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Вода:
ЕКОНОМваріант
+ якість
На Гористому
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Євгеній ПОДШИВАЛКІН,
спеціально для «Вишгорода»

Новий рік у Вишгороді розпочався
з добрих справ, які міське комунальне підприємство «Водоканал» вважає
своєю буденною роботою. На Гористому встановлено нову свердловину.
о цього стара свердловина потужністю 17 куб м/год обслуговувала усього два житлові
будинки, вода застоювалась, тому що
свердловину не використовували повністю.
Нова свердловина (5 куб м/год) адаптована на невелику кількість споживачів.
Встановив її на глибині 86 м (Сеноманський
горизонт)
науково-впроваджувальний
центр Волинська еколого-гідрогеологічна
партія. За державні кошти та за сприяння
Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка.
Як повідомив нам керівник ВМКП
«Водоканал» Георгій Чебан, воду з нової
свердловини на якість уже перевірили.
Вона відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4171-10. Характеристики води: загальна
жорсткість — 3,5 мг-екв/дм3, сульфати
— 5,3 мг/дм3, залізо — 0,7 мг/дм3, сухий залишок — 563 мг/дм3. Спеціалісти
стверджують, фільтри для такої води — не
потрібні.
Як і весь водогін міста, якість води щотижня перевіряє Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ ДСЕСУ». Міські водопостачальники кажуть: вишгородська
вода — набагато краща, ніж у столиці, бо
вона — артезіанська і постачається з двох
горизонтів — Юрського і Сеноманського.
Стару свердловину на Гористому залишено для розвитку території.
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Офіційно

Вишгород

Двадцять восьма сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про затвердження плану роботи Вишгородської міської
ради VІ скликання на 2014 рік
Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи міської ради за 2013
рік, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги звіт секретаря ради про
виконання плану роботи міської ради за 2013
рік.
2. Затвердити план роботи Вишгородської міської ради VІ скликання на 2014 рік

згідно з додатком.
3. Дозволити міському голові та постійним комісіям міської ради у разі необхідності
вносити зміни та доповнення до плану роботи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Решетнікову М.С.
та постійні комісії міської ради.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Вишгородської міської ради
від 27 грудня 2013 р. № 28/2

План роботи Вишгородської міської ради на 2014 рік
I. Питання для внесення на розгляд Вишгородської міської ради:
№
пп

Термін

Назва питання

Доповідач

1.

січеньтравень

Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки,
на 2015 рік

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

2.

січеньтравень

Про встановлення єдиного
податку
на 2015 рік

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

3.

січеньтравень

Про встановлення місцевих
зборів
на 2015 рік

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

Про затвердження Порядку і
нормативів відрахування до
загального фонду місцевого
бюджету комунальними унітарними підприємствами та
їх об’єднаннями, які належать
до комунальної власності територіальної громади міста
Вишгорода, частини чистого
прибутку (доходу) за результатами щоквартальної
фінансово-господарської діяльності

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

4.

січеньтравень

5.

протягом
року

Про затвердження Порядку
розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

6.

протягом
року

Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади
м. Вишгорода

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної
та
інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода

Заступник міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

7.

протягом
року

8.

протягом
року

Про адміністративні послуги
у м. Вишгороді

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Заступники міського голови (Данчин О.; Ростовцев О.)
Організаційний відділ (Ткалич Ю.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю за рішеннями ради та її виконавчого комітету (Семенов О.)

9.

протягом
року

Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді

Заступник міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища (Слива О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

10.

протягом
року

Про затвердження Правил
благоустрою території, дотримання тиші в громадських
місцях, торгівлі на ринку,
утримання тварин у м. Вишгороді

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)

11.

протягом
року

Про встановлення Правил
паркування транспортних засобів у м. Вишгороді

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Постійна комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)

12.

протягом
року

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Постійна комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)

13.

протягом
року

Порядок та умови викупу земельної ділянки та об’єктів
нерухомого майна
для містобудівних та суспільних потреб

Заступники міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища (Слива О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва,
транспорту та зв’язку (Новицький Д.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

14.

протягом
року

Про визначення мінімального розміру орендної плати за
один квадратний метр загальної площі нерухомого майна
фізичних осіб на території м.
Вишгорода

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)

15.

протягом
року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ростовцев О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)

16.

протягом
року

Про затвердження Порядку
встановлення режиму роботи
закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери
послуг, відпочинку та розваг
на території м. Вишгорода
Про архітектурну діяльність
у місті Вишгороді

17.

протягом
року

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель
м. Вишгорода

18.

протягом
року

Про затвердження Положення про порядок присвоєння
поштових адрес об’єктам нерухомості у м. Вишгороді

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Заходи
«Вишгородська Масляна»
Відзначення річниці Битви під Крутами
Мітинг на честь воїнів-інтернаціоналістів
Участь у проведенні Дня захисника Вітчизни
Міжнародний жіночий день
Шевченківські дні
День Перемоги
Міжнародний день захисту дітей
День Конституції України
Народні гуляння на Івана Купала
День міста
День незалежності України
День визволення міста Вишгорода
День пам’яті жертв Голодоморів та репресій
День місцевого самоврядування
Новорічні та Різдвяні свята

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014-й рік
акта та робить аналіз його регуляторного
впливу.
2.2. Забезпечує:
- оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та
аналізу його регуляторного впливу;
- оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу регуляторного впливу;
- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта;
- надсилання до виконавчого комітету
Вишгородської міської ради проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу

Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Заступник міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва,
транспорту та зв’язку (Новицький Д.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)
Заступник міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Корнійчук Д.)
Заступник міського голови (Данчин О.)
Юридичний відділ (Матлушинський Ю.)
Постійна комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)

II. Питання, які розглядаються постійно:
1. Про звільнення від сплати державного мита.
2. Про безоплатне прийняття об’єктів у комунальну власність територіальної громади
м. Вишгорода.
3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі.
5. Про внесення змін до Вишгородського міського бюджету на 2014 рік.
6. Про внесення змін до міських програм розвитку міста на 2014 рік.
7. Земельні питання.
III. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій, пов’язаних з підготовкою сесій, згідно
із планами роботи комісій.
ІV. Організаційно-масові заходи:

Секретар ради

Відповідно до ст.ст. 2, 4, 6-8, 32 Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»,
ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2014-й рік згідно з додатком 1.
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акта:
2.1. Розробляє проект регуляторного

Рішення від 27 грудня
2013 р. № 28/2

в паперовому вигляді та на магнітних носіях;
- надсилання проекту регуляторного акта
і аналізу регуляторного впливу профільній
комісії міської ради для отримання висновків
та рекомендацій щодо проекту регуляторного акта;
- проведення і оприлюднення базового,
повторного і періодичного відстежень результативності регуляторного акта у спосіб
і терміни, визначені ст. 10 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та
подання цих відстежень до виконавчого ко-

Термін виконання
лютий
лютий
лютий
лютий
березень
березень, травень
травень
червень
червень
липень
серпень
серпень
жовтень
листопад
грудень
грудень

М. РЕШЕТНІКОВА

Рішення від 27 грудня
2013 р. № 28/1

мітету міської ради;
- винесення на розгляд міської ради проекту рішення регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, зауважень і пропозицій;
- планування регуляторної діяльності на
наступний за звітним рік шляхом надсилання
до виконавчого комітету міської ради до 15
листопада кожного року інформації згідно з
додатком 2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Офіційно

Вишгород

11 січня

3

2014 року

Двадцять восьма сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

План діяльності Вишгородської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014-й рік
№

1.

Назва
проекту регуляторного
акта

Ціль
прийняття регуляторного акта

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік

Наповнення дохідної
частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

Те р м і н
р о з робки
проекту регуляторн о г о
акта
січеньтравень

2.

Про встановлення єдиного податку на 2015 рік

Наповнення дохідної
частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

січеньтравень

3.

Про встановлення місцевих зборів на 2015 рік

Наповнення дохідної
частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

січеньтравень

4.

Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального
фонду місцевого бюджету
комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода,
частини чистого прибутку
(доходу) за результатами
щоквартальної фінансовогосподарської діяльності

Наповнення дохідної
частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

січеньтравень

5.

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами
у м. Вишгороді

Наповнення
дохідної
частини
міського бюджету,
зміни до чинного
законодавства
України

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

6.

Про оренду майна, що
перебуває у комунальній
власності територіальної
громади м. Вишгорода

Наповнення
дохідної
частини
міського бюджету,
зміни до чинного
законодавства
України

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста
(Попов Ю.)

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури
м. Вишгорода

Регулювання порядку залучення,
розрахунку розміру і використання
коштів
пайової
участі у
розвитку
інженернотранспортної
та
соціальної інфраструктури
м. Вишгорода.
Наповнення бюджету.

п р о тягом
року

Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

Про адміністративні послуги у м. Вишгороді

Виконання вимог
Закону України
«Про адміністративні послуги»,
зміни до чинного
законодавства
України

п р о тягом
року

7.

8.

9.

10.

11.

Про встановлення Правил паркування транспортних засобів
у м. Вишгороді.

Регулювання
прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
паркування транспортних засобів,
визначення місць
для паркування,
упорядкування діяльності існуючих,
наповнення бюджету

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою
міста (Попов Ю.)

12.

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів

Регулювання
прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
вивезення твердих
побутових
відходів, зміни до
чинного законодавства України

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Постійна комісія
з питань комунального господарства, благоустрою міста
(Попов Ю.)

13.

Порядок та умови викупу
земельної ділянки та об’єктів нерухомого
майна для містобудівних
та суспільних потреб

Реалізація положень Генерального плану
м. Вишгорода

п р о тягом
року

Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(Слива О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку
міста, будівництва, транспорту та
зв’язку (Новицький Д.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

14.

Про визначення мінімального розміру орендної
плати
за один квадратний метр
загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб на території
м. Вишгорода

Регулювання прав
і обов’язків учасників правовідносин у галузі оренди
нерухомого
майна, наповнення бюджету.

п р о тягом
року

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

15.

Про затвердження Порядку встановлення режиму роботи закладів
торгівлі,
ресторанного
господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг
на території м. Вишгорода

Визначення
порядку встановлення режиму роботи
закладів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери
послуг, відпочинку
та розваг на території
м. Вишгорода

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

16.

Про архітектурну діяльність у м. Вишгороді

Врегулювання
містобудівної
та
архітектурної діяльності відповідно до діючого законодавства

п р о тягом
року

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань стратегії розвитку
міста, будівництва, транспорту та
зв’язку (Новицький Д.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

17.

Про затвердження нормативної грошової оцінки
земель
м. Вишгорода

Забезпечення
ефективного регулювання земельних відносин, наповнення бюджету

п р о тягом
року

Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

18.

Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомості
у м. Вишгороді

Визначення процедури
присвоєння
поштових
адрес
об’єктам
нерухомості

п р о тягом
року

Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою
міста (Попов Ю.)

Найменування підрозділу, відповідального
за
розробку
проекту регуляторного акта,
№ телефону

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)
Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)
Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)
Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(Міщенко О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради (Міщенко О.)
Заступники міського голови
(Данчин О.; Ростовцев О.)
Організаційний відділ (Ткалич Ю.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю
за рішенням ради та її виконавчого
комітету (Семенов О.)

Про орендну плату за
землю
у м. Вишгороді

Визначення розміру і встановлення
порядку
орендної
плати
за землю, забезпечення ефективного регулювання
земельних відносин

п р о тягом
року

Заступник міського голови
(Данчин О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(Слива О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Корнійчук Д.)

Про затвердження
Правил благоустрою території, дотримання тиші
в громадських місцях,
торгівлі на ринку, утримання тварин
у м. Вишгороді

Регулювання прав
і обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою території
міста, дотримання
тиші в громадських місцях та
торгівлі на ринку

п р о тягом
року

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
(Ростовцев О.)
Юридичний відділ
(Матлушинський Ю.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста
(Попов Ю.)

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 грудня 2013 р. № 28/1

Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 грудня 2013 р. № 28/2

Інформація для підготовки проектів
регуляторних актів на наступний 2015 рік для
формування плану підготовки регуляторних
актів Вишгородською міською радою
№
п/п

Назва проекту,
регуляторного
органу

1

2

Цілі прийняття
проекту
3

Секретар ради

Строк
підготовки
проекту
4

Термін відстеження базової
результативності регуляторного акта
5

Термін відстеження
повторної, періодичної результатив-ності
регуляторного акта

Відповідальні

6

7

М. Решетнікова

4

11 січня

2014 року

Податки

Про все потроху

На ВСЮ нерухомість
ДЖЕРЕЛО: http://tsn.ua/groshi/sogodni-v-ukrayinipochnut-derti-podatki-za-neruhomist-328058.html,
01.01.2014, 13:56
В Україні з 1 січня 2014-го почнуть брати податки з великих квартир та будинків. Вже 1 липня 2014
року платникам податків повідомлять суму, яку необхідно сплачувати.
Об’єктом оподаткування стали квартири і будинки,
площею понад 120 кв. м і 250 кв. м, відповідно. Квартири
і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.
Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартир і
будинків, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної
площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% —
якщо вона перевищує 740 кв. м.
Податок зніматимуть із «пільгового» житла, якщо
його використовують у комерційних цілях.
Нагадаємо, що обкладати податком на нерухомість
пропонують не площу житла, а її вартість. Фахівці переконані, що податок має бути комунальним і витрачатися
на утримання будинків.

