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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада
стопада
д 1995 року

ФОТОмить
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Запалювали
під ялинкою

Про скликання Офіційно
позачергової
IV сесії Вишгородської
міської ради VII скликання
Розпорядження № 167 від 29 грудня 2015 року
Керуючись ч. 4, ч. 9 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати позачергову IV сесію Вишгородської міської
ради VII скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30 грудня
2015 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку,
пл. Т. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
Про звільнення з посади та внесення змін до
персонального складу виконавчого комітету Вишгородської міської ради VII скликання.
2. Рекомендувати головам постійних комісій
Вишгородської міської ради скликати засідання
постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Весело й гамірно відкривали міську ялинку на
площі біля БК «Енергетик», де зібралося багато дітлахів із батьками. З Новим роком та Різдвом Христовим їх привітали заступники міського голови.
Дзвінкоголосі вихованці Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» співали новорічних та різдвяних пісень, танцювали й гралися в
імпровізовані «сніжки» – усіляко радіючи святу, що
наближається, й очікуючи Діда Мороза. Він не забарився. А коли прийшов зі своєю внучкою Снігурочкою – стало ще веселіше! (Професійно виконали
ролі святкових героїв художній керівник «Джерела»
Юрій Ушаков та культорганізатор Анна Франко.)
Площа, де 25 грудня засяяла вогнями міська
ялинка, – улюблене місце вишгородців у ці святкові новорічно-різдвяні дні.

Вітання

Вифлеємський вогонь, 26 міських програм і два звернення

Від щирого серця вітаю вишгородців з Новим
роком та Різдвом Христовим! Новорічно-різдвяні
свята для всіх нас з дитинства — улюблені й радісні, наповнені світлом очікування дива й надією.
Відійшов в історію 2015 рік, який був насичений
подіями, напруженою працею. Але він залишиться
для нас і добрим спогадом, бо подарував радість
зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий
професійний та життєвий досвід. Тому в кожного
є підстави порадіти за досягнуте, побажати один
одному
дному світли
світлих надій і щасливого майбутнього.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Третя сесія міськради VII скликання
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ІІІ сесія міськради відбулась у Вишгороді 25 грудня, на Західне Різдво. Тож,
коли із 34 міських депутатів до великої
зали адмінбудинку прибули 29, засідання розпочалося з… Вифлеємського вогню. Пластуни Станиці Вишгород урочисто вручили його Вишгородській громаді
в особі секретаря ради Тетяни Бражнікової.
Депутати підтримали пропозицію депутата Юрія Городиського — розглянути спочатку пп. 3, 4, 5 порядку денного (надбавки
до окладу тощо міському голові та його заступникам, а також зміни до персонального
складу міськвиконкому), а після перерви
розглянути і затвердити міські програми та
прийняти міський бюджет на 2016 рік. Депутат Юрій Попов запропонував внести до
порядку денного звернення до Президента,
Прем’єр-міністра та голови Верховної Ради

України щодо розгляду та внесення змін до
Податкового та Бюджетного кодексів України — і більшість депутатів проголосували
«за».
У рішення про надбавки внесли зміни,
врахувавши зауваження профільної комісії
про преміювання (від 100 до 300 %, але не
менше 100 % посадового окладу, за рахунок фонду економії оплати праці). Рішення
ж щодо зміни особового складу міськвиконкому викликало досить тривале обговорення. І якщо кандидатури нового начальника
юридичного відділу Ольги Карпенко та заступника міського голови Трохима Іванова
депутати підтримали, то вивести зі складу
міськвиконкому заступника міського голови
Олександра Ростовцева (який навіть звернувся з проханням виключити його із членів
міськвиконкому, аби не створювати правових казусів), а на його місце ввести працівника прокуратури Ігоря Улінця — не захотіли. Пропозицію депутата Марини Мельник
залишити Олександра Ростовцева у складі

Щасливого майбутнього
і світлих надій

міськвиконкому до призначення нового заступника мера відкинув сам міський голова (на зауваження юрвідділу, Ростовцев не
може бути членом міськвиконкому, бо у відповідний термін не затверджений заступником мера).
26 міських програм на 2016 рік (див. на
офіційному сайті міськради) було затверджено з деякими змінами.
Далі — на стор. 2

Божої бл
благодаті кожному з нас!
Нехай ці традиційно радісні, добрі свята всі сім’ї
зустрінуть у теплій атмосфері, а священне світло Віфлеємської зорі освітить серця благодаттю і
любов’ю. Нехай із першою колядкою в кожну родину
увійдуть гаразди і достаток, мир і злагода. Здоров’я,
успіхів, радості і Божої благодаті кожному!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Секретар Вишгородської міськради
Тетяна БРАЖНІКОВА

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

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

2015 року

Співчуття

Вишгородська
міська рада ветеранів висловлює щирі
співчуття Вишгородському міському голові Олексію Момоту з
приводу тяжкої втрати – смерті його матері Фаїни Жарапівни.

Щиро співчуваємо Вишгородському міському голові Олексію Момоту з приводу тяжкої втрати – смерті його матері Фаїни Жарапівни.
Колектив Вишгородського
міського Центру творчості
«Джерело»

До уваги пенсіонерів

Виплата пенсії
в січні 2016
УПФУ у Вишгородському районі
На виконання доручення Пенсійного
фонду України та з метою своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2016 року управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі повідомляє, що виплата пенсії за
січень 2016 р. розпочнеться з 28.12.2015 р.
Виплата буде здійснена у два періоди: 1 період – з 28.12.2015 по 31.12.2015 р. – отримають кошти пенсіонери, які одержують пенсію
з 04 по 08 число через поштові відділення та
з датами виплати з 4 по 23 число, які отримують пенсію через установи банку; 2 період
– у січні 2016 року – отримають кошти пенсіонери, які одержують пенсію з 09 по 25 число
через поштові відділення та з датами виплати
з 24 по 25 число, які отримують пенсію через
установи банку.

На 76 році пішла з життя
Фаїна Жарапівна МОМОТ
Із великим сумом сприйняли цю
болісну звістку. Важко знайти слова
втіхи, коли зупиняється серце людини, яка є найголовнішою у житті.

