшеницю зварити в духовці до готовності (попередньо замочити зерно
на ніч у холодній воді, щоб набухло).
Готові зерна пшениці залити узваром
(груші, яблука, сливи, абрикоси). Цукор, подрібнені горіхи, мед, родзинки,
натертий мак (попередньо запарений
окропом і розтертий у ступці) додати за
смаком. Настояти годину.
КАЧКА,
ЗАПЕЧЕНА З ЯБЛУКАМИ
Качка, 500 г яблук, 6-8 зубків часнику, петрушка, сіль, перець.
Підготовлену тушку качки натерти
сіллю й товченим часником. Яблука помити, почистити, розрізати на 4 частини, видалити насіння. Нафарширувати

Салат «Підкова»

Інгредієнти:
Рис – півсклянки
Крабові палички – 1 пачка (250
(250 г)
Кукурудза солодка консервована – 1 банка
Яйця курячі – 3 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Сир твердий – 150 г
Майонез – 2 ст. ложки
Сіль – за смаком.
Для прикраси (за бажанням):
зелень, маслини, червоний перець та інше.

Спосіб приготування:
Яйця відварити, охолодити та очистити від шкаралупи.
Рис відварити до готовності, промити окропом, дати
воді стекти.
Варені яйця та крабові палички нарізати середніми кубиками.
Злити рідину з кукурудзи.
Натерти на крупній тертці твердий сир.
Очистити і дрібно пошаткувати цибулю.
Всі продукти з’єднати з майонезом у мисці та вимішати. Кукурудзи додати півбаночки, друга частина знадобиться для прикраси (за бажанням).
У центр великого блюда поставити звичайну склянку, а
навколо неї викласти салат у вигляді підкови.
Прикрасити салат на свій смак. Обережно прибрати
склянку.
Смачного!

ними качку, зашити її, покласти спиною
на деко або в гусятницю, збризнути водою і запекти, поливаючи соком, який
виділяється під час запікання. При подачі на стіл із качки вибрати яблука, а тушку
розділити на порції і викласти на тарілку.
Обкласти качку печеними яблуками й
полити соком, який утворився при запіканні, прикрасити нарізаною зеленню
петрушки.
РИБА У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ
600 г філе будь-якої риби, лимон,
100 г вершків, панірувальні сухарі, сіль,
перець.
Філе риби нарізати порційними шматочками, посипати прянощами, посолити. Обкачати в сухарях і викласти у
форму для запікання. Зверху покласти
нарізаний скибками лимон і запекти в
духовці до готовності. Лимон витягнути
з форми. Потім соус, де запікалася риба,
злити в іншу ємність, додати вершки й
довести до кипіння. Готову рибу полити
вершковим соусом.
САЛАТ «НІЖНІСТЬ»
Банка консервованої квасолі, банка
консервованої кукурудзи, велика болгарська перчина, майонез, зелень.
Змішати банку квасолі з кукурудзою,
додати болгарський перець, нарізаний
кубиками. Салат заправити майонезом,
зверху присипати зеленню.
ТОРТ «ЧОЛОВІЧИЙ ІДЕАЛ»
З яйця, 1,5 склянки цукру, 3 ст. л.
меду, 8 ст. л. коньяку, 100 г сметани, 1
ч. л. соди, 200 г вершкового масла, 1,5
склянки волоських горіхів, банка вареного згущеного молока, 2,5 склянки борошна, 100 г шоколаду, ванілін.
Яйця збити з цукром, додати мед,
сметану, 3 ст. л. коньяку, соду, ванілін,
борошно й замісити тісто. Розділити
його на три частини і спекти. Три коржі
просочити коньяком, який залишився,
й змастити кремом, а верхній шар притрусити натертим шоколадом. Торт відставити на добу, щоб просочився.
Приготування крему: вершкове масло збити і з’єднати зі згущеним молоком. В отриману масу додати обсмажені
й подрібнені волоські горіхи.

Календар

Чи знаєте ви, що…
2 січня — День в’язня
3 січня — День соломинки
4 січня — День хіт-параду
7 січня — Різдво Христове
8 січня — День календаря, День метро
11 січня — Всесвітній день «Спасибі»
13 січня — Старий Новий рік
16 січня — День «Беркута»
19 січня — Хрещення Господнє
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

ФутГОЛ!