Підсумки-2013
(Початок див. у № 1’2014)
ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ
НАДХОДЖЕННЯМИ — ДРУГІ
Ще одним визначним показником
розвитку території є рівень інвестицій, і
Вишгородщина у цьому напрямку зарекомендувала себе досить вдало. За обсягом капітальних інвестицій, у тому числі
на 1 особу, район посідає 2 місце рейтингового оцінювання Київської області. За
січень-вересень 2013 року обсяг капітальних інвестицій склав 1 мільярд 946
млн грн, що на 136,5 млн грн, або на 7,5%
більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З них інвестиції в матеріальні
активи склали 1 938 млн грн. Загальний
обсяг прямих іноземних інвестицій
станом на 01.10.2013 року склав 71,8 млн
дол. США і скоротився з початку року на
2,1 відсотка. Питома вага інвестицій у загальному обсязі Київської області становить 4%, і за обсягом інвестування район
посідає 8 місце в області.
Впровадження інвестиційних проектів є своєрідним індикатором стабільного розвитку території. Щорічно на
Вишгородщині впроваджується кілька
великих інвестиційних проектів і безліч
малих.
У 2013 році завершено інвестиційний проект з розширення потужності
фабрики з виробництва чіпсів ТОВ «Чіпси ЛЮКС». Це третя лінія з виробництва
солоних снеків, розрахована на виготовлення понад 25 тонн чіпсів на добу. Завдяки цьому інвестиційному проекту на
фабриці додатково створено 60 робочих
місць. Вартість проекту — 53,2 млн грн.
Крім того, в рамках даного інвестиційного проекту ТОВ «Чіпси ЛЮКС» також
профінансувало для громади Вишгородського району будівництво нової гілки
газопроводу-перемички високого тиску
довжиною 8,5 км від с. Демидів до с. Лютіж.
СТВОРЕНО БЛИЗЬКО ТИСЯЧІ
РОБОЧИХ МІСЦЬ
ТОВ «Перший столичний хлібозавод»
запустив нову лінію з виробництва батона «Нива» і хліба «Родинний» потужністю
28 тонн продукції на добу. Вартість лінії
складає 1 млн євро. Завдяки цьому інвестиційному проекту додатково створено 20
робочих місць.
Завершується будівництво бройлерних птахоферм потужністю 2,8 млн голів на рік в с. Миколаївка ТОВ «Комплекс
«Агромарс», де буде створено 80 робочих
місць.
Всього за 9 місяців 2013 року створено
939 робочих місць, або 85,4% річного завдання (7 місце в області).

Суспільство

У Джакарті (Індонезія) та Борисполі (Київщина) Новий рік
зустрічали співами з мером і народними гуляннями. У Ватикані —
привітанням Папи Римського, у Дубаї (ОАЕ) — феєрверками. У Пекіні
(Китай) — світловим, у Барселоні
(Каталонія) — акробатичним шоу.
У Амстердамі (Нідерланди) та Берліні (Німеччина) — моржуванням.
Президент Віктор Янукович
привітав українців, а вони, зі свого боку, його — з Новим роком (по
телебаченню) і масовим співом
Гімну України. Привітання з Новим
роком екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі пролунало грузинською, англійською та українською
мовами.
У Києві першого січня відбувся
концерт групи «ТНМК» — на Майдані, а також присвячена річниці
з дня народження Степана Бандери факельна хода прихильників
«Свободи» з наскоком (кажуть, що
провокаторів) на готель «Прем’єр-

Вишгород

Початок року
Палас».
З першого січня Україна головує у СНД. 2014-й оголошений Роком туризму.
Другого січня слідчо-оперативна група задокументувала факт
незаконного функціонування ігрового залу на просп. Т. Шевченка,
1-г у Вишгороді. ВЗГ ГУМВС України в Київській області (див. сайт:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/
kyivska/uk/publish/article/97247)
повідомляє, що правоохоронці прибули за вищезазначеною
адресою після телефонного дзвінка (о 22:50) щодо підпільного ігрового бізнесу, та господарі не пустили їх у приміщення і зачинили
заклад.
Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і вона кваліфікована слідчим
за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).
Третього січня Прем’єр-міністр

України Микола Азаров зустрічався у Москві (РФ) у рамках перемовин Євроазійського союзу. В Києві
відбувся прямий міст «Українська
промисловість: реалії та перспективи» представників крупних
підприємств чотирьох областей
України — Запорізької, Кіровоградської, Харківської та Сумської.
Цього ж дня у столиці було побито
народного депутата від «Свободи»
Андрія Іллєнка та його адвоката,
які прибули давати свідчення у
Шевченківський РВВС з приводу
подій 1 січня.
Високі стосунки продемонстрували Ірина Фаріон («Свобода») та Руслана Лижичко (ГО
«Майдан»). Перша звинуватила
громадських активістів Євромайдану у танцях без політиків, а друга згадала бойове минуле орлиці
сучасного політикуму.
Православне Різдво 6-7 січня
у Києві зустрічали дзвонами — у
храмах і на площах міста.

Вишгородщина у цифрах
НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ
ТА РІВЕНЬ ДОХОДІВ
Та все ж, найбільш відчутним для кожного мешканця показником рівня розвитку
був і залишається рівень доходів. Звичайно, у цьому напрямі нам ще дуже далеко до євростандартів, та на рівні області
цей показник у районі один із кращих.
Середньомісячна заробітна плата
штатного працівника у січні-вересні 2013
року склала 3472 грн, що на 43 грн, або
на 1,3% більше, ніж у відповідному періоді
2012 року, та перевищує середньообласний показник на 3,9% (3342 грн).
Середній розмір пенсії в районі складає 1 577,92 грн, що становить 176,5%
прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, які втратили працездатність. У порівнянні з відповідним періодом минулого
року середній розмір пенсії збільшився на
89,07 грн.
Здатність держави подбати про тих,
хто не може самотужки впоратися із життєвими проблемами, завжди була ознакою розвиненого і самодостатнього суспільства. Саме на це націлені соціальні
ініціативи Президента України, які впроваджуються і у нашому районі.
Звичайно, ми не можемо одночасно
вирішити усі проблеми, які накопичувалися багато років, але робимо усе можливе,
щоб люди, які потрапили у складні життєві
обставини, відчували небайдужість та реальну турботу влади.
На вирішення соціальних проблем
мешканців району спрямована і районна комплексна програма «Турбота», актуальною статтею витрат якої є адресна
матеріальна допомога. Протягом січнявересня 2013 року одноразову матеріальну допомогу отримали 472 особи на суму
270,7 тис. грн, що перевищує відповідні
показники аналогічного періоду минулого
року на 122 особи та 101,4 тис. грн.
Ми добре розуміємо, що соціальний
розвиток району майже напряму залежить від розвитку економічного. Від того,
як спрацює наш бізнес, залежить бюджет,
а від нього — уся соціальна і гуманітарна
сфери.
ЗА ОБСЯГОМ РЕАЛІЗОВАНИХ
ПОСЛУГ — ПЕРШІ
За 9 місяців 2013 року зібрано до бюджетів усіх рівнів 534 млн грн, що більше
показників відповідного періоду минулого
року на 55 млн грн, або на 11,5 відсотка.
До Державного бюджету мобілізовано 366,9 млн грн, що на 31,6 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого
року, або на 9,4 відсотка.
До місцевих бюджетів надійшло
167,1 млн грн, надходження аналогічного

періоду 2012 року перевищені на 27,3 млн
грн, або на 19,5 відсотка.
Я дякую всім, хто доклав зусиль при
наповненні бюджету. У першу чергу бізнесу — великому і малому, а також податківцям, головам місцевих рад і кожному
громадянину, який офіційно працює. Адже
заробітна плата — це не лише місячний
дохід, а ще й наповнення бюджету, своєчасна виплата пенсій нинішнім пенсіонерам і справедливо нарахована пенсія
майбутнім.
Розвиток реального сектору завжди
був сильною стороною Вишгородського
району, який має потужний промисловий
комплекс і за показниками рейтингового
оцінювання Київської області посідає перші місця за обсягом реалізованої продукції на 1 особу: в промисловості — 6 місце,
в сільському господарстві — 2-е.
Досить непогано спрацювали промислові підприємства району. Протягом
січня-вересня 2013 року ними реалізовано продукції на суму 1 мільярд 498,4 млн
грн, що більше ніж у відповідному періоді
минулого року на 181,4 млн грн, або на
13,8%.
У звітному періоді агропромисловий
комплекс також дав позитивні результати. Протягом січня-жовтня 2013 року в усіх
категоріях господарств району вироблено 1 мільярд 185,1 млн грн валової сільськогосподарської продукції, що складає
110,8% до відповідного періоду минулого
року. Збільшення виробництва валової
продукції традиційно відбулось за рахунок
збільшення виробництва м’яса птиці у ТОВ
«Комплекс Агромарс» на 12 501 тонну.
Поступове зростання доходів, а також
збільшення кількості населення сприяють
щорічному зростанню обсягів роздрібного товарообігу. За січень-вересень 2013
року роздрібний товарообіг склав 482
млн грн, що більше відповідного періоду
минулого року на 70 млн грн, або на 17%,
у т.ч. товарообіг торговельної мережі становив 438 млн грн.
За січень-вересень 2013 року обсяг
реалізованих послуг (у ринкових цінах)
скоротився на 12,4% до аналогічного періоду 2012 року і складає 267,5 млн грн. При
цьому обсяг послуг, реалізованих населенню (у ринкових цінах) за січень-вересень 2013 року складає 69,4 млн грн, що
більше ніж у відповідному періоді минулого року на 9 відсотків. У розрахунку на одну
особу реалізовано послуг населенню на
суму 954 гривні, а це — 1 місце рейтингу.
Відкриваються фірмові торговельні
точки з продажу хлібобулочної продукції
ТОВ «Перший столичний хлібозавод” на
території району, в м. Києві та Київській
області. У 14 населених пунктах району

вже працює 20 фірмових пересувних магазинів.
Відкриваються кіоски з торгівлі
м’ясом птиці ТОВ «Комплекс Агромарс».
Такі магазини вже розміщені в 7 населених пунктах району.
Кількість проведених ярмаркових заходів протягом 9 місяців 2013 року становить 560.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Виконуючи соціальні ініціативи Президента України, у рамках Національного
плану дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ за напрямом «Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг», Вишгородська
районна державна адміністрація утворила
Центр надання адміністративних послуг,
як постійно діючий орган.
Для розміщення Центру виділені приміщення (кабінети №10, №11) на 1 поверсі адмінбудинку (м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1). Ведеться робота щодо
облаштування приміщення для прийому
суб’єктів звернення та архіву, у тому числі
для бланків суворого обліку, розміщення
адміністраторів та технічного оснащення
їх робочих місць. На ці цілі буде спрямовано понад 68 тис. грн державних коштів.
Створення сприятливих умов для ведення бізнесу є свідченням успішного виконання соціальних ініціатив Президента
України, адже люди мають сьогодні вірити
владі, а для того, щоб цю віру зміцнити,
потрібно створити належні умови для їх
проживання.
Далі – у наступному номері
(Повністю текст читайте
на сайті
www.vyshgorod.in.ua)

Вітаємо!

Відзначили грамотою
від Прем’єр-міністра
На черговій сесії Київської облради за вагомий особистий внесок
у забезпечення соціально-економічного розвитку Вишгородського
району, багаторічну сумлінну працю
та високий професіоналізм грамотою Прем’єр-міністра України нагороджений депутат облради, голова
Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

11 січня

2014 року

ПОНЕДІЛОК 13 СІЧНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:20 Тема дня
07:30 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:15 Полiттеатр
09:40, 15:35 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
12:10, 17:45, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
12:15 Шеф-кухар країни
13:05 Хто в домi хазяїн?
13:30 Фестиваль «Зорянi
мости»
15:05 Вiкно в Америку
16:30 Х/ф «Батальони
просять вогню» 1с. (1)
18:20 Новини
18:35 Фiнансова
перспектива
19:20 Гранд-шоу
М.Поплавського у Кремлi
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Концертна програма
«Ханука»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi

06:10, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
10:55 Х/ф
«Дванадцять мiсяцiв»
(1)
12:55 «Вечiрнiй
квартал»
14:55 Х/ф «З новим
роком, мами!» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 Т/с «Шерлок - 1.
Етюд у рожевих тонах»
(2)
22:15 Т/с «Шерлок - 1.
Слiпий банкiр» (2)
00:30, 04:35 Т/с
«Вiкiнги» (3)
01:30 «Їхнi звичаї»

05:00 Служба розшуку 06:00, 17:30

06:00 «Таке спортивне
життя. Олександр Усик»
06:30 Євген Вєсник
07:00»Ранкове еспресо»
08:30 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
09:00 Слiдами морських
боїв
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Бред Пiтт.
Голлiвудський красунчик
12:45 «Будь в курсi!»
13:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Д/с «Сувора планета»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «Психологiя
поведiнки тварин»
16:40 «Цивiлiзацiя Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
18:50, 22:40 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Iгор Крутой
20:00 Лiтаки II-ї свiтової
вiйни
21:35 Любовнi трикутники
22:45 «Новорiчне еспресо»

04:25 Х/ф «Снiжне
кохання, або Сон у
зимову нiч»
05:30 Х/ф «Весiлля за
обмiном»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з IНТЕРом»
09:10 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
12:00 «Новини»
13:15 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 «неБлакитний
вогник 2014»
23:10 «Новорiчний
вогник 2014. Нiч
великих очiкувань»