Співчуваємо чоловіку Фаїни Жарапівни Віктору Івановичу, дітям Олексію
та Наталії, онукам Соні та Каринці.
Поділяємо горе вашої родини,
щиро сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи.
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

III сесія міськради

Вифлеємський вогонь,
26 міських програм і
два звернення

Держбюджет-2016

Витрат на 72 мільярди більше
ДЖЕРЕЛО: Інтернет-ЗМІ
Верховна Рада України в ніч на
п’ятницю, 25 грудня, прийняла в цілому
Державний бюджет на 2016 рік. За ухвалення рішення проголосували 263 народних депутати.
Доходи Держбюджету визначені на рівні
595,1 млрд грн, витрати — 667,7 млрд грн.
Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України встановлюється в сумі
83 млрд 694 млн грн (3,7% прогнозного
ВВП), у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету України — у сумі 68 млрд 893,7 млн
грн і граничний обсяг дефіциту спеціального фонду державного бюджету України
— у сумі 14 млрд 800 млн 257,8 тис. грн.
Також на 31 грудня 2016 року визначаються
граничний обсяг державного боргу в сумі 1
трлн 501 млрд 479 млн 663,5 тис. грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в
сумі 444 млрд 779,296 млн грн., як і було обу-

Салат «Ялинка»
Така смачна і ошатна ялинка на столі
створить особливу новорічну атмосферу
і підніме настрій. Готується салат із простих і всім доступних інгредієнтів: картоплі, кислих огірків і яблук, яєць, моркви,
курятини. А заправляється майонезом.
Для прикраси потрібні кріп, зерна граната
і помідор.
Картоплю і моркву зварити, почистити і
нарізати кубиками. Додати подрібнені огірки і

Поділяємо ваше горе

Вишгород
д

мовлено раніше. У доопрацьованому проекті
бюджету незмінними залишилися показник
держгарантій (28,2 млн грн), доформування
енергетичного спецфонду (на рівні 700 млн
дол.) і обсяг запозичень (202,997 млрд грн).
Прожитковий мінімум, згідно з документом,
з 1 січня 2016 року становитиме 1330 грн, з 1
травня — 1399 грн, з 1 грудня — 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати — з 1 січня 1378 грн,
з 1 травня — 1450 грн, з 1 грудня — 1550 грн.
Середньорічний курс гривні в бюджеті-2016
закладений на рівні 24,1 грн/дол. Очікується,
що до кінця 2016 року курс національної валюти становитиме 24,4 грн за долар. Згідно
з розрахунками Мінфіну, відновлення реального валового внутрішнього продукту (ВВП)
у наступному році на 2%, номінальний ВВП
складе 2262 млрд грн. При цьому інфляція
прогнозується на рівні 12%.
Прийняття Держбюджету-2016 до кінця
поточного року дозволить Україні отримати
третій транш кредиту EFF МВФ і пов’язану з
ним іншу міжнародну фінансову допомогу.

До новорічного столу

куряче яйце (зварене). Яблука почистити і нарізати кубиком. Курячу грудку відварити і також нарізати. Додати курку і яблуко до решти
інгредієнтів, за бажанням покласти нарізану
цибулю-порей і заправити майонезом. Сіль і
спеції – за смаком.
Викласти салат у вигляді гірки, увіткнути
дерев’яну шпажку посередині. Боки салату
обкласти кропом. Прикрасити зернами граната. Верхівку зробити з помідора.

Здорового глузду та щирої вдачі
Бажаю всім у новому році здорового глузду та щирої вдачі, аби витримати
усе, що готує нам доля.
Депутат Вишгородської міської
ради Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Шановні діти, мами, татусі, бабусі, дідусі! Вітаю всіх з Новим ро-ком та Різдвом Христовим. Будьте
здорові, живіть у радості, гармонії,,
бережіть життя. Світлих вам свят.
ю
З повагою
и
депутат міської ради
Ч
Тамара ВОЙТОВИЧ

Хай світло Різдвяної зірки заступає від біди!
Дорогі вишгородці! Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці чудові свята додадуть вам життєвих сил для нових
звершень, вражень та успіхів. Здоров’я, добробуту, сімейно
го
затишку вам і вашим близьким.
Хай світло Різдвяної зірки заступає від біди!
З повагою депутат міської ради,
голова ГО «Асоціація роботодавців Вишгородщини» Юрій
КОЛОДЗЯН
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(Початок — на стор. 1)
Так, 300 тис. грн з представницьких витрат — на виконання закону про поіменне
голосування у місцевих радах — передано
на придбання електронної програми для
голосування, а 1 млн грн із благоустрою
— на програму «Теплий під’їзд». Депутат
Олексій Ростовський обурився несправедливим, на його думку, ставленням до вже
існуючих ОСББ (які із міського бюджету не
отримують нічого). Міський голова Олексій
Момот пояснив: за законом, із 1 червня
2016 р. всі будинки — створили вони до
того часу ОСББ чи ні — будуть обслуговуватися управляючими компаніями (приватними ЖЕКами), і тому старий житловий
фонд має бути переданий управляючим
компаніям у належному технічному стані.
Більшість депутатів проголосувала за
міський бюджет-2016 (див. на офіційному
сайті міськради), врахувавши зауваження
профільної комісії. Доходи на 2016 рік визначено в сумі 62 801 800 грн, у т. ч. загального фонду — 57 082 300 грн, спеціального
— 5 719 500 грн, у т. ч. бюджет розвитку
— 2 510 000 грн. Видатки на 2016 рік визначено у сумі 62 801 800 грн, у т. ч. загального фонду — 43 152 300 грн, спеціального
— 19 649 500 грн. Резервний фонд затверджено у сумі 100 000 грн.
Наостанок депутати Валерій Виговський та Юрій Колодзян запропонували
внести до порядку денного та розглянути
ще одне питання – транспортне. До них
звернувся перевізник (ТОВ «АвтоЛайн»)
щодо незаконного, на його думку, рішення
конкурсного комітету КОДА. Вислухавши
директора цього підприємства Олександра
Балуєва, всі присутні на той час на засіданні депутати (25) підтримали депутатське
звернення Валерія Виговського з цього
приводу до Генпрокуратури, транспортної
комісії КОДА, Антикорупційного бюро.
Пролунав Гімн України — і депутати
розійшлися, прихопивши із собою додому
свічки з благодатним Вифлеємським вогнем, який несе мир і спокій у кожну домівку.
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Шановні вишгородці!
Від усього серця вітаю вас із Новим роком та Різдвом
вом Хри
Христовим!
Ми разом крокуємо до світлого та щасливого життя, тому хочу
побажати, щоб у 2016 році у кожного здійснилися найзаповітніші мрії!
Вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю, і в 2016
році в наші оселі знову завітає мир та злагода! Любові та щирих посмішок вам у новому році!
Депутат Вишгородської міськ
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ради Михайло ПІДВИСОЦЬКИЙ
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у
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іх нових надій!
З Новим роком! Нехай прийдешній рік принесе добробут і успіх, дасть
нові сили для досягнення найсміливіших цілей, виправдає надії, а наполегливість і цілеспрямованість допоможуть здійснити мрії. Твердості духу,
невичерпного оптимізму, міцного здоров’я та удачі в особистому житті —
усім вишгородцям!
З повагою депутат Вишгородської міської ради Юрій ПОПОВ