Дебютний турнір
Влас. інф.
ФОТО – архів ФК «Чайка», спеціально для «Вишгорода»

Наймолодші футболісти ФК «Чайка» нещодавно дебютували у дружньому турнірі.
Організатори взяли приклад із Європи — в
цьому віці не обов’язково мають бути переможці і переможені.
турнірі взяли участь 5 команд. Чотири –
(київські: ФК «Олімп», ФК «Єдність» (2007
р. н.), ФК «ДЮСШ-22», ФК «Єдність»
(2008 р. н.) та ФК «Чайка» (м. Вишгород).
Усі учасники отримали медалі та солодощі.

У

Благодійність

Співпрацюватимуть
і надалі
Влас. інф.
ФОТО – архів БФ св. кн. Ольги, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні новорічних свят члени правління Благодійного фонду святої Ольги та вчителі Вишгородської районної спеціальної школи «Надія» підвели підсумки цьогорічної співпраці та намітили програму дій
на 2014-й.
чителі подякували за підтримку, яку фонд уже не
один рік надає школі «Надія» в організації та проведенні заходів.
Благодійники передали новорічні подарунки для вихованців закладу, придбані завдяки фінансовій підтримці благодійників Андрія Волкова та Юрія Попченка.

В

Подорожуємо

…Це безліч таємниць
Вікторія НИЖНИК,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
гурток журналістики (керівник
Валентина Яковенко) ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно я побувала в селищі Славське Львівської області. Тут
знаходиться гірськолижний курорт,
оточений горами Погар, Тростян,
Писанка (має два пагорби), Маківка, Політех та двома річками — Опір
і Славка.
нашого номера відкривався
вид на Погар, що висотою 857
м над рівнем моря. На цю гору
ще в 1850 році збудували перший під-

З

йомник. А раніше австрійсько-угорське
панство піднімалося на вершину кіньми.
Назва села «Славське» походить від
однойменної річки, яка отримала назву
від героїчної битви дружинників Захара
Беркута з татаро-монгольською ордою
Батия у 1241 році. Ці події описані у творі Івана Франка «Захар Беркут». Могила Захара Беркута — на вершині гори в
селі Тухля поблизу Славського.
Навколишня територія овіяна старовинними переказами та легендами. Поблизу в селі Святослав похований древлянський князь Святослав, який загинув
тут у 1015 році від рук свого брата Святополка. Як раз з легендою про князя Святослава пов’язана друга версія

назви селища, яка походить від слова
«славні» (так називали воїнів князя, які
тут оселилися після його загибелі).
Легенда розповідає про жорстоку битву на місцевості між м. Сколе і
с. Гребенів. Уся долина вздовж річки
Опір була вкрита тілами загиблих. Сили
Святополка були великими, і він наніс
багато колотих ран Святославу. З цим
епізодом легенда пов’язує назву міста
Сколе.
Ця місцевість відкрила мені і водоспади Кам’янка та Шипіт (здалеку падіння води нагадує шепотіння); мертве
озеро Журавлине (через низьку температуру тут немає риби), в яке впадає
джерело з високим вмістом сірководню. Навколо — мальовничі букові ліси та
вікові смереки.
Один із загадкових замків поблизу
м. Мукачево — палац графа Шенборна, збудований в 1890-1895 рр. У ньому

365 вікон, що відповідає кількості днів у
році, 52 кімнати (за кількістю тижнів) і 12
входів (як місяців у році).
На територію замку граф свого часу
завіз багато різних кущів та дерев, які
сьогодні вже стали велетнями. Неподалік — декоративне озеро, що формою
нагадує серце (і, ніби-то, кордони Австро-Угорщини). Трохи далі — джерело
молодості та краси з цілющою водою.
Кажуть, одного разу граф пішов шукати свою дружину в парк і довго не міг
знайти, а потім біля джерела побачив
маленьку дівчинку, яка гірко плакала. В
ній упізнав свою дружину... За легендою, хто вмиється водою з джерела, —
помолодшає на десять років.
Словом, Закарпаття — це безліч таємниць. І, лише уважно спостерігаючи
і прислухаючись до всього, відчуваючи єдність із природою, можеш хоча б
трішки пізнати його і відкрити для себе.