06:05 Т/с

05:30 «Чужi помилки.
Цiна життя»
«Мультляндiя»
дiтей
06:15, 16:00 «Все буде
07:10, 17:10 «Київ
добре!»
05:05 Факти
08:05, 18:20 «Неймовiрна
музика»
правда про зiрок»
05:20 Свiтанок
08:00 ПРОФIЛАКТИКА 09:45 «Зiркове життя.
06:20 Т/с «Лiтєйний»
14:00 «Якiсне життя» Я люблю тебя до
слез....»(1)
08:05, 09:15, 13:00 Т/с 15:00, 17:00, 19:00,
10:40 Х/ф «Три плюс
«Морський патруль»
21:00, 23:00 «Столичнi два»(1)
12:15 Х/ф
телевiзiйнi новини»
08:45 Факти. Ранок
«Домробiтниця»(1)
15:10,
20:00
Т/с
14:05 Х/ф «Дiамантова
12:45 Факти. День
рука»(1)
«Шляхи Iндiї» (1)
16:45 Т/с «Морський
18:00, 22:00 «Вiкна16:10 «У центрi уваги» Новини»
патруль-2»
20:00, 22:25
18:00, 22:00, 00:50
«Нацiональне талант-шоу
18:45 Факти. Вечiр
«Клуб гумору»
«Танцюють всi!-6»
19:20 Надзвичайнi
19:20, 23:20 «Мiська 23:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
варта»
новини
00:55 Х/ф «Старий Новий
19:25
«Столиця»
рiк»(1)
20:05 Т/с «Шеф-2»

21:55 Х/ф «Острiв» (2)
00:30 Х/ф «Беовульф»
(2)

21:25 «Служба
порятунку»
23:25 «Громадська
приймальня»

04:00 «НТВ ранок»
«Кримiнальна полiцiя» 06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
07:00, 09:00, 17:00,
Мухтара» 16+
19:00 Подiї
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
07:30 Щиросерде
08:55 «До суду» 16+
зiзнання
09:55, 11:25 Суд
08:00 Т/с «Подружжя» присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
09:10, 20:00 Т/с
справа» 16+
«Кордон слiдчого
13:30, 16:30 Огляд.
Савельєва»
Надзвичайна подiя
11:15 Т/с «У рiки два 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
береги»
15:40 «Говоримо i
15:20, 17:25, 22:30
показуємо» 16+
17:25 Т/с «Ментовськi
Т/с «Слiд»
вiйни» 16+
18:00 Т/с «Сашко»
21:15 «Сьогоднi.
19:20 Ток-шоу
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Шаман»
«Говорить Україна»
16+
22:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Знову
23:20 Х/ф «Єлизавета: новий!» 16+
Золота доба» (2)
01:25 Дикий свiт 0+

ВІВТОРОК 14 СІЧНЯ 2014 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10 Teen Time
06:15, 07:00 Kids Time
06:20, 13:25 М/с «Губка
Боб»
07:05, 07:35, 08:35 Пiдйом
07:30, 08:30, 00:05 Погода
09:00 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
11:00 Х/ф «Випадковий
шпигун»
12:50 Т/с «Щасливi
разом»
14:45 Т/с «Друзi»
15:45 Т/с «Татусевi дочки»
16:50 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 19:05 Т/с
«Воронiни»
19:00, 00:00 Репортер
20:10 Ревiзор
22:00 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
00:10 Х/ф «Дозвольте
тебе поцiлувати»

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00 Х/ф «Петрiвка
38» (1)
11:00 Т/с «По гарячих
слiдах» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
20:00 «Нове
Божевiльне вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:00 «ДжеДаї»
21:30 Х/ф «Вiйна
драконiв» (2)
23:55 Х/ф «Секретнi
матерiали. Хочу
вiрити» (2)
02:05 Х/ф «Вперед за
скарбами гетьмана!»
(1)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:50 Х/ф «Снiжний
день» (1)
12:20 Х/ф «Красунi в
молоцi»
14:00 «КВК- 2013»
16:10 «Вечiрнiй
квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
20:00 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
21:00 Х/ф
«Повелитель стихiй»
(2)
22:50 «Леся Здєся»
23:15 Х/ф «Бiльше,
нiж друг» (2)
01:10 «Нiчне життя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
04:00, 07:00, 10:00, 13:00
Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
08:35 «Жити здорово!»
09:45 «Iстина десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом. Танцi на
вугiллi»
22:50 Т/с «Моя друга
половинка»
23:50 «Двi зiрки».
Новорiчний випуск

05:30 «Правда життя»

06:00 Телепузики
08:00 «Агенти впливу» 06:30 Малятатвiйнята
08:50 «Правда життя». 07:20 М/с «Шоу
Риболовля дорожча
Гарфiлда» (1)
07:45 Мультик з
за все
Лунтiком
09:20 Х/ф «Невловима
08:20 М/с
четвiрка» (1)
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
11:45 Т/с «Двоє зi
08:55 Єралаш
скриньки»
09:45, 21:05 Країна У
15:05 Т/с «Павутиння 10:50 Одна за всiх
11:50 Т/с «Ксена - 7»
19:00, 21:40 «Свiдок» принцеса-воїн» (1)
13:45, 19:00 Моду
19:30 Т/с «Вулицi
народу
розбитих лiхтарiв
15:45 Я права
16:45 Королева балу
- 12»
17:45 Вiд пацанки до
22:00 Т/с
панянки
«Призначений» (2)
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
23:00 Т/с «Рей
22:10 6 кадрiв
Донован» (2)
23:15 Дурнєв+1
00:00 Т/с «CSI: Нью23:55 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
Йорк» (2)

06:00 Д/ф «Старший
син Сталiна»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 Дiти
Гiтлера
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
12:30 Тварини
крупним планом
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
20:30 Д/ф «Василь
Сталiн. Син за батька»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
00:30 Покер
01:20 Катастрофи
столiття

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Муза i генерал.
Секретний роман
Ейтiнгона»
11:05 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:15 «Бiльше, нiж любов»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Силуети».
«Михайло Ульянов»
16:55 «Aсademia». «За
часiв Петра Великого»
18:40 Т/с «Петля часу»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 «Аншлаг. Старий
Новий рiк»
23:45 «Черговий по
країнi». Михайло
Жванецький

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:30 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30, 15:40 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:25 Не вiр худому кухарю
11:50 Прем’єра. Д/ф
«Марко Вовчок. Таємнича
зiрка»
12:25, 18:55, 21:30 Дiловий
свiт
12:55 Т/с «Вiчний поклик»
1с. (1)
14:05 Дiловий свiт.
Агросектор
14:20 Т/с «Вiчний поклик»
2с. (1)
16:40 Х/ф «Батальони
просять вогню» 2с. (1)
18:20 Новини
18:35 Фiнансова
перспектива
19:20 Концертна програма
«Честь маю запросити.20
рокiв по тому»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Концертна програма
«Ханука»
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Пiдсумки

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:35, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:30, 12:35 Т/с «I
батьки, i дiти»
13:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
14:45, 15:45 Т/с
«Пончик Люся»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 Т/с «Шерлок - 1.
Велика гра» (2)
22:15 «Мюзикл «1+1
удома»
01:00 Т/с «Вiкiнги» (3)

05:25 Факти

06:00, 09:35, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
05:50 Свiтанок
07:10, 17:10 «Київ
06:55, 16:55 Т/с
музика»
«Лiтєйний»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
08:45 Факти. Ранок
10:15 «Повнота
09:15, 19:20
радостi життя»
Надзвичайнi новини
13:20, 23:25
10:05 Т/с «Карадай»
«Громадська
12:00, 13:00 Анекдоти приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
по-українськи
21:00, 23:00 «Столичнi
12:45 Факти. День
телевiзiйнi новини»
13:05 Т/с
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
«Прокурорська
16:10 «У центрi уваги»
перевiрка»
16:50, 19:20, 23:20
15:05, 20:05 Т/с
«Мiська варта»
«Шеф-2»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 «Столиця»
21:55 Х/ф «Сфера» (2)
21:25 «Київськi iсторiї»
00:35 Х/ф «П’ятий
02:15 «Зроблено у
вимiр» (2)
Києвi»

05:15 «Чужi помилки.
Сирiтська помста»
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:30 «Зiркове життя.
Зiрковi байстрюки»
10:30 Х/ф
«Приборкувачка
тигрiв»(1)
12:15 Х/ф
«Залiзничний
романс»(1)
14:15 Х/ф «Тариф на
кохання»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:25
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-6»
23:55 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»(1)

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Пекельне
побачення
06:15, 07:00 Kids Time
06:20, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:05, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30 Погода
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
10:05, 15:45 Т/с
«Татусевi дочки»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
14:45 Т/с «Друзi»
17:55, 19:40 Т/с
«Воронiни»
19:00, 23:50 Репортер
19:05 Т/с «Супер
Макс»
21:50 Х/ф «Дозволь
тебе поцiлувати»
23:55 Х/ф «Дозволь
тебе поцiлувати...
знову»
02:10 Т/с «Пан Ам»

06:00 «Таке спортивне
життя. Олена Садовнича»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Любовнi трикутники
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00 «Новорiчне
еспресо»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с
«Психологiя поведiнки
тварин»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iгор Крутой
21:35 Тихi зорi Бориса
Васильєва
22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя

06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 «неБлакитний
вогник 2014»
11:55, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
14:05 «Судовi справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:05 «Давай
одружимося в Українi»
17:05 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
23:35, 04:45 Т/с «Жiнки
на межi»
01:30 Т/с «Своя
правда»

05:10 Срiбний

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
08:35 «Жити здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40, 23:55 «Наодинцi
з усiма»
17:45, 01:05 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:40, 21:40 Т/с «Шлюб
за заповiтом. Танцi на
вугiллi»
21:30 Нiчнi новини
22:55 Т/с «Моя друга
половинка»

06:00 Х/ф «Вiзит до

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
06:00 Остаточний
Мухтара» 16+
вердикт
08:00, 11:00, 14:00,
07:00, 09:00, 17:00,
17:00 Сьогоднi
19:00 Подiї
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
07:30 Щиросерде
присяжних 16+
зiзнання
12:35 «Лiкарська
08:00 Т/с «Подружжя»
справа» 16+
09:10, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Кордон слiдчого
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
Савельєва»
12:10 Т/с «Анжелiка» перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
15:00, 17:25, 22:30
показуємо». Ток-шоу
Т/с «Слiд»
16+
18:00 Т/с «Сашко»
17:25 Т/с «Ментовськi
вiйни» 16+
19:20 Ток-шоу
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «Шаман»
23:20 Т/с «ОСА» (2)
16+
01:30 Х/ф «Єлизавета: 23:30 Головна дорога
16+
Золота доба» (2)
апельсин

06:30 - ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Тема/Хронiка
тижня
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 22:00, 23:00 Час
новин
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:10 Мiсцевий час
18:20, 23:40 Час спорту
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:45, 22:40, 23:35
Тема/Хронiка дня
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий
щоденник
22:35, 23:15 Бiзнес-час
23:25 CRIME NEWS

5

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час: пiдсумки
дня
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, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:00 Телепузики
06:30 Малятатвiйнята
08:30 Ранковий
07:20 М/с «Шоу
«Свiдок»
Гарфiлда» (1)
09:00 «Засуди мене»
07:45 Мультик з
Лунтiком
10:00 «До суду»
08:20 М/с
11:50 Т/с «Детективи»
«Черепашки мутанти
12:50, 19:30 Т/с
нiндзя» (1)
«Вулицi розбитих
08:55 Єралаш
09:40, 21:05 Країна У
лiхтарiв - 12»
10:45 Одна за всiх
14:50, 17:00
11:45 Т/с «Ксена Т/с «Зовнiшнє
принцеса-воїн» (1)
спостереження»
13:40, 19:00 Моду
народу
16:45, 19:00, 21:40
15:40 Я права
«Свiдок»
16:40 Королева балу
22:00 Т/с
17:40 Вiд пацанки до
«Призначений» (2)
панянки
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Рей
i два сини» (1)
Донован» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
Мiнотавра» (1)

2+2

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
09:00 Х/ф «Битва
за Москву. Агресiя.
Частина 1» (1)
11:00 Х/ф «Петрiвка
38» (1)
13:00 «Сироватка
правди»
14:00 «Золото
безоднi»
15:00 «Видатнi
авiаконструктори»
16:00 «Снайперська
зброя»
17:00 Х/ф «Наказ:
вогонь не вiдкривати»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
20:00 «Нове
Божевiльне вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:00 «ДжеДаї»
21:30 Х/ф «З Парижа з
любов’ю» (2)
00:00 Х/ф «Вiйна
драконiв» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:45 Х/ф «Красунi в
молоцi»
12:20 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:50 Х/ф
«Прорвемося!» (1)
17:15, 20:00 Т/с «Хто у
домi господар» (1)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
21:50 «Велика
рiзниця»
22:50
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)
00:50 «Нiчне життя»

06:00 Д/ф
«Смертельний друг.
Р.»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 Дiти
Гiтлера
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
20:30 Д/ф «Сталiнськi
Соколи. Крилатий
штрафбат»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Драма на Памiрi.
Наказано пiдкорити»
11:05 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Бридке
каченя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Силуети».
«Михайло Козаков»
16:55 «Aсademia». «За
часiв Петра Великого»
18:40 Т/с «Петля часу»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Любов не
картопля»
22:50 Романови.
Царська справа.
«Становлення iмперiї»
23:50 «Гра в бiсер»
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06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35 Книга.ua
10:00 Пряме включення з
Кабiнету Мiнiстрiв України
10:25, 15:40 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
12:15, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:45 Т/с «Вiчний поклик»
3с. (1)
14:30 Т/с «Вiчний поклик»
4с. (1)
16:40 Х/ф «Батальони
просять вогню» 3с. (1)
18:00 Про головне
18:20 Новини
18:35 Фiнансова перспектива
19:15 «Честь маю
запросити.20 рокiв по тому»
20:50 Мегалот
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Бенефiс композитора
Нiколо
22:45 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:00 «Служба розшуку
дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:35, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:30, 12:35 Т/с «I
батьки, i дiти»
13:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
14:45, 15:45 Т/с
«Пончик Люся» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Т/с «Шерлок - 2
. Скандал у Белгравiї»
(2)
22:20 Х/ф «Лицар
дня» (2)
01:00 Т/с «Вiкiнги» (3)
01:45 «Їхнi звичаї»