Працює лічильна комісія

Дорогі мешканці та гості Вишгорода!
Відходить в історію 2015 рік, який збагатив нас новим
м дос
досвідом,
осві
ві ом, відвід
крив нові перспективи в різних галузях і заклав нові передумов
едумови
ови для наов
шого духовного та історичного міста.
То ж нехай 2016 рік стане таким, яким ви хочете його бачити: щедрим
на цікаві плани та творчі успіхи, нові перемоги й позитивні результати.
Нехай кожному з вас він принесе впевненість у правильності обраної
мети та енергію для її досягнення. Здоров’я, любові, благополуччя, достатку, миру і добра вам у новому 2016 році!
З повагою депутат міської ради Олександр ШАМОТА
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Наше місто

Вишгород
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Помічниці
Святого
Миколая

Цього року помічницями Святого Миколая у
цей улюблений дітлахами день стали секретар
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова
та працівник оргвідділу Олена Солов’єнко.
Вони завітали не лише до кожного із міських дошкільних навчальних закладів, а й до
кожної групи та кожного ігрового майданчика
— разом із самим… Миколаєм. Побачивши такого поважного гостя, малюки бігли назустріч,
розповідали про свою гарну поведінку, декламували вірші, співали пісні і отримували… солодкі подарунки.
Різочок не дісталося нікому — бо всі вишгородські дошкільнятка — гарні хлопчики й дівчатка, радують батьків і вихователів. А Святий
Миколай пообіцяв прийти і наступного року —
перевірити, як дітки виросли і порозумнішали,
чого гарного і корисного навчилися.

Знадобляться: 300 г грибів (шампіньйони); банка консервованої кукурудзи; 120 г сиру твердих сортів; 250 г шинки; зубчик
часнику; майонез; пучок свіжої петрушки; половина морквини; 1
болгарський перець, жовтий; 4 маслини; сіль та перець.
Шампіньйони відварити в підсоленій воді. Шинку та гриби нарізати кубиками або соломкою. Сир натерти. З’єднати в мисці шинку, шампіньйони, кукурудзу (попередньо злити рідину) та сир. Додати сіль та перець за смаком та подрібнений часник. Заправити
салат майонезом, перемішати.
Тепер найцікавіший етап: перетворення звичайного салату у
«вінок». Для цього знадобиться форма для випічки. Її поставте на
тарілку, а по центру – склянку або банку. Між банкою і формою
викладаємо салат і добре утрамбовуємо, щоб він тримав форму.
Можна поставити склянку на деякий час у холодильник. Спочатку
прибираємо склянку, потім кільце для випічки.
Листочками петрушки щедро прикрашаємо вінок. За бажанням можна додати кріп, базилік або руколу.
Моркву почистити і нарізати тоненькими смужками. Болгар-
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ський перець – смужками та кружечками. Маслини розрізаємо на половинки. З моркви викладаємо бант,
прикрашаємо його маслинами та
краплями майонезу.
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26 грудня 2015 року у Києві та Вишгороді близько 800 військовослужбовців молодого поповнення
Національної гвардії України (НГУ) присягнули на
вірність українському народові.
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Салат «Вінок»

До новорічного столу

2015 року

Оновлення та чистоти
З Новим роком! Бажаю
ю у всьому
уз
знана
ходити користь і радість. Неха
й вороги
допоможуть відчути смак житт
я, а друзі —
подолати всі перешкоди. Неха
й неприємності дадуть безцінний досвід,
а натхнення допоможе зробити життя
кращим. У
Новий рік бажаю оновлення та
чистоти у

всьому і завжди.
З повагою депутат Вишгородськ

ої міськради
Андрій СЕРБІН

Шановні друзі!
Щиро вітаю всіх із Новим 2016
роком та Різдвом Христовим! Нехай ці чудові зимові свята будуть
радісними та щедрими, додають
життєвих сил, окриляють душу,
вселяють надію на краще.
Хай з вами завжди будуть вірні
друзі, удача й успіх, а в домі – світло
та радісно від любові і добрих новин.
Миру і злагоди, здоров’я, добробуту, сімей
ного затишку вам і вашим родинам у Новому 2016
році.
З повагою
депутат Вишгородської міської ради
по виборчому округу № 33
Ганна БУЛГАКОВА
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2015 року

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
д

4-й новорічний
напівмарафон «Йоль»
27 грудня 2015 р. у Вишгороді на мальовничій набережній Київського водосховища відбувся 4-й новорічний
напівмарафон Йоль. У ньому вперше взяла участь естафетна команда «КВІНТ-А» (м. Вишгород) у складі: Владислав Мазунін, Андрій Ляшенко, Віктор Кухарчук, яка з
результатом 1 година 32 хвилини 51 секунда посіла п’яте
місце серед 12 команд-учасниць.
Андрій Пустовіт: «Новорічний напівмарафон Йоль
(21,1 км) — яскравий і душевний забіг. Красиві види, радісна атмосфера, ефектні костюми учасників. Хороше завершення бігового року в колі друзів, які поділяють твоє
захоплення».