Вишгород

Людина
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Вийшла збірка «Вишгородські передзвони»
Христина РУЗАМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Хоч скромну пісню я співаю,
але — свою
(Тетяна Костюченко)
Автори — 27 наших талановитих
земляків. Серед них — почесні громадяни міста Іван Бурдак, Ольга Дяченко, Олександр Дробаха, Анатолій
Черняхівський.
Книжку видано за підтримки народного депутата 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.
Володимир Кисіль:
«Книжка — пам’ять на папері»

В

оформленні використані репродукції картин Василя Климика, члена Спілки архітекторів та Національної спілки художників
України. Упорядник — Володимир Кисіль, член редколегії, до складу якої увійшли начальник відділу культури, національностей та релігій Вишгородської
РДА Олександр Біляєв, директор Вишгородської районної централізованої бібліотечної системи Марія Міляновська,
редактор районної газети «Слово» Володимир Потапов.
Презентація цього літературного
альманаху відбулась 24 грудня 2013 р. у
великій залі адмінбудинку на пл. Т. Шевченка, 1 у Вишгороді. І вела цю, без пере-

Бувальщина
Володимир
ЛЕВАДНИЙ,
м. Вишгород
Років з 13
тому
(наприкінці листопада
2000-го) мав нагоду гостювати
у своєї колишньої виховательки — художниці
Ірини Вячеславівни Лазаревої, яка на
той час мешкала у Вінниці. На станції
вкрило мжичкою. Дрібний дощик не
вщухав усю дорогу до оселі художниці (тролейбусом, а потім пішки — ще
1,5 км). У повітрі — + 1о, а на грунті, либонь, уже мінус 1о – і ноги трохи ковзали.
ранці я пішов по воду до колонки
за ворітьми. Мороз, земля вкрита суцільним крижаним панциром товщиною 3-5 см, слизько так, що
ледь добрався до вхідних дверей.
Встиг зателефонувати дочці у Київ.
Вона вже зібралася вийти з дому, слідом
за мною на другий день мусила приїхати,
а тут така ожеледиця!
Я полегшено поклав трубку — і враз
страшний гуркіт! Під вагою криги, що наросла за ніч, відламалася гілка з груші та
обірвала телефонний дріт. Як виявилося
потім — на два тижні.
А я ж приїхав ще й до ювіляра — Андрія Костюка! 80 років виповнювалося
моєму вихователю у Якушинецькій ДТВК
(дитячій трудовій виховній колонії), що
біля Вінниці.
Виховання нас, безпритульних, у післявоєнні роки — то окрема тема. Отже,
продовжую.
Приїхав до ювіляра без подарунка, так
склалося. Тож мусив придбати на місці.

В

До 40-річчя району
більшень, літературну вітальню беззмінний бібліотечний опікун книжок Галина
Дмитренко, котра щиро вважає, що для
людини не буває багато гарних слів.
Владу усіх рівнів представляла голова редакційної колегії, заступник голови
Вишгородської РДА Валентина Духота
— перший захоплений і прискіпливий
читач збірки, яка, власне, наполягла
на тому, щоб у виданні було не 15, як у
минулому «Ви чуєте, як дихає земля…»
(збірка вийшла до 35-річчя району), а
більше авторів.
Валентина Духота вітала авторів візитної картки літературного життя нашої неповторної землі від імені Я. Москаленка, О. Приходька, О. Носаля та В.
Кисляка. Теплі слова від Віктора Решетняка і від себе особисто передав начальник відділу з гуманітарних питань і
творча людина Володимир Ткач.
Лідія Мартинова, Вікторія Куян, Марія Доля, Олена Василенко (Новопетрівська школа мистецтв) прикрасили
захід музикою і співами, а автори —
поети, журналісти, науковці, педагоги,
службовці, майстри народної творчості,

представники творчої інтелігенції — подякували своїми виступами, щирими
поетичними рядками, що відгукуються
на будь-яку подію в Україні, організаторам цієї презентації — відділу культури
і працівникам центральної районної бібліотеки.
Володимир Ткач:
«Щоб Пегас бив копитом біля
вас, Муза обіймала, а Парнас був
безхмарним»
Кожен із авторів отримав понад десяток книжок. За тих, хто відійшов у вічність, — дружина Григорія Опанасовича Стаценка Любов Василівна, дочка
Степана Даниловича Шульги — Антоніна Степанівна та син Івана Несторовича
Гончара — Микола Іванович.
Цю книжку не хочеться випускати з
рук — читати-перечитувати дзвінкі поетичні і змістовні прозові рядки. Хай збудеться побажання авторів: надрукувати
ще не одну книгу: історію нашого краю,
розповіді про видатних спортсменів,
художників, робочі династії — зробити