05:20 Служба розшуку
дiтей
05:25 Факти
05:50 Свiтанок
06:55, 16:55 Т/с
«Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «Карадай»
12:00, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
15:10, 20:05 Т/с
«Шеф-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:55 Х/ф «Назад у
майбутнє»
00:05 Х/ф «Сфера» (2)

06:00 «Таке спортивне
життя. Валерiй Борзов»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Тихi зорi Бориса
Васильєва
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Психологiя поведiнки
тварин»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Рената
Литвинова
21:35 Григорiй Распутiн

06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с «I
все-таки я кохаю...»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15 «Судовi справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:05 «Давай
одружимося в Українi»
17:05 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:25 Т/с «Жiнки на
межi»
01:20 Т/с «Своя
правда»

06:00 Остаточний

06:00, 09:35, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Мiсто добра»
02:15 «Київськi iсторiї»

04:00 Профiлактика!!!
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
07:00, 09:00, 17:00,
08:20 «Перша кров»
19:00 Подiї
16+
08:55 «До суду» 16+
07:30 Щиросерде
09:55, 11:25 Суд
зiзнання
присяжних 16+
08:00 Т/с «Подружжя» 12:35 «Лiкарська
справа» 16+
09:10, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Кордон слiдчого
Надзвичайна подiя
Савельєва»
14:25 «Прокурорська
12:10 Т/с «Анжелiка» перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
15:00, 17:25, 22:30
показуємо». Ток-шоу
Т/с «Слiд»
16+
17:25 Т/с «Ментовськi
18:00 Т/с «Сашко»
вiйни» 16+
19:20 Ток-шоу
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Шаман»
22:00 Подiї дня
16+
23:20 Т/с «ОСА» (2)
23:30 Квартирне
01:30 Х/ф «Вовк» (2) питання 0+
вердикт

Передплачуйте газету «Вишгород».
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05:30 «Чужi помилки.
Вбивство на
маскарадi»
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 «Зiркове життя.
Обдурити зiрку»
10:40 Х/ф «Медовий
мiсяць»(1)
12:20 Х/ф «Знак
iстиного шляху»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:25
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-6»
23:45 Х/ф «Валентин i
Валентина»(1)
01:30 Х/ф
«Приборкувачка
тигрiв»(1)

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Пекельне
побачення
06:15, 07:00 Kids Time
06:20, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:05, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30 Погода
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
10:05, 15:50 Т/с
«Татусевi дочки»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
14:50 Т/с «Друзi»
17:55, 19:40 Т/с
«Воронiни»
19:00, 00:05 Репортер
19:05 Т/с «Супер
Макс»
21:50 Х/ф «Дозвольте
тебе поцiлувати...
знову»
00:10 Х/ф «Наказано
оженити»

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

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
09:00 Х/ф «Битва
за Москву. Агресiя.
Частина 2» (1)
11:00 Х/ф «Наказ:
вогонь не вiдкривати»
(1)
13:00 «Мiсячнi люди»
14:00 «Таємниця
мертвих дроздiв»
15:00 «Видатнi
авiаконструктори»
16:00 «Винищувач
I-16»
17:00 Х/ф «Наказано:
Перейти кордон» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
20:00 «Нове
Божевiльне вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:00 «ДжеДаї»
21:30 Х/ф «Горець» (2)
00:00 Х/ф «Смертельнi
перегони» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:45 Х/ф «Зоряна
траса» (1)
17:15, 20:00 Т/с «Хто у
домi господар» (1)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
21:50 «Велика
рiзниця»
22:50
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40, 23:55 «Наодинцi
з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:40, 21:40 Т/с «Шлюб
за заповiтом. Танцi на
вугiллi»
21:30 Нiчнi новини
23:00 Т/с «Моя друга
половинка»

05:55 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра» (1)
07:05 Х/ф «Увага! Всiм
постам...» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Засуди мене»
10:00 «До суду»
11:50 Т/с «Детективи»
12:50, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
14:50, 17:00
Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с
«Призначений» (2)
23:00 Т/с «Рей
Донован» (2)
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)
00:50 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
(2)
01:40 Т/с «Тiло як
доказ - 2» (2)

06:00 Телепузики
06:30 Малятатвiйнята
07:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
08:55 Єралаш
09:35, 21:05 Країна У
10:40 Одна за всiх
11:40 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
13:35, 19:00 Моду
народу
15:35 Я права
16:35 Королева балу
17:35 Вiд пацанки до
панянки
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:10 6 кадрiв
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00 Д/ф «Бомба
для Японiї. Врятувати
Далекий Схiд»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30 Гiтлер: сiмейнi
секрети
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
13:30 Дiти Гiтлера
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
20:30 Д/ф «Угорський
капкан»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Пiд владою смiття»
11:05 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Бридке
каченя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Силуети». «Петро
Фоменко»
16:55 «Aсademia». «Бiля
витокiв Всесвiту»
18:40 Т/с «Петля часу»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Любов не
картопля»
22:50 Романови. «Золота
доба Росiйської iмперiї»
23:50 «Культурна
революцiя»
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06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35, 14:45 Т/с
«Таємниця старого
мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
12:30, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
13:25 Т/с «Вiчний поклик»
5с. (1)
15:45 Х/ф «Батальони
просять вогню» 4с.
(закл.) (1)
17:00 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки)
18:20 Новини
18:35 Фiнансова
перспектива
19:20 «Честь маю
запросити.20 рокiв по
тому»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:30 Музичнi привiтання
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:35, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:30, 12:35 Т/с «I
батьки, i дiти»
13:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
14:45, 15:45 Т/с
«Пончик Люся» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 Т/с «Шерлок - 2.
Собаки Баскервiля»
(2)
22:20 Х/ф «Ефект
колiбрi» (2)
00:35 Т/с «Вiкiнги» (3)
01:35 «Їхнi звичаї»

05:25 Факти
05:50 Свiтанок
06:55, 16:55 Т/с
«Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «Карадай»
12:00, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
15:00, 20:05 Т/с
«Шеф-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:55 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
23:50 Х/ф «Дельта
Форс. Зниклий
патруль» (2)
01:35 Т/с
«Тринадцятий»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 Григорiй
Распутiн
12:45 «Алло, адвокате!»
13:20 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Психологiя поведiнки
тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Рената
Литвинова
00:30 Х/ф «Першi 9 1/2
тижнiв» (3)

06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с «I
все-таки я кохаю...»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 «Судовi справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:05 «Давай
одружимося в Українi»
17:05 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:25 Т/с «Жiнки на
межi»

06:00 Остаточний

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

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00 Х/ф «Битва
за Москву. Тайфун.
Частина 1» (1)
11:00 Х/ф «Наказано:
Перейти кордон» (1)
13:00 «НЛО над
Сталiнградом»
14:00 «Коли земля
скрикне»
15:00 «Видатнi
авiаконструктори»
16:00 «Бронепоїзд»
17:00 Х/ф «Наказано:
Взяти живим» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
20:00 «Нове
Божевiльне вiдео»
20:30 «Облом UA.
Новий сезон»
21:00 «ДжеДаї»
21:30 Х/ф
«Бельфегор. Привид
Лувра» (2)
23:55 Х/ф «Горець» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:45 Х/ф «Рецепт
перемоги Еддi» (1)
17:15, 20:00 Т/с «Хто у
домi господар» (1)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
21:50 «Велика
рiзниця»
22:50
«ВусоЛапоХвiст»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)
00:50 «Нiчне життя»

06:00 Телепузики
06:30 Малятатвiйнята
спостереження»
07:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:30 Ранковий
07:45 Мультик з
«Свiдок»
Лунтiком
09:00 «Засуди мене»
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
10:00 «До суду»
нiндзя» (1)
11:50 Т/с «Детективи» 08:55 Єралаш
09:45, 21:05 Країна У
12:50, 19:30 Т/с
10:50 Одна за всiх
«Вулицi розбитих
11:50 Т/с «Ксена лiхтарiв - 12»
принцеса-воїн» (1)
13:45, 19:00 Моду
16:45, 19:00, 21:40
народу
«Свiдок»
15:45 Я права
16:45 Королева балу
22:00 Т/с
17:45 Вiд пацанки до
«Призначений» (2)
панянки
23:00 Т/с «Рей
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
Донован» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
Йорк» (2)

06:00 Д/ф «Сталiнськi
Соколи. Крилатий
штрафбат»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Дiти
Гiтлера
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
12:30 Жертви
природи
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
20:30 Д/ф «Бомба
для Японiї. Врятувати
Далекий Схiд»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
01:20 Я вижив

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Янголи моря»
11:05 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Бридке
каченя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Силуети». «Давид
Боровський»
16:55 «Aсademia». «Бiля
витокiв Всесвiту»
18:40 Т/с «Петля часу»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Любов не
картопля»
22:05 «Холод»
22:50 Романови.
Царська справа.
«Останнiй iмператор.
Росiйський урок»
23:50 «Iсторiя
стереокiно в Росiї»

06:00, 09:35, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Прогулянки
мiстом»
02:15 «Служба
порятунку»

05:25 «Чужi помилки.
Карнавальна нiч»
06:10, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:40 «Зiркове життя.
Багатодiтнi родини»
10:40 Х/ф «Пiрати ХХ
столiття»(1)
12:10 Х/ф
«Спадкоємиця»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:25
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-6»
23:50 Х/ф «Вас
чекає громадянка
Нiканорова»(1)
01:30 Х/ф «Медовий
мiсяць»(1)

05:15, 06:10 Teen Time
05:20 Пекельне
побачення
06:15, 07:00 Kids Time
06:20, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:05, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 00:00
Погода
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
10:05, 15:45 Т/с
«Татусевi дочки»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
14:45 Т/с «Друзi»
17:55, 19:40 Т/с
«Воронiни»
19:00, 23:55 Репортер
19:05 Т/с «Супер
Макс»
21:50 Х/ф «Наказано
оженити»
00:05 Х/ф «Хотабич»
(2)

04:00 «НТВ ранок»
06:35 Рятувальники
16+
07:05 «Медичнi
07:00, 09:00, 17:00,
таємницi» 16+
19:00 Подiї
07:40, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
07:30 Щиросерде
16+
08:00, 11:00, 14:00,
зiзнання
17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя» 08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
09:10, 20:00 Т/с
присяжних 16+
«Кордон слiдчого
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
Савельєва»
13:30, 16:30 Огляд.
12:10 Т/с «Анжелiка» Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
15:00, 17:25, 22:30
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
Т/с «Слiд»
показуємо». Ток-шоу
18:00 Т/с «Сашко»
16+
17:25 Т/с «Ментовськi
19:20 Ток-шоу
вiйни» 16+
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «Шаман» 16+
23:30 «Дачна
23:20 Т/с «ОСА» (2)
вiдповiдь» 0+
01:30 Х/ф «Дещо» (3) 00:35 Дикий свiт 0+

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
08:35 «Жити здорово!»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40, 23:55 «Наодинцi
з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:40, 21:40 Т/с
«Шлюб за заповiтом.
Танцi на вугiллi»
21:30 Нiчнi новини
22:55 Т/с «Моя друга
половинка»

05:20, 14:50, 17:00

вердикт

Т/с «Зовнiшнє

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35, 15:15 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
12:30, 18:55, 21:30 Дiловий
свiт
12:35 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
13:35 Рояль в кущах
14:10 Дорослi iгри
15:00 Дiловий свiт.
Агросектор
16:15 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки)
17:30, 19:20 «Україна
колядує»
18:20 Новини
18:35 Фiнансова
перспектива
20:15 Бенефiс композитора
Нiколо
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:35, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:30, 12:35 Т/с «I
батьки, i дiти»
13:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
14:45, 15:45 Т/с
«Пончик Люся» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
22:00 Х/ф «Чорний
лицар» (1)
00:00 Т/с «Вiкiнги» (3)
01:00 «Їхнi звичаї»

05:50 «Чужi помилки. 05:05 Служба розшуку
05:20 Служба розшуку 06:00, 09:35, 11:15,
дiтей
З мене досить!»
17:30 «Мультляндiя»
дiтей
06:30, 18:20
05:10 Пекельне
07:10, 17:10 «Київ
05:25 Факти
«Неймовiрна правда
побачення
музика»
05:50 Свiтанок
про зiрок»
06:10 Teen Time
08:00 «Ювелiрнi
06:55, 16:55 Т/с
08:00 Х/ф «Подарунок 06:15, 07:00 Kids Time
шедеври»
«Лiтєйний»
долi»(1)
06:20, 13:25 М/с «Губка
10:15 «Повнота
08:45 Факти. Ранок
18:00, 22:00 «ВiкнаБоб»
радостi життя»
Новини»
07:05, 07:35, 08:35
09:15, 19:20
13:20, 23:25
20:00, 22:25
Пiдйом
Надзвичайнi новини
«Громадська
«Нацiональне талант- 07:30, 08:30, 23:50
10:05 Т/с «Карадай»
шоу «Танцюють всi!-6» Погода
приймальня»
12:00, 13:00 Анекдоти
00:00 Х/ф «Екiпаж»(1) 09:00, 16:50 Т/с «Не
15:00, 17:00, 19:00,
по-українськи
21:00, 23:00 «Столичнi 02:24 Х/ф «Пiрати ХХ родись вродлива»
12:45 Факти. День
столiття»(1)
10:00, 15:45 Т/с
телевiзiйнi новини»
03:44 Нiчний ефiр
13:05 Т/с
«Татусевi дочки»
15:10, 20:00 Т/с
«Прокурорська
11:05 Т/с «Щасливi
«Шляхи Iндiї» (1)
разом»
перевiрка»
16:10 «У центрi уваги»
—
Невістко, 14:45 Т/с «Друзi»
15:05, 20:05 Т/с
16:50, 19:20, 23:20
«Шеф-2»
худобину по- 17:55, 19:40 Т/с
«Мiська варта»
«Воронiни»
18:45 Факти. Вечiр
годувала?
18:00, 22:00 «Клуб
19:00, 23:45 Репортер
21:55 Х/ф «Назад у
гумору»
— Ні, мамо, 19:05 Т/с «Супер Макс»
майбутнє-3»
19:25 «Столиця»
спить іще ваш 21:45 Х/ф «Хотабич» (2)
00:00 Х/ф «Ларго Вiнч- 21:25 «Гаряча лiнiя
23:55 Х/ф «Служителi
синочок...
закону» (2)
2. Змова у Бiрмi» (2)
«102»