ФОТО — соцмережі

ФізкультУРА

Чемпіонат з хортингу –
за підтримки однодумців
Віктор ШУБКА
26 грудня у Вишгородській ЗОШ «Сузір’я» відбувся відкритий
чемпіонат нашого району з хортингу. Це спортивне свято не вдалося
би провести без величезної підтримки голови райдержадміністрації
Олександра Горгана – щира йому подяка за небайдужість до розвитку
спорту на Вишгородщині.
Приємно, що у нашому місті є багато людей, які вболівають за здоровий фізичний розвиток дітей. Так, шановані люди – голова ГО «Молода
Країна» Андрій Пещерін, мер Вишгорода Олексій Момот та його заступники Олексій Рачинський і Трохим Іванов у скарбницю спортивного клубу з
бойових мистецтв «Характерник» презентували маківари (інструмент для
загартування ударних повехностей рук і ніг, а також для відпрацювання
сили і точності ударів). Дякуємо за цей необхідний тренажер.
Щира вдячність за допомогу в проведенні змагань батькам вихованців
СК «Характерник» – Олегу Кучмію, Андрію Мельнику та Анні Головаченко.
Окрема подяка моїй дружині Катерині – за допомогу і підтримку в ході підготовки до чемпіонату та в організаційних питаннях.

Ніч перед Різдвом

ДИВО — та й годі!

Катерина ГОРБАТЕНКО,
Євгенія АБРОСКІНА, Валерія ФІЛАТОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Микита ЧЕРНИХ, спеціально для «Вишгорода»

Зимові свята! Новий рік! Різдво! А потім ще й Меланки та Василя! Проти Різдва
завжди все казкове — і обов’язково Дива
відбуваються. Розіграли таке Диво і вихованці Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», переповівши по-своєму
гоголівську «Ніч перед Різдвом». І усе вийшло так весело, радісно і щасливо! Диво
— та й годі!
Різдво зібрало усіх докупи – тут і колядники, і ярмарок із вертепом, і завзята Солоха,
й Чорт, що виліз із мішка такий красивий, як
лялечка, з табличкою «Куплю душу дорого»,
тут і головні дійові особи Оксана та Вакула, і
три Царі-Волхви та злий і підступний Цар Ірод!
Ярмарок. Грають веселі музики. Змішалися епохи, старовина та сучасність. Юрба людей щось продає та купує, міряє та вибирає.
Діти, дівчата, хлопці. Крики: «Святкові знижки – заплати хоч трішки!», «Різдвяний розпродаж!», «Новорічна пропозиція: «Купи один
черевик – другий отримаєш у подарунок!»,
«Різдвяні подарунки: за один – два пакунки!»
Хіба таке буває? Так це ж ніч проти Різдва. А в таку ніч що завгодно трапляється.
А поки… на ярмарок! І малечі є чим зайнятися! Ото радість їм узимку: хто на ковзанці,
хто на санчатах, хто в сніжки, радіють святам і зимовим веселощам та розвагам! Діти
ж розігрують Вертеп. У вертепі – Колядники,
Пастушки, Ангели. Царі-Волхви мандрують
до Вифлеєму вітати Божого Сина. Від звістки, що новий Цар народився, Ірод зомлів. Та
бодай йому… Усім іншим від цього тільки радість.
Усі дякують за чудову виставу вертепникам і йдуть пригощати дітей солодощами.
Дівчата і хлопці колядують. Сміх, ігри, розваги та перемовки між дівчатами і хлопцями,
серед них найгарніші — Оксана і Вакула. До
нестями закоханий у дівчину Вакула (Андрій
Харкевич) так виводить «Ніч яка місячна», що
сльози на очі глядачів навертаються.
З’являється Чорт, за ним Солоха – два чоботи пара. Чорт підскакує до неї, намагається
відтворити пісню Вакули, виходить невдало,
прокашлюється, знову співає – не виходить.
Вони залицяються одне до одного та крадуть
і ховають у торби зірки, а Чорт — ще й місяця.
Без місяця темрява заполонила сцену:
відьми вальсують із чортенятами, непомітно

забираючи у них їхні торби із зірками, мітлами
«розмітають» чортенят. Та щойно залунала
Коляда, нечисть кидає торбу за тин і розлітається. Солоха, перелякавшись колядників, завагалася, де ж подіти Чорта, і заховала його
в торбу, а звідти на небо повтікали зірки та
місяць — і знову небо засяяло.
Так було світло, що видно стало, які у дівчат гарні черевички. Оксана загадала, щоб
Вакула дістав їй такі черевички, як у цариці.
Той у розпачі пішов, куди очі бачать, і надибав
мішка з Чортом, осідлав його та й до самого
Петербурга на ньому полетів.
Цариця з фрейлінами якраз наміряли черевички — такі гарні, блискучі. Та от біда —
на царицю вони були замалі, тож государиня,
почувши про кохання Вакули і Оксани, передала черевички дівчині.
Оксана зраділа хлопцеві, тому що чекала вже не на черевички, а на нього. От вже
й Бог пару на Різдво спарував — весілля незабаром!
Хлопці і дівчата радісно промовляють:
«Відсвяткуємо Різдво, Відспіваємо колядки, А
тоді й щедрівки залунають. А потім – засівати
…На добро! На щастя! На щедрий новий рік!
А по новорічних святках і до весілля почнемо
готуватися! Таки й правда, що на Різдво дива
трапляються! Ще й які дива! І Новий рік завжди приносить нове щастя! Нову радість!
Нове кохання! Зі святом усіх! Веселого вам
Різдва! І щасливого Нового року!»
Отаку чудову історію розіграли вихованці Вишгородського РЦХТДЮМ «Дивосвіт».
200 юних талантів із майже усіх гуртків Центру відпрацювали спектакль талановито і
дуже професійно. Чотири вистави пройшли
на «ура». Зала заповнювалася і галасливою
малечею, і дорослими, і бабусями з дідусями.
Усім без винятку подобалася новорічна казка
— і глядачі залишали Центр творчості із сяючими обличчями.
Після останньої вистави директор ЦТ
«Дивосвіт» Олена Андріяш привітала глядачів і подякувала за цікаву і змістовну виставу художньому керівнику Олені Титаренко,
а також вокальним студіям «Соло», «Візерунок», «Доремікс», хореографічній студії
«Ліберті», студії художньої гімнастики «Віва»,
студії барабанщиць «Феєрія» та їхнім керівникам, усім, хто взяв безпосередню участь
у підготовці казки. А особливо — Творчому
об’єднанню «Різні люди» – головним виконавцям такої чудової вистави, і вручила усім
учасникам святкові подарунки.
Більше фото див. на сайті газети
«Вишгород» vyshgorod.in.ua