постійно діючий альманах під назвою
«Межигір’я». (Варто продовжити і серію, започатковану Василем Линовицьким, — «Вишгород в іменах»).
А наостанок — з «Вишгородських
передзвонів»:
Анатолій Черняхівський
***
І пригорнувшись до Дніпра скраєчку,
Дрімає тихо в нього на плечі
Маленьке і гарнесеньке містечко,
Де із новин лиш осінь і дощі.
До нього сни приходять теплі і ласкаві…
А лік рокам давно вже загубивсь,
Та залишилися у ньому величавість
І благородство княжої доби.
У ньому люди щирі і привітні —
Відкриті душі, люблячі серця…
У барвах осені моє містечко квітне —
Дарунок щедрий людям від Творця!
Валентина Духота:
«У нас стільки талантів, що потрібна ціла серія видань»

Вінницька ожеледиця
Ірина Вячеславівна порадила відвідати
центральний універмаг, що на пл. Гагаріна, який за 2 км від будинку художниці. От
і пішов я по ожеледиці суцільній, якої і не
пам’ятаю по життю.
Примудрився ні разу не впасти. Частину путі йшов по центральній вулиці і
бачив, що стоять трамваї, тролейбуси,
автобуси і весь рухомий транспорт, крім
нечастих «таксі», які плавали-ковзали по
дорозі-ожеледиці.
В універмазі покупців не рясно було,
та всі секції працювали. Купив дві великі красиві чашки для подружжя, зробив
надпис у гравера і пішов назад, але через
парк ім. Горького, бо ближче на півкілометра, обминаючи рясне обламане гілля.
Вернувся живим і здоровим на радість 85-річної господині. Художниця зі
сльозами на очах вручила мені картину —
портрет ювіляра, якого талановито – попри три операції «на очах» — зобразила
з усіма регаліями і орденами та Золотою
Зіркою Героя.
Цей портрет конче треба сьогодні
вручити ювілярові, з яким вони дружать
давно — із кінця сорокових років, із Якушинець. Аби не ожеледиця, то зять Героя
машиною завіз би художницю до батька.
А тут ще телефон не працює, опинилася
у глухому куті…
Обкрутив я взуття мотузками, щоб не
так слизько було, взяв картину 55 х 80 см,
обмотані папером чашки, та й поковзав
за чотири кілометри до ремучилища №
15, де зібралася громада. Знову ж — повз
універмаг (там мої мотузки обірвалися, а
ще по суцільній кризі два км).
Поки дійшов, темна ніч настала. Нарешті відкрив двері клубу, а у залі повно
людей. Ішов по проходу наперед, шукаючи очима вільне місце.
Врешті — потрапив у міцні обійми ювіляра. Андрій Васильович попросив мене

піднятися з портретом на сцену і розказати про художницю і її творіння. Аж ось
піднялася на сцену і ведуча урочистого
вечора, Валентина, а я підсів до дружини
ювіляра. На мою розповідь про подорож
по ожеледиці Євгенія Оксентіївна співчутливо ойкала.
У залі були студенти місцевого училища № 15, чимало вихованців і соратників
Андрія Васильовича. Ведуча розказала
про його фронтові дороги-подвиги. Зокрема, про військову операцію по знищенню німецької дальнебійної гарматної
батареї, яка сильно дошкуляла нашим
військам у Словаччині.
Групу підривників очолив старший
лейтенант Андрій Костюк. У темряві непомітно перейшли лінію фронту, знищили
вщент злощасну батарею і без втрат благополучно вернулися із ворожого тилу до
своїх за три дні.
Усі у групі були нагороджені орденами, а Костюку присвоєно звання Героя.
Згодом, у шпиталі після чергового
поранення, почув по радіо своє прізвище серед інших нагороджених Золотою
Зіркою — зразу і не повірив. А на другий
день прийшла вітальна телеграма йому
особисто із штабу дивізії. Звичайно, весь
шпиталь радо вітав нашого Героя.
Потім соратники і колеги у своїх виступах розповідали про велику скромність і працелюбність А. В. Костюка — почесного громадянина міста Вінниці (це
звання йому було присвоєно за три роки
до ювілею з ініціативи Ірини Лазарєвої).
Я й собі пригадав, як нас, малих, привезли з Вінницького дитпритулку міліції у
Якушинці, як ми познайомилися із замполітом колонії, молодцюватим Героєм-капітаном. Він негучно, але виразно і лагідно пояснив нам, що з нас у цьому закладі
виховають справжніх людей.
І справді, з допомогою колективу