06:00 «Таке спортивне
життя. Яна Шемякiна»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Григорiй Распутiн
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Дикi зiрки
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Рената
Литвинова
21:35 Iгор Тальков.
Повержений в бою
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:15, 19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:15 «Судовi справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:05 «Давай
одружимося в Українi»
17:05 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Ти
заплатиш за все»
00:20 Т/с «Жiнки на
межi»

06:00 Срiбний

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
07:00, 09:00, 17:00,
Мухтара» 16+
19:00 Подiї
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
07:30 Щиросерде
08:55 «До суду» 16+
зiзнання
09:55, 11:25 Суд
08:00 Т/с «Подружжя»
присяжних 16+
09:10, 14:45, 17:20,
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
22:30 Т/с «Слiд»
13:30, 16:30 Огляд.
10:00 Т/с «Кордон
Надзвичайна подiя
слiдчого Савельєва»
14:25 «Прокурорська
12:00 Т/с «Анжелiка» перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
19:20 Ток-шоу
показуємо». Ток-шоу
«Говорить Україна»
16+
21:00 Iсторiя
17:25 Т/с «Ментовськi
кримiналiстики
вiйни» 16+
21:10 «Життя як пiсня:
22:00 Подiї дня
Стас П’єха» 16+
23:20 Т/с «ОСА» (2)
22:30 Х/ф «Помилка
01:30 Х/ф
слiдства» 16+
«Iдентифiкацiя Борна» 00:20 Дикий свiт 0+
апельсин
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06:10, 08:10, 08:55, 09:00,
23:00 Погода
06:20, 23:10 Х/ф
«Здрастуй, i прощай»
08:30 Панянка та кулiнар
09:20 Православний
вiсник
09:45 Моменти життя
10:50 Театральнi сезони
11:45 Музичнi привiтання
12:40 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(жiнки)
13:30 В гостях у
Д.Гордона
14:30 Український акцент
14:50 Золотий гусак
15:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(чоловiки)
16:15 «Рiздвяний вертеп».
В гостях у I.Поповича
18:45 Концертна
програма А.Демиденка
(ч.1)
20:55 Мегалот
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:00 Х/ф «Чорний
лицар» (1)
07:00 «Хто там?»
08:00 Х/ф «Щасти,
Чарлi. Кiнощоденник
подорожi» (1)
09:55 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
10:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Свiтське життя»
12:10 «Мiняю жiнку
- 8»
13:40 Х/ф «Бiлявка за
рогом» (1)
15:30 М/ф «Маша i
ведмiдь»
16:30 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:00 «Новорiчний
вечiрнiй квартал 2013»
00:10 Х/ф «Її звали
Нiкiта» (2)

06:00 Х/ф «Скарб
Срiбного озера»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
09:00 Лiтаки II-ї свiтової
вiйни
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Серед
шулiк»
13:35 За сiм морiв
14:00 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
15:15 Д/с «Сувора
планета»
15:45, 00:00 «Мелодiя
двох сердець»
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло, адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Слiдами
морських боїв
20:00 Бойовi слони
21:00 Х/ф «Iоанна жiнка на папському
престолi» (2)

05:40 Т/с «I все-таки я 07:00, 19:00 Подiї

05:20, 14:50, 17:00
Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
12:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
16:45 Свiдок
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Той, хто
гасить свiтло»
21:20 Х/ф «Знайти
вбивцю»
23:10 Х/ф
«Смертоносний воїн»
(3)
01:00 Т/с «Слiдство
веде Да Вiнчi» (1)

06:30 Малятатвiйнята
07:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
08:55 Єралаш
09:35 Країна У
10:40 Одна за всiх
11:40 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
13:35 Моду народу
15:35 Я права
16:35 Королева балу
17:35 Вiд пацанки до
панянки
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Диявол
носить Прада» (1)
22:40 Смiшнiше, нiж
кролики
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

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

07:30 «Мультфiльми»

(1)

(1)

09:00 Х/ф «Битва

10:45 Т/с «Всi жiнки -

за Москву. Тайфун.

вiдьми» (1)

Частина 2» (1)

14:00 Т/с «Дикий

11:00 Х/ф «Наказано:

ангел» (1)

Взяти живим» (1)

15:45 Х/ф «Пес-

13:00 «Нове

чемпiон» (1)

Божевiльне вiдео»

17:15 Т/с «Хто у домi

15:30 «Облом UA.

господар» (1)

Новий сезон»

18:10 «Звана вечеря»

17:00 Х/ф «Армiя

19:10 «Орел i Решка»

одинака» (1)

20:00 «КВК-2013»

19:00 Х/ф «Копальнi

22:20 «Розсмiши

царя Соломона» (1)

комiка»

23:00 Х/ф

23:15

«Бельфегор. Привид

«ВусоЛапоХвiст»

Лувра» (2)

00:00 Т/с

01:25 Х/ф «Камiнна

«Вiдчайдушнi

душа» (1)

домогосподарки» (2)

06:00 Д/ф «Угорський
капкан»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30 Дiти Гiтлера
09:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
13:30 Гiтлер: сiмейнi
секрети
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Наука.ua
20:30 Д/ф «Операцiя
«Великий вальс»»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:25 «Людмила Зикiна.
Дiаманти самiтностi»
11:15 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Бридке
каченя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «П›ятий вимiр»
16:55 «Aсademia».
«Полiмери в контекстi
нано»
18:40 «Смiятися
дозволяється»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Х/ф «Новi пригоди
Аладдiна»
22:15 «Живий звук»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

05:30 Факти

06:00, 08:00, 16:40
«Мультляндiя»
06:00 Свiтанок
07:10 «Київ музика»
06:40 Замоченi
09:25 «Школа
Ромашкiно»
07:45 Легкi грошi
10:00 «Якiсне життя»
08:10 Розiграш
10:30 «Зроблено у
08:35 Зiрка YouTube
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
09:45 Дача
12:10 «Актуальна
10:20 Так$i
тема»
12:45 «Повнота
10:45, 19:55 Т/с
радостi життя»
«Морський патруль-2»
13:45 «Час вiдповiдей»
18:45 Факти. Вечiр
17:00 «Клуб гумору»
17:50, 23:45 «Концерт
19:00 Надзвичайнi
Й.Кобзона «Я кохаю
новини. Пiдсумки
Вас до нестями!»
19:30 Х/ф
21:50 Х/ф
«Суперзiрка» (2)
«Мерехтливий»
21:00, 23:15 «СТН23:40 Х/ф «Сiрi» (2)
тижневик»
21:30 Х/ф
01:45 Х/ф
«Кiнопростiр: «Панi в
«Невiдомий» (2)
лiловому» (2)

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
кохаю...»
06:15 Лотерея
«Золотий ключ» 0+
08:15 «Школа доктора «Iнтерни»
06:45 Їхнi вдачi 0+
10:00 Один за сто
07:25 «Готуємо з
Комаровського»
Олексiєм Зимiним» 0+
годин
08:55 Х/ф «Так буває»
08:20 Головна дорога
11:00, 14:45 Т/с
16+
10:50 Т/с «Ти
08:55 Кулiнарний
«Дитина на двох»
двобiй 0+
заплатиш за все»
17:10, 19:20 Т/с «Сила 10:00 Квартирне
питання 0+
14:25 Концерт
Вiри»
11:25 Т/с «Iржа» 16+
«Мiжнародний
21:30 Х/ф «З чистого 15:15 Д/ф «Ленiн.
Червоний iмператор».
аркуша»
фестиваль гумору
12+
23:40 Х/ф «Кревнi
17:00 «Центральне
«Юрмала»
телебачення»
зв’язки»
16:15 Х/ф «Реальний
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї. Примадонна
тато»
Ті, хто каже, з дiтьми. Повна версiя»
що вночі їсти 16+
18:05, 20:30 Т/с
19:50 Ти не повiриш!
не можна, хай 16+
«Людмила»
пояснять, для 20:45 «Життя як пiсня:
20:00 «Подробицi»
Буланова» 16+
чого світло в Тетяна
21:50 Х/ф
22:20 Т/с «Врятувати
холодильнику «Повернення» 16+
23:45 Авiатори 12+
чоловiка»

07:10, 08:10 Т/с

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
08:35 «Жити здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Чекай на мене»
17:45 «Людина i закон»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:40 Т/с «Шлюб за
заповiтом. Танцi на
вугiллi»
21:50 Новий рiк на
Першому

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

05:05 Х/ф «Айболить

06:50 Т/с «Джоуї»
08:00 М’ясоРупка 1
66»(1)
08:55 Нереальна
06:35 «Караоке на
iсторiя
Майданi»
10:00 Уральськi
07:30 «Їмо вдома»
пельменi
08:30, 10:05
11:05 Файна Юкрайна
«Нацiональне талант- 13:00 Т/с «Воронiни»
18:00 М/ф «Геркулес»
шоу «Танцюють всi!-6»
19:50 Х/ф «Хеллбой:
09:00 «Все буде
герой з пекла»
смачно!»
22:20 Х/ф «Червона
16:10 Х/ф «Iван
планета» (2)
00:25 Вже котрий день
Васильович змiнює
професiю»(1)
18:00 Х/ф «Вийшов
їжачок iз туману»(1)
22:00 Х/ф «Осiннiй
вальс»(2)
00:00 Х/ф «Вокзал для
двох»(1)

Вчора
загадав новорічне бажання,
а сьогодні на
морозі
губа
тріснула. Натяк зрозумів

02:30 Нiчний ефiр

04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 Х/ф «Люди на
мосту»
06:00 «Грай, гармонь
улюблена!»
06:40 «Смішарики. Новi
пригоди»
06:50 «Розумницi й
розумники»
08:15 «Смак»
08:55 «Василь Лановий.
«Маю честь!»
10:15 «Iдеальний
ремонт»
11:15 «Єралаш»
11:40 «Льодовиковий
перiод»
14:50 «Євген Плющенко.
Життя триває»
16:00 Вечiрнi новини
16:15 «Угадай мелодiю»
17:05 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
19:00 «Час»
19:20 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
21:10 «Сьогоднi ввечерi»
23:00 Х/ф «Приватний
детектив, або Операцiя
«Кооперацiя»

04:45 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
04:55 «Правда життя»
08:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ». Таємниця
злодiйської каблучки
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
14:00 «Правда життя.
Професiя музикант»
14:30 Комедiйне шоу
«Братан-Ботан»
15:00 Х/ф «Сурогатна
мати»
17:10 Х/ф «Знайти
вбивцю»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 10» (1)
23:00 Т/с «Висяки» (2)
02:25 Х/ф «Той, хто
гасить свiтло» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
08:35 Не перший погляд
10:35 Новинометр
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич

06:00 М/ф «Як козаки
...» (1)
07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
10:45 М/ф «Незнайка
та Баррабасс» (1)
12:30 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
15:25 Х/ф
«Потанцюймо» (1)
17:35 Х/ф «Диявол
носить Прада» (1)
20:00 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
21:00 6 кадрiв
22:00 РайЦентр
23:00 Х/ф «Планета
страху» (3)

2+2

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:00 Х/ф
«Постарайся

07:30, 10:10
«Мультфiльми» (1)
09:00 М/с «Казки

залишитися живим»

Ганса Крiстiана

(1)

Андерсена» (1)

09:00 Х/ф

11:10 М/ф «Барбi i

«Непереможний» (1)

чари Пегаса» (1)
12:30 Х/ф «Читай i

10:45 Т/с «По гарячих

ридай» (1)

слiдах» (1)

14:10 Х/ф «Пес-

19:00 Х/ф

чемпiон» (1)

«Антиснайпер» (2)

15:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)

21:00 «Королi рингу».
Всесвiтня серiя боксу

17:30 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)

(WSB). USA Knochouts 18:50 «Велика
рiзниця»
- Українськi Отамани
19:50 «Вечiрнiй
00:00 «Королi рингу»
квартал»
01:00 Х/ф «Липучка»
21:40 Т/с
(1)

«Надприродне» (2)

06:00, 09:00, 12:00
Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
08:00 Ворог у вашому Мiсцевий час. ВiстiМосква
домi
06:20 Х/ф «Останнiй
09:40, 21:30 Людство: наказ генерала»
07:55 «Планета собак»
наша iсторiя
08:25 «Суботник»
12:30 Невiдома
09:20 «Росiяни без
Пiвденна Америка
Росiї. Отець Михайло.
15:30 Знищення бен Iсторiя однiєї родини»
10:05 «Пряниковий
Ладена
будиночок»
17:30 Д/ф «Операцiя 10:40 Х/ф «Подорож
мсьє Перрiшона»
«Великий вальс»»
12:25 «Чесний
18:30 Д/ф «Операцiя детектив»
12:55 «Чорнi дiри. Бiлi
«Едельвейс»»
плями»
19:30 Д/ф «Як Лiвша 13:35 «Шукачi»
винищувач пiдкував» 14:20 «Суботнiй вечiр»
16:10 «Криве
20:30 Д/ф «Трофейнi
дзеркало»
нiмцi»
18:00 Вiстi в суботу
00:30 Вiйна всерединi 18:50 Х/ф «Чужа жiнка»
22:00 «Романтика
нас
романсу». Новорiчний
гала-концерт
02:10 П’ятий вимiр