Святкове

Вишгород

29 грудня

Аби радість хлюпала через край
Щоб святкування Нового року було
приємним, до нього необхідно ретельно
підготуватися. І зірки готові нам підказати,
що робити, аби Вогняна Мавпа принесла
удачу та достаток у дім.
Жоден рік Мавпи, згідно з астрологією, не
видався спокійним, адже вона вирізняється
невгамовністю і бурхливим темпераментом.
Та ще й стихією цього року є вогонь, тому готуйтеся, що 2016-ий буде непередбачуваним,
сповненим сюрпризів і несподіванок. Незважаючи на те, що Мавпа вступить у права
тільки 8 лютого, новорічну ніч варто провести, враховуючи смаки та уподобання цього
символу.
ДЕ І ЯК КРАЩЕ ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК
Місце відзначення Нового року не має
значення. Хтось святкує вдома, в колі сім’ї,
хтось замовляє столик у ресторані або вирушає за місто галасливою компанією. Головне, щоб радість хлюпала через край, було
гамірно і весело. У рік Мавпи веселощів не
буває багато: феєрверки, хлопавки, бенгальські вогні, дзвінкий сміх, музика – все це доречно в новорічну ніч.
Приготуйте рідним і друзям подарунки в
яскравих пакунках, адже саме такі презенти
людина розпаковує з особливою радістю.
Якщо хочете поїхати на острови – просто
чудово! 2016 – найкращий час, щоб здійснити задумане. Можна, наприклад, вирушити на Мадагаскар, де багато представників
фауни. Втім, для новорічної вечірки підійде і
гірськолижний курорт. Запам’ятайте: де б ви

не зустрічали Новий 2016-й, забезпечте собі
нестримні веселощі, гарний настрій – і тоді цілий рік буде щасливим.
ЯК ПРИКРАСИТИ ДІМ
Декоруючи житло, не забувайте, що декор повинен відповідати звичкам, настрою і
смакам Мавпи. Враховуючи, що вона – рухлива, жива, життєрадісна й енергійна істота,
прикрасьте дім яскравими і різнобарвними
тонами. В оздобленні може переважати червоний колір, його відтінки, а також фіолетовий або бузковий. Не варто використовувати
чорні і сірі тони – це може засмутити і навіть
розсердити Вогняну Мавпу.
Вона обожнює все яскраве й блискуче,
тому мішура, блискітки та інші прикраси мають висіти на вікнах і стінах. Гірлянди можна
повісити так, щоб вони скидалися на ліани,
звисали і веселили нашу Мавпу. Подібне
оздоблення неодмінно приверне увагу символу року.
Оскільки стихією 2016-го є вогонь, то на
святі мають бути свічки, ліхтарики і вогники.
Вони створять казкову атмосферу, вселяючи
у всіх гостей віру в чудеса.
Не завадить також ваза з екзотичними
фруктами: бананами, апельсинами, ананасами, кокосами. Ці ласощі припадуть до душі
господині року, і вона відчує себе як удома.
ЯК ПРИКРАСИТИ НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ
Необхідно, щоб на вашій пухнастій красуні переважав червоний колір, тому що колір
Вогняної Мавпи – червоний. Краще прикрасити живу ялинку. Іграшки вибирайте маШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ!
Від усього серця вітаємо вас із
прийдешнім Новим 2016 роком та
Різдвом Христовим!
Щиро зичимо кожній родині
миру, душевного тепла і доброго здоров’я, злагоди й достатку,
сімейного затишку, особистого
щастя й любові!
Хай Боже благословення і світло Різдвяної зірки зігрівають своїм
життєдайним теплом ваші серця
та бережуть вас і ваших близьких!
З повагою
Фракція «Об’єднання
«Самопоміч»
у Вишгородській міській раді

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, доброзичливій,
теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках панують добробут і злагода.
Дякую за плідну співпрацю та сподіваюсь на її продовження у наступному році. Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!
Вишгородської міської ради
Депутат
Де
Богдан РУДЕНОК

Шановн
Ш
а
а громадо Вишгорода!
Вітаю з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Хай
Віт
у наступному році нарешті буде мир, щоб наші діти та онуки жили
під безхмарним небом.
Міцного усім здоров’я та здійснення найкращих мрій і бажань!
Хай Новий рік прийде в ваш дім
Щоб плинули щасливі дні
В прикрасах ялинкових!
У вірі та надії,
Хай буде більше в році цім
У цей казковий світлий час
Днів сонячних, чудових!
Хай здійснюються мрії!
Депутат Вишгородської міської ради по 3-ому округу Валерій

Спогади
Василь БУТКЕВИЧ,
перший голова
Вишгородського
райвиконкому
Грудень 1968 року.
У Києві невеликий сніг,
2-3 градуси морозу.
Партійна
організація
міста і області — єдині, тобто бюро обкому
КПРС займається справами області і столиці одноосібно. І от наприкінці грудня формується потяг дружби
до Варшави — міста-побратима Києва.
У Палаці культури заводу «Арсенал» нам
обміняли по 100 радянських карбованців на
польські злоті (курс 1:7). Там же для учасників поїздки провели одноденний семінар з історії і культури Польщі, а також інструктаж:
рекомендації щодо нашої поведінки під час
подорожі (зокрема, у розмовах із поляками
не згадувати Т. Г. Шевченка). В поїздку із со-
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ленького розміру (чим менша ялинка, тим
меншими повинні бути прикраси) в червоних,
зелених або синіх тонах. Не забудьте про гірлянду.
Мавпі припадуть до душі цукерки і мандарини, розвішані на гілках, саморобні іграшки:
гірлянди з кольорового паперу, блискучі гудзики, сніжинки ручної роботи з фольги.
Астрологи стверджують, що Мавпа любить гроші, тож ви неодмінно порадуєте
її, повісивши на ялинку паперові купюри,
перев’язані червоними стрічками (у такому
разі, можна розраховувати на фінансове благополуччя в новому році). Мавпу можна помістити замість верівки-зірки.
У ЩО ВБРАТИСЯ
Зовнішній вигляд дуже важливий, але
Мавпі догодити не так просто. Головна умова – яскраві аксесуари і невеликі маскарадні
інтриги наряду.
Для жінок у новорічну ніч підійдуть вечірні плаття. Ніяких штанів, джинсів, кофтинок і
футболок – лише вбрання і тільки по вищому розряду. Дістаньте із скриньки родинні
прикраси. Якщо ж таких немає, то – золоті
кільця, сережки, ланцюжки з дорогоцінними
каменями або яскраву біжутерію. На голову
можна одягти оригінальний капелюшок – і вуаля, новорічний образ готовий!
Ще однією вашою родзинкою має стати
зачіска. Забудьте про скромність і природність – налаштовуйтесь на те, що ви повинні
блищати. Макіяж варто робити в золотих і
срібних тонах, використовувати блискітки,