талановитих вихователів-педагогів, які
були поруч із нами усі 24 години на добу,
ми виросли грамотними і порядними
людьми.
Та ще й отримали професію. Ми
працювали у цехах, виробляли три- і
п’ятисекційні холодильники для магазинів. Існував навіть Стаханівський рух серед нас. Я теж пройшов цю школу.
По закінченні офіційної частини під
час святкового застілля були щирі тости
і спомини, пісні... Тепло попрощавшись,
роз’їхалися гості по домівках.
Я заночував у родині дочки Андрія
Васильовича, Наталі. А вранці, із вдячністю попрощавшись із хлібосольними і
привітними господарями затишної квартири, вернувся до своєї художниці, благо сніжок дещо послабив слизоту, яка
запам’яталася мені назавжди. За словами місцевих, такої ожеледиці не пам’ятає
ніхто з вінничан.
А сам Андрій Васильович пропрацював добрих два десятки років начальником Якушинецької ДТВК. Потім ще в іншому дитячому закладі. Бо душа його була
прив’язана до дитячих душ, тому і мав
високий авторитет у своїх вихованців, які,
повироставши, не губили з ним теплих
зв’язків. Поза очі називали ми його батею. Сім’я Андрія Васильовича мешкала
на території колонії у маленьких двох кімнатах. Було у них із Аксентіївною двоє дітей — донька і син. Тепер у них свої сім’ї.
Прожив він 83 роки. Поховали полковника запасу А. В. Костюка на центральному кладовищі у Вінниці. А на Поклонній
горі у Москві (музеї музеїв) я бачив і прізвище А. В. Костюка серед 11 200 героїв,
витіснених золотими літерами по кругу
великого павільйону. Бачив на могилі багато живих квітів у звичайний день. Поряд
могилки — і дружина його.
Вічна пам’ять Герою!..
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Вишгород

Вітаємо!
26 січня день народження відзначає
Людмила Франківна КОЛЄВА —
депутат Вишгородської міської ради VI скликання
Щиро вітаємо з днем народження! Від усього серця
бажаємо здоров’я, щастя і добробуту Вам і Вашій родині, великих успіхів і здобутків у всіх справах, наснаги
та натхнення, довгих років життя у міцному родинному
колі та серед вірних друзів і надійних партнерів.
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
Дорогі вишгородці!
Прийміть
найщиріші
привітання з Новим 2014
роком та Різдвом!
Нехай ці світлі свята
принесуть радість, нові
враження, надії і оптимізм.
Нехай забудуться старі
образи, відкривши дорогу
для нової дружби і любові.
Бажання нехай збудуться, улюблена робота
приносить задоволення, нові знання і звершення.
Нехай зірки світять яскравіше, а сонце освітлює шлях, повний райдужних надій, радісних подій, свят і подорожей.
Нехай кожна людина знайде цього року своє
щастя!
Депутат Вишгородської міської ради
VI скликання Богдан РУДЕНОК
Вітаю з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Нехай магічна чарівність
цих свят буде в посмішках
ваших близьких, урочистих
вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють
дивовижне відчуття світла,
злагоди і щастя.
Зичу здоров’я, здійснення всіх бажань і надій,
успіхів у ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе
здолати всі негаразди.
Щиро бажаю радості, любові, достатку в домі,
щасливої та щедрої долі!
З повагою
депутат Вишгородської
міської ради VI скликання Володимир ЛІСОГОР
Дорогі вишгородці!
Від усього серця вітаю вас!
Нехай новий рік принесе
якомога більше успіхів і добра!
Бажаю здоров’я і гармонії
в душі, в сім’ї – миру і взаєморозуміння, у роботі – творчої
реалізації та кар’єрного росту,
у фінансах – стабільності і достатку. Нехай мрії збуваються,
нехай все складається якнайкраще і удача не відходить ні на крок!
Веселих свят!
З найкращими побажаннями
депутат Вишгородської міської ради
VI скликання Юрій ТКАЛИЧ

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), «Інше» (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
1.01.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими
літерами

Шановні мешканці
міста Вишгорода!
Прийміть найщиріші вітання з Новим
роком та Різдвом Христовим. Нехай ці
свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — принесуть вам і вашим родинам
добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році збулося все, про що мрієте.

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

У роботи є
три плюси:
п’ятниця,
зарплата
і Новий рік

Турботи вам з боку колег, тепла друзів та
близьких. Щастя, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!
З Новим роком!
З найкращими побажаннями
депутат Вишгородської міської
ради VI скликання
Віктор ШУБКА
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