06:00 В пошуках
iстини
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2+2
06:35 Мультфiльм
07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:35 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
09:55 Околиця
10:30 Крок до зiрок
11:25 Караоке для
дорослих
12:15 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiнки)
13:45 Як Ваше здоров›я?
14:45 Ближче до народу.
Валерiй Харчишин. «Друга
рiка»
15:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чоловiки)
16:45 Золотий гусак
17:25 В гостях у Д.Гордона
18:30 Концертна програма
А.Демиденка (ч.2)
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки тижня
22:00 Полiттеатр
22:20 Музичнi привiтання
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

06:00, 08:00, 16:25
05:00 Факти
06:15 Х/ф «Рiздвяне
«Мультляндiя»
мiстечко» (1)
05:15 Х/ф «Назад у
07:10, 14:20 «Київ музика»
07:50 Мультфiльм (1) майбутнє»
09:35 «Нова адреса»
08:25 ТСН:
07:05 Х/ф «Назад у
10:10 «Концерт Й.Кобзона
«Телевiзiйна служба
майбутнє-2»
«Я кохаю Вас до нестями!»
новин»
12:55 «Блага звiстка з
09:00 «Лото-забава» 09:00 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
Р.Реннером»
10:00 «Смакуємо» 11:05 Козирне життя 16:40 «Гранд-шоу
«Дiана Дорожкiна»
11:35 Т/с «Лiсник»
10:40 М/ф «М/ф
М.Поплавського
«Маша i ведмiдь» (1)
«Приречений на любов»
18:45 Факти. Вечiр
11:30 Х/ф «Подаруй
19:00 ПуТЬОва країна 18:30, 23:50 «Клуб
менi недiлю» (1)
19:55 Х/ф «Пристрель гумору»
19:30 «ТСН-Тиждень»
19:20 Х/ф «Мова
їх!» (2)
20:15 Х/ф «Полярний
розбитого серця» (2)
21:30
Х/ф
«Прошивка»
рейс» (1)
21:00 «СТН-спорт(2)
22:15 «Свiтське життя»
тижневик»
23:20
Х/ф
23:20 Х/ф «Шосте
21:25 «Кiнопростiр:
«Невiдомий» (2)
чуття» (2)
«Простi речi» (2)
01:25 Х/ф «Полiцiя» (2) 01:25 Х/ф «Сiрi» (2)
23:20 «СТН-тижневик»

06:00 Х/ф «Серед
шулiк»
07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
09:00, 19:00 Слiдами
морських боїв
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Скарб
Срiбного озера»
14:00 За сiм морiв
15:15, 00:00 «Мелодiя
двох сердець»
17:00 «УкраїнаЄвропа: маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Брюс Лi.
Безсмертя дракона
22:05 Х/ф «Таємниця
сестри» (2)

05:40 Т/с «Врятувати

Терміново потрібні ШВАЧКИ, ЗАКРІЙНИКИ
на стабільне виробництво, д/р вітається.
З/п - від 2500 грн, відрядно-преміальна.

06:40 Подiї
07:00 Х/ф «З чистого
08:55 «Школа доктора аркуша»
09:00, 10:00 Таємницi
Комаровського.
зiрок
Невiдкладна
11:00, 14:45 Т/с
допомога»
«Дитина на двох»
09:25 «Орел i Решка.
19:00 Подiї тижня
Назад у СРСР»
20:00 Х/ф «Дружина
10:20 Х/ф «Реальний
Штiрлiца»
тато»
22:00, 23:00 Т/с
12:15 Х/ф «Любовi
«Iнтерни»
цiлюща сила»
00:00 Comedy Woman
14:10 Т/с
00:45 Comedy Club
«Полуничний рай»
18:05, 21:00 Т/с
«Людмила»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:50 Х/ф «Нiчна
фiалка» (2)
00:45 Х/ф «Дорога
назад»

Ательє

з пошиву
та ремонту
одягу,
вул. Богдана
Хмельницького,
2 (Оріфлейм)
096-135-09-37

04:05, 00:05 Т/с
«Агент особливого
призначення» 16+
06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото плюс»
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 «Iржа» 16+
15:15 Д/ф «Ленiн.
Червоний iмператор».
12+
16:20 Надзвичайна
подiя. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова програма»
17:50 Х/ф «Я - ангiна!»
16+
21:35 «Життя як пiсня:
Сергiй Чумаков» 16+
22:40 «Школа
лихослiв’я». 16+
23:30 Авiатори 12+

6 січня святкує свій 50-річний ювілей
Валерій Петрович ПЕНЬКІВСЬКИЙ!
Вітаємо з ювілеєм та зичимо міцного здоров'я,
довгих років життя, сімейного благополуччя,
достатку і щастя. Завжди відчувати любов та
турботу своєї родини!
Хай роки золоті, мов у казці пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай здоров’я вони і добро принесуть
І задумане все хай здійсниться!
Люблячі дружина та сини

Сердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм
маму, бабусю та вчительку
Людмилу Антонівну ШКАВРОН із Вахівки!
Вона працювала на освітянській ниві більше 45-ти
років, виховала не одне покоління свідомих громадян,
сповна віддаючи учням свої знання, досвід, мудрість.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Багата душею, метка, роботяща.
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас — найкраща!
З любов’ю вдячні учні,
сини, невістки, внуки

05:10 Педан-Притула
шоу
07:45 Церква
Христова
08:00 Уральськi
пельменi
08:55 М/с «Том i
Джеррi»
10:25 М/ф «Том i
Джеррi i Шерлок
Холмс»
11:25 М/ф «Геркулес»
13:20 Х/ф «Люба, я
збiльшив дитину»
15:15 Х/ф «Хеллбой:
герой з пекла»
18:00 Х/ф «Смерч» (2)
20:10 Х/ф «10 000
рокiв до н.е.»
22:40 Х/ф «Служителi
закону» (2)
01:05 Вже котрий день

04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 «Генiї та лиходiї»
04:45 Х/ф «Парасолька
для молодят»
06:10 «Служу Вiтчизнi!»
06:40 «Смiшарики.
Пiн-код»
06:55 «Здоров’я»
08:10 «Непутнi нотатки»
08:35 «Доки всi вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 «Весiльний
переполох»
11:25 Х/ф «Де
знаходиться нофелет?»
13:00 Х/ф «Випадковi
знайомi»
15:10 «Ганна Нетребко.
«I тут виходжу я!»
16:20 Кубок
професiоналiв»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Повтори!»
Пародiйне шоу
22:30 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»

05:25 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
05:45 «Правда життя»
08:35 Т/с «Таємницi
слiдства - 10» (1)
11:30 «Легенди карного
розшуку». Смертники
вiйни
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Сайд-степ»
(1)
15:10 Т/с «Двоє зi
скриньки»
19:00 Т/с «Йду тебе
шукати - 2»
23:15 «Жорстокий
спорт». Бої без правил
00:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 9» (2)
02:00 Х/ф «Барбаросса»
(2)

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

Безкоштовні
оголошення

ПРОДАМ
Дитячу підліткову стінку/
відм. стан — 650 грн.
Тел: (067) 697-99-00
Самокат «Хеллоу Кітті»/
відм. стан — 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

06:00 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля» (1)
07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
10:45 М/ф «Школа
монстрiв. Втеча з
острова Черепа» (1)
11:45 Х/ф «Диво на 34-й
вулицi» (1)
14:05 Х/ф «Снiговi
пригоди цуценят Санти»
(1)
16:00 Країна У
18:00 Вiталька
20:00 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
22:00 РайЦентр
23:00 Х/ф
«Пiдтвердження смертi»
(3)

06:00 Знищення бен
Ладена
09:40, 21:30 Людство:
наша iсторiя
12:30 Невiдома Пiвденна
Америка
13:30 Дивовижна Лужиця
14:30 Неймовiрна
Австралiя
15:30 В пошуках пригод
18:30 Д/ф «Хвороби їжi»
19:30 Д/ф «Холод
-вбивця»
20:30 Д/ф «Мертва вода»
00:30 Вiйна всерединi нас
02:10 П’ятий вимiр

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

Про все потроху

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:25 М/ф «Барбi i
чари Пегаса» (1)
11:00 Х/ф «Читай i
ридай» (1)
12:40 Х/ф «Вони
помiнялися мiсцями»
(1)
14:10 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
15:45 «КВК- 2013»
17:50 «Вечiрнiй
квартал»
19:40 Х/ф
«Знайомство з
батьками» (1)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Братство
танцю» (2)

За інформацією телеканалу
24, на одній зі столичних будівель на перетині вул. Гончара
та Стрітенської з’явилася табличка, яка позначає вулицю
з назвою «Таксумуюзатобою».
Хто його встановив і кому адресовані ці слова – невідомо.
Зауважимо, слова «Так сумую за тобою» є в пісні гурту
«Океан Ельзи» «Я так хочу»: «Так
сумую за тобою, Як за волею в
клітці птах, І чекаю, і не знаю,
Чи ж то правда в твоїх очах»...

США заморозило

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

КУПЛЮ

ЗДАМ
Ліжко-місця.
Тел: (067) 455-97-94

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

07:20 «Сам собi
режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
10:40 Х/ф «Здрастуйте,
лiкарю!»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:55 «Бiльше, нiж
любов»
13:35 «Острови».
Володимир Ефроiмсон
14:15 «Квиток у
Великий»
15:00 Х/ф «Лише ти»
16:35 «Смiятися
дозволяється»
18:00 Вiстi тижня
19:35 Х/ф «Щасливий
маршрут»
21:15 «Недiльний вечiр»
22:55 «Терем-квартет

Світла пам’ять

«Таксумуюзатобою»

НАЙМУ

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

Адвокатське бюро Сергія Миколайовича ЗАРІЦЬКОГО
надає кваліфіковані юридичні послуги з питань господарського, кримінального, сімейного, трудового, земельного та житлового права.
Консультуємо, складаємо документи, заяви і скарги, а також
представляємо інтереси в спорах про відшкодування шкоди,
спадкування, поділ майна, усунення перешкод у користуванні земельними ділянками та іншим майном у судах усіх інстанцій.
Гарантуємо високу якість обслуговування та добросовісність у виконанні роботи.
Адреса: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5-А
(приміщення магазину «МАРТ»),
тел: (050) 952-51-51, (096) 117-73-37

06:00 Мультфiльми (1)
07:00 «Маски-шоу»
10:00 Т/с «Мисливцi
за стародавностями»
(1)
13:00 Х/ф «Армiя
одинака» (1)
15:00 Х/ф «Копальнi
царя Соломона» (1)
19:00 Х/ф
«Некерований» (1)
21:00 Х/ф «Загнаний»
(2)
23:00 Х/ф
«Антиснайпер» (2)
01:20 Х/ф
«Переступити межу»
(1)

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

Тел. (063) 734-34-50, Оксана, (097) 561-86-53, Тетяна

чоловiка»

04:20 Х/ф «Червонi
вiтрила»(1)
05:45 «Їмо вдома»
06:35, 10:35
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-6»
08:50 «Все буде
смачно!»
09:40 «Караоке на
Майданi»
15:00 Х/ф «Вийшов
їжачок iз туману»(1)
19:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:00 Х/ф «Там, де
живе кохання»(1)
21:50 Х/ф «Тобi,
справжньому»(1)
00:45 Х/ф
«Кадриль»(1)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45, 00:00 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:50, 13:50,
14:50, 18:10, 19:20, 20:20
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 18:45, 23:50 Час
спорту
09:10, 19:35 Велика полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

Новорічні снігопади у США
замінили аномальні морози.
Зокрема, січень у Вашингтоні
вважають найхолоднішим за
останні 20 років.
Унаслідок такої погоди десятки людей потрапили до лікарень, у всіх однаковий діагноз — сильне обмороження.
Синоптики не оптимістичні:
через холодний фронт з арктичними вітрами стовпчики
термометрів у деяких районах
можуть опуститися до –62 градуси С.

Не стало
Ангеліни
Шевченко
Дев’ять днів, як пішла із
життя Ангеліна Петрівна Шевченко — вчителька історії.
Більша половина її педагогічного стажу пов’язана з вишгородськими школами.
Закохана у свій предмет,
вона робила його цікавим для
будь-якого учня. Порядна,
врівноважена, мудра, Ангеліна
Петрівна бачила у людях тільки
найкраще і вміла пробачати.
Нам її бракуватиме. Сумуємо і співчуваємо рідним і
близьким Ангеліни Шевченко
— Вчительки і Людини з великої букви.
Учнівський та
педагогічний колективи
Вишгородської районної
гімназії «Інтелект»,
колеги, друзі

Вишгород
Щедрий вечір,
або Багата кутя
Із року в рік все більше людей
дотримуються церковних постів.
Одним із найсуворіших, окрім Великого, є Різдвяний піст, який закінчується 7 січня.
Ох, як нелегко святкувати Новий рік
без шампанського та м’ясних страв!
Але вже якщо витримали, то розговіння
стає заслуженим і не менш рясним, ніж
31 грудня.
За звичаєм, у Різдвяний Святвечір
(іменований Щедрим вечором або Багатою кутею) постять допізна, до появи
першої зірки, яка символізує Віфлеємську зірку, що колись привела волхвів до
колиски Христа.
Сервіровка столу і меню Святвечора
мають свої правила: стіл посипають сіном (Христа знайшли у яслах), стелять
білосніжну скатертину і виставляють 12
страв (за кількістю апостолів). Найваж-
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ливіші — кутя та узвар. Перша готується із вареного зерна пшениці, ячменю,
або рису; узвар — з яблук, груш, слив,
родзинок, вишень та інших плодів, зварених у воді.
Ці страви мають символічне значення: кутя — невід’ємна страва при
похороні і поминанні, а узвар зазвичай
варять при народженні дитини. Наші
предки у вечері Різдва Христового цими
двома стравами з’єднували спогад про
народження і смерть Спасителя.
У святковому меню обов’язково присутні млинці, холодець, риба, пироги,
молочне порося з кашею, печеня, колядки, медові пряники ... Взагалі, всілякі страви зі свинини — порося, свинячі ніжки і холодець із них, домашня
ковбаса і печеня — мають бути на столі
до кінця Святок, тобто до Водохреща.
Знамениті колядки готуються виключно
з прісного житнього тіста, звідки друга
їх назва — опрісноки. У тісто додається
всіляка начинка: риба, чорниця, малина.