незвичайні малюнки. Можете придбати маскарадну маску, і чим більш гламурною вона
буде, тим краще.
Чоловіче вбрання має виглядати комічно,
святково, яскраво і ексцентрично. Загалом,
прийдешнє свято дозволить усім нам вийти
за рамки дозволеного і зустріти 2016 рік з
родзинкою.
ЩО ПРИГОТУВАТИ ДО НОВОРІЧНОГО СТОЛУ
Мавпа не любить барвників, різних добавок і консервантів. Їжа на столі повинна бути
натуральна і корисна, і чим її більше, тим краще.
У стравах віддайте перевагу червоному
й оранжевому кольорам. Додайте фарб, використовуючи апельсини, томати, полуницю
або болгарський перець.
Ще однією особливістю новорічного столу є екзотичні страви. І не обов’язково викладати лише фрукти. Включіть в меню щось
незвичайне, те, що ваші гості ніколи не їли.
Посуд підбирайте красивий, зі строкатим
орнаментом.
Хоч новорічна ніч і готує нас до чудес,
не забувайте про травлення. Готуйте тільки
легкі страви, щоб на ранок не відчувати себе
погано, тим більше що і Мавпочка не дуже
шанує жирну і важку їжу. Навпаки – фруктові
салатики припадуть до душі.
Отже, як зустрічати 2016 рік – вирішувати
тільки вам, але головне – гарно повеселитися, потанцювати й знайти нові знайомства,
адже господарка прийдешнього року буде
тільки «за»!
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Здійснення найзаповітніших бажань!
Прийміть найщиріші вітання! Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — принесуть вам і вашим родинам добро, мир і
достаток. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все, про що так
давно мріяли. Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. Турботи з боку колег, тепла друзів та близьких.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою депутат Вишгородської міськради
Марина МЕЛЬНИК

Щиро вітаю вишгородців з наступаючим Новим роком
та Різдво
іздввом
м!
Перш за все, бажаю миру та добра вашим домівк
ам. Існує
одне просте золоте правило, яке здійснює усі бажан
ня, — зібратися у теплому родинному колі, за великим святко
вим столом та
рівно опівночі загадати усі свої бажання. І тоді
вони обов’язково
здійсняться.
Бажаю міцного здоров’я вам і вашим рідним. Ваше
благополуччя — запорука нашого спільного успіху. Спроб
уйте першого
дня нового року придумати для себе гасло і дотрим
уйтесь його
цілий рік. Подякуйте минаючому року за те, що він
вам приніс. Заздалег
зда
д л ідь подяку
уйте новому, за те, що вам принесе!
З найкращими побажаннями
депутат Вишгородської міськради
Олексій РОСТОВСЬКИЙ

КОСТЮЧЕНКО

Різдво у Польщі 47 років тому
бою можна було взяти пляшку горілки «Українська з перцем» і палицю сухої ковбаси (все
це продавалося в центральному гастрономі
Києва).
Українську делегацію із 300 осіб очолював секретар Київського обкому КПРС т. Сущенко А. С., а пасажирів кожного купейного
вагону — хто-небудь із перших секретарів
обкомів компартії. Наш вагон очолював т. Вишкін, який згодом був призначений начальником УВС Сумської області.
Маршрут пролягав через прикордонне
місто Брест, і вночі ніхто з нас не спав — спостерігали, як міняють колісні пари вагонів.
У столицю Польщі наш потяг прибув рано-вранці. На пероні вокзалу нас зустрічали
військовий духовий оркестр і декілька відповідальних працівників Польської робітничої
партії (і все).
У Варшаві нас поселили у номери на дві
особи найкращого готелю міста «Варшава
гранд-отель». Запам’яталося, що у готелі постіль міняли щодоби і ставили солодку воду

нашого виробництва «Тархун».
Зруйноване під час Другої світової війни
місто майже повністю було відбудоване: ми
побачили широкі проспекти і бульвари; стоянки для легкових автомобілів з охороною,
розташовані прямо на вулицях і площах (ніяких капітальних приміщень для цих цілей не
будувалося; магазини (приватні) починали
працювати із 5-6-ої години ранку, величезне
приміщення Палацу науки (щось на зразок
Держуніверситету ім. Ломоносова на Ленінських горах Москви), побудоване спеціалістами і робітниками СРСР (це був дар польському народу).
Три дні у Варшаві, і потяг везе нас в мальовниче історичне місто, колишню столицю
держави — Краків. У потягах вагони тільки
для сидіння, ніяких купейних чи плацкартних.
Готель, у який нас поселили, був аналогічний
варшавському, тобто «Гранд-отель».
Провели нам екскурсію по Краківському
королівському палацу, а 25 грудня — на католицьке Різдво — ми відвідали головний кос-

тел міста і держави під час святкової служби.
У містечку Вороніно, де бував керівник Радянської держави В. Ленін, школярі місцевої
школи привітали нас колядками.
Ще ми пройшли моторошними стежками табору смерті «Освенцим» («Аушвіц»),
поцікавилися польським виробництвом: на
автомобільному заводі по випуску легкових
автомобілів «Варшава» побачили нашу «Побєду» з трохи зміненою передньою частиною,
ознайомилися з виробничим процесом на металургійному комбінаті «Гута нова».
Сільськогосподарські кооперативи, на
зразок наших колгоспів чи радгоспів, ми не
відвідували, оскільки поляки сповідували індивідуальне ведення сільського господарства
— наділи землі були в межах 5 га на двір.
І останній штрих. Повертаючись додому із
залізничного вокзалу Варшави, ми звернули
увагу, що приміщення для пасажирів, зруйноване під час війни, не відбудовано, а всі служби і пасажири розміщувалися в дерев’яних
одноповерхових бараках.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОН Е Д ІЛ ОК , 4 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
06:00 «Шiсть кадрiв»
07:15 «Маша i ведмiдь»
08:00, 19:30 ТСН
08:50, 10:10, 11:35
«Мiняю жiнку - 3»
13:00 «Лiга смiху»
15:25, 16:25 «Розсмiши
комiка 6»
17:20 Х/ф «Сам удома»
20:15 Х/ф «Сам удома
- 2»
22:30 «Новорiчний
карнавал свiтського
життя»
УТ-1
07:25, 08:55 Все буде
Новий рiк
07:50, 08:35 Смакота
09:25 Мультфiльм
09:40 «Щасливi долонi».
Концертна програма для
дiтей
10:35 Д/ф «Спадщина
Константинополя:
грецьке життя у
Стамбулi»
11:30 Х/ф «Його мама i я»
13:30 Концертна
програма гурту «Сябри»
15:50 На гостину до I.

Поповича
19:15 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
21:00, 23:00, 00:00
Новини
21:40 Подорожнi
22:35 Д/с «Ризикований
бiзнес»
23:20 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:30, 12:30 Реальна
мiстика
09:30 Зiрковий шлях
11:30, 19:40 «Говорить
Україна»
14:30, 15:20 Т/с
«Непутяща невiстка»
20:50 Т/с «Ворожiння при
свiчах»
23:40 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2»
ТОНіС
07:00, 15:00, 21:50
Дивовижний свiт
07:50, 09:50, 13:550 Мiс
«Iнтернет-TV»
07:55, 09:55, 13:50, 19:55
Модний журнал
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
14:00 Як влаштована
Земля
17:45 Д/ф «Азбука життя
Миколи Сивого»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
20:00 Концерт Т.
Пiскарьової «Таня,
Танечка, Танюша»
22:10 Довiдник дикої
природи
23:00 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
18:00 М/с «Маша i
Ведмiдь»
21:00 Казки У
22:55 Країна У Новий рiк
СТБ

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Моя правда. Руки
вверх! Заклятi друзi»
09:20 «Зiркове життя»
11:05 Х/ф «Службовий
роман»
14:10 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:25 «Х-Фактор
- 6»
23:30 «Танцюють всi!-8»
НТН
07:30 Х/ф «Суєта суєт»
09:05 М/с «Ну,
постривай!»
10:20 Х/ф «Рудий пес»
12:05 «Магiя Крiса
Енджела»
13:10 Т/с «Фаворський»
17:20 «Вечiрнiй Київ»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Агентство
НЛС»
21:10 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
23:20 Т/с «Менталiст - 5»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:50 Kids Time
06:10 М/ф «Принцесалебiдь: Рiздво»
07:52 М/ф «Принцесалебiдь»
09:35 М/ф «Принцесалебiдь: Таємниця
зачарованого
королiвства»
10:55 Х/ф «Хоттабич»
12:50 Х/ф «Зубна фея»
14:50 Х/ф «Домашнiй
арешт»
16:55 Х/ф «Кучерик Сью»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
ревiзором

20:10 Далеко i ще далi
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Мультляндiя»
13:20 «Як вкрасти
«Поцiлунок»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Смак
романтики»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20, 00:40 Х/ф
«Зiрковий час невдахи»
21:20 Х/ф «Дитячий
секрет»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
07:30 Лiкарськi таємницi
10:00, 21:50 Мега-їжа
10:50, 18:20 Правда
життя
11:40, 17:30 Правила
життя
12:30 Планета горобцiв
14:10 Мiльйони Гiтлера
15:50, 19:20 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
16:40 Паралельний свiт

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
10:15 Х/ф «Коли Санта
впав на Землю»
12:20 Х/ф «Каспер.
Початок»
14:15 «Файна Юкрайна»
16:00 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»

мiс Фрайнi Фiшер»
23:20 Т/с «Менталiст - 5»

20:10 Далеко i ще далi
22:40 За лаштунками

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:50 Kids Time
06:07 М/ф «Принцесалебiдь»
07:52 Т/с «Не родись
вродлива»
16:55 Хто зверху
19:00 Половинки
20:30 Х/ф «Весiльний
переполох»
22:35 Х/ф «Спокусник 2»

ТРК «КИїВ»
06:30 «Тi, що змiнюють
свiт з Крефло Доллар»
13:20 Х/ф «Зiрковий час
невдахи»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:05 «Прогулянки
мiстом»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Мiльярдер»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «П’ять днiв в
Римi»
21:20 Х/ф «Клятва Мадо»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Невидане»
22:00 Х/ф
«Мишачеполювання»
00:00 Х/ф «Сiмейка
Адамсiв»
ІНТЕР
06:50, 20:00 «Подробицi»
07:15 Х/ф «Русалонька»
09:25 «Кохання з першого
погляду»
10:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:15 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Нiканорова»
13:00 Концерт «Нiч
великих сподiвань»
16:45 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
18:20 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
20:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
22:15 Т/с «Дихай зi мною
2. Щастя в борг»
00:00 «Концерт Свiтлани
Лободи»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с «Путьова
країна»
11:00 Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»
12:35, 13:20 Х/ф «Люди у
чорному»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф «Люди у
чорному-2»
16:50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:05 Х/ф «Поганi
хлопцi»
23:15 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32, 13:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Територiя
закону
23:32 Кордон
держави

5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
06:55 «Помста
природи»
10:25, 23:45 «Вайпаут»
12:45, 22:15 Top Gear
14:00, 19:25 Т/с
«Атлантида»
17:00 Т/с «Екстант»

00:05 Х/ф «Пережити
Рiздво»

Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25 Цикл «
Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Агрокраїна

В IВ Т ОРОК , 5 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
06:00 «Шiсть кадрiв»
07:15 «Маша i ведмiдь»
08:00, 19:30 ТСН
08:50, 10:15, 11:45
«Мiняю жiнку - 3»
13:10, 14:05, 15:05, 16:00
«Розсмiши комiка 6»
17:00 Х/ф «Сам удома
- 2»
20:15 Х/ф «Сам удома
- 3»
22:15 «Скрябiн. Концерт
пам’ятi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 21:00,
23:00, 00:00 Новини
09:40 «Мрiї збуваються».
Концертна програма для
дiтей
10:35 Д/ф «Заснiжена
Трансильванiя»
11:30 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
13:30 Концертна
програма «Мадонна
Україна»
17:20 Подорожнi
18:10 Д/ф «Шiсть ярдiв