Особливе місце на столі займають
пряники. До речі, не тільки слов’яни любили цей нехитрий продукт із меду і борошна, — археологи виявили пряники у
гробницях єгипетських фараонів — усім
і в усі часи хотілося солоденького.
Різдвяні пряники мають ще й певний
сенс: так, пряник у вигляді серця завжди означав освідчення в коханні; на
весілля молоді отримували пряник у вигляді колиски.
Від кожної з 12 страв необхідно
спробувати хоч трохи, щоб у родині не
було голоду, однак і доїдати все без залишку теж не варто, необхідно залишити хоч кілька шматочків кожної страви
на наступний день.
Святкова вечеря не обходиться без
старовинних прикмет. За столом потрібно зібрати парну кількість осіб, у
крайньому випадку, поставити порожню тарілку. Під час трапези не можна
вставати з-за столу, у господині все має
бути під рукою.

Якщо у когось несподівано задзвеніло у вусі — значить, про цю людину добре відзиватимуться впродовж усього
року. А ще під час цієї вечері незаміжнім
дівчатам і неодруженим хлопцям не слід
сидіти на розі столу, щоб у наступному
році не залишитися без пари.
На десерт можна поворожити на
яблуках. Розрізавши плід упоперек,
треба подивитися, як розташований
узор серцевини. Якщо всередині з кісточок вийде правильна зірочка, то майбутній рік буде щасливим.
Вечеря у Святвечір — суто сімейний
захід, а на ранок починаються різдвяні
гуляння та колядки. До речі, останні залишилися у спадок від язичеських часів.
Колядки прославляли Сонце, що дає
родючість і радість. Так що цілком логічно триває рясне застілля: м’ясо, риба,
пироги, вино й горілка.
Усі ходять один до одного в гості,
зичать процвітання та добра. З Різдвом
Христовим!

сантиметри вище шару сухофруктів,
довести до кипіння і під закритою кришкою на повільному вогні варити до готовності.

— м’ясо, щоб воно не давало часнику
спливти. Все це залити процідженим
бульйоном. Дати охолонути, а потім
помістити в холодильник. Подавати до
столу з хріном або гірчицею.

Дрібно нарізати цибулю і яйця, залити розтопленим маслом, трохи посолити і ретельно перемішати.
* 500 г сиру
100 г вершкового масла
100 г цукрового піску
2 яйця
Додати у сир сирі яйця, все перемішати, потім втерти у жовтувату масу
цукор і додати розтоплене масло. Все
перемішати.
* 500 г м’яса
3 цибулини
Сире м’ясо прокрутити через
м’ясорубку, фарш обсмажити. Окремо обсмажити цибулю. Перемішати
м’ясний фарш із цибулею і ще раз пропустити через м’ясорубку. Додати трохи м’ясного бульйону або розтопленого
вершкового масла, можна — і яйця.
* Для солодкої начинки підійдуть
будь-який джем, конфітюр або домашнє варення.

До святкового столу

Салат
«Грибна галявина»

Смажене порося

«Швидкий» салат: можна подавати
порціями або на великій тарілці.
Шампіньйони (100 г), м’ясо куряче
(200 г), цибуля (1 шт.), цибуля зелена
лимонний сік (1 ст. ложка), майонез (1 ст. ложка), сметана (1 ст. ложка),
сіль, перець чорний мелений
Відварюємо 15-20 хв. куряче філе,
ріжемо соломкою, посипаємо дрібно
посіченою зеленою цибулею.
Поки вариться філе, маринуємо
лимонним соком і сіллю порізану півкільцями цибулю. Цілі шампіньйони викладаємо шапочками донизу у глибоку
салатницю.
Сметану змішуємо з майонезом і намазуємо на куряче м’ясо, солимо, перчимо, викладаємо шарами з маринованою цибулею.
Обережно перевертаємо салатницю
з салатом на плоску тарілку.

Кутя
250 г рису
100 г родзинок
100 г меду
Рис перебрати і промити, залити
окропом (1:4) і варити у каструлі зі щільно закритою кришкою три хвилини на
сильному вогні, шість хвилин — на середньому і три — на слабкому.
Потім ще хвилин 15 не відкривати
кришку, щоб дати рису розваритися.
Додати підготовлені родзинки і підсолодити медом.

Узвар
1 кг сухофруктів
300 г цукру
Від звичайного компоту узвар відрізняється більш високою концентрацією.
Промиті сухофрукти скласти у каструлю, додати цукор, залити водою на 2-3

Тушку поросяти помити, випатрати.
Вийняти і залишити для фаршу нирки,
серце, печінку і легені. Тушку обпалити
і на кілька годин замочити у холодній
воді. Висушити, натерти сіллю, нашпигувати часником.
У розсипчасту гречану кашу додати пропущені через м’ясорубку нирки,
серце і легені, а також дрібно нарубані зварені круто яйця (чим більше, тим
краще), вершкове масло і все перемішати.
Цим фаршем начинити порося, зашити грубими нитками черевце і поставити смажитися в гарячу духовку, поливаючи кожні 10-15 хвилин соком, що
виділяється. Можна обмазати порося
тонким шаром житнього тіста.
Вийняти смаженину з духовки, акуратно витягнути нитки, покласти на велику тарілку. Подавати до столу з картоплею, овочами, прикрасивши зеленню
петрушки, кропу, селери.

Качка з квашеною
капустою
Качку вимити і натерти сіллю та часником, порізати на шматки і обсмажити
на сковороді в киплячій олії до утворення рум’яної скоринки. Викласти на деко
з високими краями або на спеціальний
лоток квашену капусту, укласти на неї
шматки качки і поставити в духовку на
30 хвилин. Страву подавати до столу
гарячою.

Заливна риба

Гуся обпалити, випатрати, відділити
голову і лапки, вимити і дати обсохнути.
Потім натерти сіллю і часником, черевце нафарширувати нарізаними на скибки антонівськими яблуками і зашити.
Поставити в дуже гарячу духовку і смажити до тих пір, поки не
зарум’яниться. Тоді вогонь зменшити і
довести гусака до готовності, поливаючи соком, що виділяється.
Дістати з духовки, вийняти нитки і
викласти на блюдо, прикрашене антонівськими яблуками.

2 кг свіжої риби
2 л води
2 цибулини
2 морквини
приправи
Рибу почистити, відрізати голову,
хвіст, плавники, розрізати на шматки.
Голови і хвости покласти в каструлю,
додати пару горошин чорного перцю,
лавровий лист, кілька морквин, цибулю,
залити водою, посолити і поставити варити на 30 хвилин, знімаючи час від часу
піну.
Голови і хвости вийняти з бульйону,
опустити в нього шматки риби і варити
на повільному вогні до готовності (хвилин 10-15). Вийняти з бульйону рибу,
покласти у спеціальний лоток.
Красиво викласти між шматками
риби нарізані варені яйця, «зірочки»
вареної моркви, скибочки лимона. Процідити бульйон і залити ним рибу. Коли
охолоне — поставити в холодильник.
Подавати з хріном.

Холодець

Пироги

Гусак із яблуками

3 кг бульйонки (яловичина)
1 свиняча ніжка
1 велика цибулина
спеції
М’ясо промити, залити холодною
водою і залишити на 2-3 години. Злити
воду, промити м’ясо ще раз, скласти в
каструлю, залити водою і поставити на
вогонь. Після того як вода закипить, посолити (бульйон має бути злегка солонуватим), зняти піну і залишити м’ясо
варитися під кришкою на повільному
вогні годин на шість.
У результаті м’ясо повинне відходити від кісток, а бульйон — мати золотистий колір і клейковидну консистенцію.
Відокремити м’ясо від кісток і порізати
на дрібні шматочки.
На дно формочок чи тарілок покласти дрібно нарізаний часник і на нього

Дріжджове тісто для пирогів:
1 л молока
200 г розтопленого вершкового
масла
1 чайна ложка солі
100 г цукрового піску
50 г дріжджів
1 кг борошна
Розчинити у молоці дріжджі, всипати
половину борошна і половину цукру. Поставити опару в тепле місце, щоб підійшла. Коли опара підніметься, додати в
неї решту борошна і цукру, масло і сіль.
Ретельно вимісити тісто, розкачати
його і ліпити пиріжки. Перед тим, як їх
випікати, змастити яєчним жовтком —
щоб були рум’яні.
Чотири начинки для пирогів:
* зелена цибуля
8 зварених круто яєць
100 г вершкового масла

Млинці
400 г борошна
3 склянки молока
2 яйця
30 г цукру
сіль
дріжджі
У підігріте (тепле) молоко додати
борошно, яйця і дріжджі, перемішати і
замісити тісто. Залишити на 3-4 години
у теплому місці, щоб дати тісту підійти.
Випікати млинці на сковороді на олії.

Пряники
500 г борошна
500 г меду
1/2 склянки сметани
1 склянка молока
3 яєчні жовтки
прянощі
трохи соди
Змішати борошно з прянощами —
корицею, мускатним горіхом. Додати
(поступово) мед, сметану, збиті жовтки,
молоко і добре вимісити тісто.
Розкатати, але не тонко, і вирізати пряники бажаної форми. Укласти на
змащені маслом дека і випекти. За бажанням можна прикрасити горіхами,
цукатами, родзинками, чорносливом,
варенням.
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(Початок див. у № 48, 50, 52’2013)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка, Олександр БАЛАБКО,
Світлана КОВАЛЬ, Надія та Еліанд ГОЦУЄНКИ,
Зоя ШАРІКОВА, Микола КАРПЕНКО

О 8:44 мобільний оператор «Проксімус» зазначив, що ми вже у Бельгії, де
говорять фламандською і валлонською,
французькою і нідерландською, італійською, німецькою та, звісно ж, англійською…
Приємна несподіванка на першій
бельгійській «технічній» зупинці: до вартості пляшки води (1,7 євро) входить і
«руки помити» (0,5 Є).
Попереду мільйонна столиця Бельгії,
Фландрії і де-факто столиця Євросоюзу
— Брюссель, серед архітектурних принад якого — православні та греко-католицькі церкви, а серед визначних місць
— такі міжнародні організації, як ЄС і
НАТО.
А ще — 18 театрів, 80 музеїв (40 — у
самому Брюсселі, інші — у передмістях),
серед них Музеї шоколаду і какао, пива,
музичних інструментів, коміксів (до речі,
комікси на стінах будівель розкидані по
всьому місту), Королівський музей армії, наповнені неповторними колекціями
фламандських майстрів Королівські музеї витончених мистецтв, Віттокіанська
бібліотека з безліччю раритетів, рукописів і стародруків.
Довідка. Існує система знижок —
Brussels Card, що дає право на безкоштовне відвідування деяких музеїв
і проїзд на громадському транспорті.
Раз на рік проходить Ніч музеїв.
Їдемо вулицями Брюсселя. Надписи
на шумопоглинаючих парканах — акуратно зафарбовані. А от узбіччя (після
чистюсеньких чеських і німецьких) — несподівано рідні, бо засмічені. А оце вже
не наше: зайці (чи кролі) на травичці паркових зон.
Є парковки для інвалідів і, взагалі,
чимало інвалідів пересуваються вулицями міста самостійно або за допомогою
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рідних. Багато велосипедистів. Ось два
з них: мусульманський тато з буйною бородою, а поруч — п’ятирічна дівчинка у
касці. Зачепившись колесом за бордюр
тротуару, дитина падає. Батько спокійно
чекає, поки донька САМА підніметься.
Маленька ж, по-жіночому безпомічна,
перемагає — тато подає їй руку.
Довідка. Понад третина мешканців
Брюсселя (34,05 %) — іноземці. Умовно брюссельців можна поділити на
франкофонів, нідерландофонів і алофонів, більшість із яких схильна до асиміляції у франкомовне сере-довище.
З минулого століття корінне населення Брюсселя — насамперед,
франкофони — переселяється до
спальних приміських муніципалітетів
(частина нідерландомовної провінції
Фламандський Брабант). А квартали
старого міста займають вихідці з країн третього світу та колишніх французьких і бельгійських колоній — Конго, Марокко, Туреччини.
Фламандці гостро — аж до конфліктів — реагують на франкомовну
експансію. Брюссельський столичний округ є єдиним офіційно двомовним регіоном Бельгії: надписи усюди — французькою (нею володіють
близько 96 % брюссельців) і нідерландською.
Бельгійці — католики і протестанти, поширені в країні також іудаїзм та
іслам.
Пильно вдивляюся в людей навколо.
Вкидаються у вічі чалми, фески, хустки,
бороди, зачіски з косичок. Дівчата-поліцейські у голубих пілотках.
Одяг на брюссельцях — демократичний: кеди, джинси, сорочки навипуск,
рюкзачки. Ганяють у футбол на газонах
— і ніхто не кричить: «Не топчіть траву!»
На витоптаній траві розташувався
знаменитий Атоміум (НА ФОТО 7 — вид
з парку «Міні-Європа»), футуристична
споруда: вісім атомів у вершинах і один
у центрі куба (виставковий і концертний
зали, затишні кінотеатр і кав’ярня, сувенірний магазин і ресторан з панорамним

видом на Брюссель).
Поряд — парк «Міні-Європа», де
експонується 350 моделей та анімації
будівель і технічних пам’ятників приблизно з 80 міст ЄС: їздять автомобілі,
злітають літаки, каналами і затоками
ходять судна.
Створювали «Міні-Європу» (1987 р.)
55 професійних майстерень з 9 країнучасниць Європейського Союзу (ЄС).
Пам’ятки обирали за соціально-культурним значенням та архітектурною цінністю, євросимволікою та красою місця.
На міні-євро-території — цілий туристичний комплекс: можна відпочити
у аквапарку чи на термальному джерелі,
оселитися у бунгало. Тут бувають близько 350 000 відвідувачів на рік із усього
світу.
Вартість входу до «Міні-Європи» (15

Вишгород
Манш і пором, що пов’язує Францію та
Велику Британію, побачили шлюзові ворота і мерії, замки і ферми, подвійні/потрійні мости і океанський акваріум, музеї
і пляжі, соляні копальні та нафтові бурові
вежі, швидкісну залізничну магістраль
«Брюссель (Бельгія) — Париж (Франція)» і монастирі, місця паломництва і
спортивних змагань, порти і бізнес-центри, астрономічний годинник і «веселий»
цвинтар із кольоровими хрестами і гумористичними епітафіями, давні Акрополь
і театр Куріон, університети і аеропорти,
поля і купальні, ракету «Аріан-5» і резиденцію Єврокомісії — Берлемон.
Також дізналися про площу, чисельність і щільність населення європейських країн, національні свята та життєвий рівень, пам’ятки історії та визначні
місця, промисловість і клімат, сільське

Погляд
Є) дорівнює 10 стейкам (для порівняння — екскурсія містом — 20 Є). Фото з
Дракошею (лапки від потисків рук у якого продралися) і пам’ятний брелок — ще
два бутерброди. Посередині міні-євромаршруту є кав’ярня, та більшість туристів на ходу підживляється бутербродами.
Не лише дітей, а й дорослих не відірвати від ігор: «Спіймай викрадача Мони
Лізи», «Що ти знаєш про Європу?» (у якій
можна ознайомитися з європейськими
цінностями: демократією, духом пригод
і підприємництва, технологіями і культурою та її розповсюдженням, християнською спадщиною та громадською
думкою, світськістю та різноманіттям
культур).
Всі макети парку «Міні-Європа» —
діючі: натискаєш кнопку — лунає гімн,
крутяться вітряки, рухаються човни і
кораблі. Електричні моделі працюють у
будь-яку погоду (навіть у дощ і сніг) — на
«територіях держав», засаджених символами-квітами.
Ми не просто пройшлися Європою,
а «запустили» тунель під проливом Ла-

господарство та культуру, побачили різні
ландшафти і архітектуру, навіть вмикали
вулкан Везувій (до речі, ця модель відрізняється від інших тим, що її масштаб
1:100 замість 1:25).
Побували у Парижі, біля Ейфелевої
вежі. Сфотографувалися біля Вільнюського університету — більшість із нашої групи відвідувала Литву ще у складі СРСР (за кошти профспілки, тобто
дуже дешево). Поміряли голландські
дерев’яні черевики-кломпи, присіли у
Данії, на копенгагенській набережній…
***
Є міста, де ви вперше, а таке відчуття, що знаєте їх давно. Брюссель, де ми
пробули майже два дні, дивним чином
нагадав мені Київ. Принаймні, я почувалася, мов удома.
Можливо, тому що від недорогого
готелю до центру міста було приблизно,
як від площі Перемоги до Хрещатика,
навіть Королівський ботанічний сад починався неподалік — як наш, київський.
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Вишгород
А може, тому що сусідній район дуже
нагадував старий Поділ — обідраними
фасадами, білизною на балконах і «мальовничими» мешканцями (різнокольорові «дівчата» у вітринах «легковажних
закладів», чоловіки і жінки без віку — з
висотаними обличчями, жваві підлітки з
метикуватими очима…). Колеги зробили екскурсію до «сусідів» — і переконалися в тому, що фасади і нетрі доповнюють один одного.
До слова, поряд із готелем, за яким
починався «веселий» квартал, бовваніла 12-поверхова поліцейська управа, де
всю ніч горіли вікна на шостому поверсі.
Характерна деталь: на стоянці для службових машин — три збиті стовпчики, на
кількох поліцейських машинах, що з ви-
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= майже 20 грн), ідемо пішки! Екскурсію
нам проводить син відомої в українській
журналістиці людини. Хлопець цілком
«вписується» у прагматичне ставлення
європейців до одягу (головне — зручність): дорогі кросівки тут зношують
ущент, можуть водночас надягти дватри светри, різні за стилем і навіть із дірочками. Яскраві кольори можна побачити хіба що на німцях чи американцях.
Заходимо до греко-католицького
храму (Боже, яка літургія!..) Минаємо торговельний пасаж із сувенірами,
брендовими товарами і… знаменитими бельгійськими вафлями. Проходимо повз універсам з чергами (до речі,
треба забігти, бо відкритий він лише до
20:00, інші продуктові крамниці зачинені — субота, а треба ж щось узяти із
собою завтра в поїздку та й прихопити
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Ось воно, обличчя Європи (НА ФОТО 5)
— магометанин з одним-чотирма малюками (двоє у дитячому возику, один
на шиї, ще один тримає тата за руку),
позаду — замотана у хустку дружина
(чи мама) у довгому платті-сорочці та…
«в’єтнамках» (або у капцях без задників
і з відкритими пальцями), а попереду —
старша донька, також у хустці і капцях
на босу ногу, але вже не у галабеї, а у
джинсах.
Історична вистава триває: стріляють
з гармати (НА ФОТО 4) на радість хмарам туристів, які принагідно накидають
купу сміття (та проїздить комунальний
«пилосос» (НА ФОТО 1) — і за 15-20
хвилин все чисто). Іспанці, китайці, італійці струмком течуть до брюсельського символу — Хлопчика-дзюркотунчика.
Маннекен Піс (НА ФОТО 6 — у націо-

з тротуару
ючою сиреною залітали «додому», —
розколоті дзеркальця. На власні очі бачили, як правоохоронці довго і ввічливо
пояснювали щось компанії волоцюг. Це
так «віддячили»?..
У тримісному номері до звичного набору меблів і постільної білизни додався холодильник (із замочком), на столі
— чайник + чай + кава + цукор, у ванній
кімнаті — фен, мило/шампунь та шапочка для душу. Телевізор демонстрував
англійські, німецькі, французькі, іспанські, польські, італійські, фламандські
та валлонські/нідерландські канали, ба
— навіть один арабський! Діапазон програм — готельний: скорочені новини, історичні фільми та розважальні шоу.
Домовляємось, хто перший повернеться до номера (ключ із чіпом лише
один, і його не залишають при вході,
а беруть із собою), душ нашвидко — і
в центр, до серця міста — Гран-плас
(Гроте-маркт), на площу, оточену будинками різних гільдій, де розташована
і Брюссельська ратуша.
Ніякого транспорту (1,9 Є в один бік

каву, шоколад і вафлі із Бельгії— сувенір
для рідних).
Орієнтир нашого готелю — два хмарочоси обабіч. Тож не заблукаєш, можна відірватися від своїх і зануритися у
Брюссель індивідуально.
Попереду йде група чоловіків. Це не
артисти, а волонтери, які приїхали на
автобусі з провінції. Вони у військових
костюмах із сокирами та старовинними рушницями — під оркестр марширують серед фотоспалахів. На прапорі
— надпис «28.09.1830» (революційне
повстання, що призвело до відділення
бельгійських провінцій від Нідерландів і
утворення незалежної держави — Авт.)
Приєднуюся до процесії — і тут мене
посувають набік залізною рукою. Леле,
майже двометрова жінка! Лице ж у неї
— копія обличчя моєї тендітної сусідки,
що народилась у Сибіру і має російське,
німецьке, польське і бельгійське коріння. От і кажіть, що Земля не кругла…
На центральній площі Брюсселя —
море туристів, та чимало і місцевих,
серед них кидаються у вічі мусульмани.

нальному одязі) поливає веселу юрбу, що
заїдає струмені пива картоплею-фрі та
свіжоспеченими солодкуватими вафлями
з різною начинкою.
Про нього існує чимало легенд, та насправді все дуже просто: це символ ремісничого цеху. Чинбарі (кушніри, лимарі)
для виготовлення виробів зі шкіри в давнину застосовували дитячу сечу — причому і хлопчиків, і дівчаток віком до чотирьох років, — тому що вона не роз’їдала,
а м’яко обробляла шкіру аміаком.
Неподалік від Маннекен Піс — в одному з глухих кутів центрального скверу Брюсселя Grand Place (Grote Markt)
така сама невеличка фігурка — Жаннекен Піс (Дівчинка-дзюркотуха). За мереживними гратами (НА ФОТО 2) її майже
не видно, та вправна рука і фотоспалах
подолають будь-які перепони. Нас потішило, що українське «ноу-хау» одразу ж
узяли на озброєння 40 японців.
Є й Песик-дзюркотун, що, за одними джерелами, символізує поєднання
культур, а, за іншими, певну зверхність
— «ми, мовляв, не лімітА злиденна, а ко-
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рінні брюссельці».
Навколишні вулички – суміш старовини і сучасності. Гостей до кав’ярень/
трактирів усіма мовами запрошують
офіціанти у довгих фартухах. На старовинній лаві пліч-о-пліч з подругою
чи родичкою сидить за кухлем пива
рум’яна монашка (і крислатий білосніжний чепець тремтить від її щирого
сміху). За зсунутими столами бразильці
ласують смаженими равликами, супом
із молюсків у горщиках, який випаровує
смачнющі запахи. На великих тарелях
— рожево-білі лобстери й кальмари, закручені у карколомне мереживо, і боязко порушити таку красу…
Брюссель — незрівнянний коктейль:
стоянки велопрокату, заправка прямо
у будинку (на розі), елегантні безшумні трамваї з низькими, майже врівень із
тротуаром, сходинками та світловими
табло всередині салону, музеї й житлові
будівлі у різних стилях, старовинні храми і сучасні пам’ятники (НА ФОТО З),
невимушена гра місцевих жителів у бадмінтон на зеленому схилі поміж сходів,
що ведуть до королівського палацу…
Ошатні контейнери для сміття чотирьох видів (всі — окремо: папір, скло,
поліетилен і харчові відходи) не вибиваються із євростилю загальної зручності:
корпоративний ярмарок із безкоштовним пивом оздоблений пересувними
біо-туалетами для немовлят (стилізовані рукомийники) і пісуарами для чоловіків (у вигляді стовпа з виїмкою).
Глядачі, що прямують до Королівського театру, одягнені добротно-стримано: так званий офісний варіант на
стійких широких підборах, не вищих
за п’ять см. До речі, закаблуки бачила лише у повій та двох-трьох жінок зі
Східної Європи, а у продажу — лише в
польському Кракові: європейки надають перевагу зручному взуттю, що не
псує стопу. Щоправда, у нічних клубах і
на королівських прийомах не довелося
побувати, тож перепрошую: можливо,
там усе це є — оголені спини, пухнасті
манто і туфельки на 15-сантиметрових
«гвіздках».
Далі буде
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Вишгород
На дозвіллі

Вітаємо!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Шановні виборці мого округу та усі
вишгородці!
У ці святкові дні люди зазвичай очікують змін. Хай зміни у новому році будуть на
краще – у кожному домі, у кожній родині.
За святами ідуть будні і, вважаю,
ваше життя, шановні вишгородці, має
бути успішним, наповненим добром і злагодою, позитивними перспективами.
Здоров’я вам, тепла, кохання і здійснення мрій!
А все, що треба на окрузі й у місті, ми зробимо з вами
разом.
Завжди ваш
депутат Вишгородської міської ради
VI скликання Юрій ПОПОВ
Друзі, вітаю вас із новорічними святами!
Щороку на новорічні свята ми загадуємо бажання і віримо, що вони
обов’язково здійсняться. Ми сподіваємося, що наступного року все буде
гаразд і набагато краще, а нас чекають
успіх і добробут. Я щиро вам цього бажаю від усього серця.
Нехай із вами завжди будуть любов,
злагода та благополуччя. Нехай вам щастить!
Вірте у чудових людей, які поруч.
З Новим 2014 роком та Різдвом Христовим!
Депутат Вишгородської міської ради
VI скликання Максим МАКАРЕНКО

На дозвіллі

Відповіді
на
кросворд
надрукований
у #1’2014

Анекдоти
Либонь, найпопулярнішим компліментом у новому 2014-му, році Коня,
буде:
— Ну, ти й лошара!
***
— А давайте кинемо пити?!
— Чудовий тост!
***
Дорога редакціє!
Спасибі вам за рецепт. Авокадо ми
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
11.01.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими
літерами

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

Все буде
добре!
Тому що
«погано»
мене не
влаштовує

замінили відвареною картоплею, а креветки — підсмаженим салом. А в цілому
ваш рецепт салату з авокадо й креветок
нам дуже сподобався
***
Маловідомий на своїй батьківщині
пан Жан Бакла був приємно здивований інформованістю нашого таксиста,
котрий спитав:
— Куда їдемо, баклажан?

***
Чоловік радісно повідомляє жінці:
— А мені теща на Новий рік обіцяла
«Порш Кайєн»!
— Коханий, ти не дочув... Борщ і хрєн!
***
— У понеділок я завжди відчуваю
себе Робінзоном Крузо.
— З чого б це?
— Сумую за п’ятницею!..
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