грацiї»
18:45 Х/ф «День батька»
20:30 Вересень
21:40 Вiйна i мир
22:35 Д/с «Ризикований
бiзнес»
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 07:40, 20:50 Т/с
«Ворожiння при свiчах»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
11:15, 19:40 «Говорить
Україна»
12:30 Реальна мiстика
14:30, 15:20 Т/с «Буде
свiтлий день»
23:40 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Дiвчина з
характером»
07:35 «Свiтськi хронiки»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:50 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
18:30 М. Поплавський
«Приречений на любов»

19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
20:00 Музично-поетичний
вечiр А. Матвiйчука
«Зерна»
22:50 Земнi катаклiзми
23:50 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
12:05 Рятiвники
18:00 М/с «Маша i
Ведмiдь»
21:00 Казки У
22:55 Країна У Новий рiк
00:25 Серiал «Молодий
вовк»
СТБ
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Моя правда В.
Цой. Кумир пiд каблуком»
09:45 «Зiркове життя»

11:25 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Боротьба
континентiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:25 «Х-Фактор
- 6»
23:45 « «Танцюють всi!-8»
НТН
06:15 Х/ф «Капiтан
Фракасс» 1 с.
07:30 Х/ф «Прийшла й
кажу»
09:15 М/ф «Таємниця
третьої планети»
10:10 М/с «Ну,
постривай!»
11:40 Х/ф «Подорож
капiтана Фракасса»
14:55, 19:30 Т/с
«Агентство НЛС»
16:30 «Бокс. Найкращi бої
В. Кличка»
17:20 «Вечiрнiй Київ»
21:10 Т/с «Ледi-детектив

МЕГА
08:20, 13:20 Смертельна
зустрiч
09:10, 15:00 Герої
крижаних дорiг
10:50, 18:20 Правда
життя
11:40, 17:30 Правила
життя
12:30 Тихоокеанський
рай
14:10 Кохання Гiтлера
15:50, 19:20 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
16:40 Паралельний свiт

K1
09:10 «Мультфiльми вiд
Ворнер»
10:15 Х/ф «Каспер.
Початок»
12:10 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
13:50 «Файна
Юкрайна»

16:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. Невидане»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00, 23:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:50, 20:00 «Подробицi»
07:15 Х/ф «Соляний
принц»
09:25 «Кохання з першого
погляду»
10:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
13:00 Т/с «Все, що нам
потрiбно»
16:50 Х/ф «Погана
сусiдка»
18:30 Концерт
«Мiсце зустрiчi»
20:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
22:15 Т/с «Дихай зi мною
2. Щастя в борг»

ICTV
06:30 Факти
07:05 Х/ф «Стюарт Лiттл»
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 16:50 Т/с
«Прокурори»
11:55, 13:15 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:40, 16:15 Т/с «Вiддiл
44»
17:45, 21:05 Т/с «На
трьох»
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Х/ф «Хай там що,
аби встигнути»
5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:35

2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
06:55 «Помста природи»
10:25 «Вайпаут»
12:45, 23:15 Top Gear
14:00, 19:25 Т/с
«Атлантида»
17:00 Т/с «Екстант»

С Е РЕ Д А , 6 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
08:10, 19:30 ТСН
09:05, 10:30, 12:00
«Мiняю жiнку - 3»
13:30, 14:30, 15:25, 16:25
«Розсмiши комiка 6»
17:20 Х/ф «Сам удома - 3»
20:15 Х/ф «Сам удома - 4»
22:00 «Рiздвянi iсторiї з
Тiною Кароль»
23:20 Т/с «Мушкетери»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 21:00,
23:00, 00:00 Новини
09:40 «Свято дитячих
мрiй». Концертна
програма
10:40 Д/ф «Смачнi
подорожi»
12:30 Д/ф «Iгор Бiлозiр.
На зламi епох»
13:30 Концертна
програма «Мiй край»
15:30 Х/ф «Дари волхвiв»
17:05 УРОЧИСТЕ
БОГОСЛУЖIННЯ
НА СВЯТО РIЗДВА
ХРИСТОВОГО
21:20 Концертна
програма «Рiздво на

двох»
23:20 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 07:40, 20:50 Т/с
«Ворожiння при свiчах»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
09:30 Зiрковий шлях
11:15, 19:40 «Говорить
Україна»
12:30 Реальна мiстика
14:30, 15:20 Т/с «Матiр i
мачуха»
23:40 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
07:25 «Свiтськi хронiки»
11:00 «А. Ромоданов:
«Проза й поезiя мозку»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:30 Довiдник дикої
природи
16:30 «Вiтальня Iри
Сказiної»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
20:00 В. Крищенко
«Десять Господнiх
заповiдей»
22:10 Х/ф «Бiлий,

червоний i»
00:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Братик i
сестричка»
12:05 Концерт
«Незалежнiсть - це ти»
13:45 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Мюзикл «Пригоди
Вєрки Сердючки»
23:30 Країна У
СТБ
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Моя правда. В.та
I. Салтикови. Розплата за
любов»
09:45 «Зiркове життя»
12:20 «Битва

екстрасенсiв. Боротьба
континентiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:25 «Х-Фактор
- 6»
23:50 «Танцюють всi!-8»
НТН
06:00 Х/ф «Капiтан
Фракасс» 2 с.
07:10 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
08:45 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля»
11:50 Х/ф «Пригоди
Бейлi: загублене цуценя»
13:30 «Магiя Крiса
Енджела»
14:35, 19:30 Т/с
«Агентство НЛС»
16:20 «Бокс. Найкращi бої
В. Кличка»
17:15 «Вечiрнiй Київ»
19:00 «Свiдок»
21:10 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
23:20 Т/с «Менталiст - 5»

НОВИЙ КАНАЛ
05:17 Т/с «Смугасте
щастя»
09:45 Kids Time
09:50 Х/ф «Спокусник»
12:25 Х/ф «Спокусник 2»
14:50 Х/ф «Весiльний
переполох»
16:50 Хто зверху
19:00 Суперiнтуїцiя
20:35 Х/ф «Дiвчина iз
Джерсi»
22:40 Х/ф «Рiздво з
невдахами»
МЕГА
08:20, 13:20 Смертельна
зустрiч
10:50, 18:20 Правда
життя
11:40, 17:30 Правила
життя
14:10 Чужинцi всерединi
нас
15:50, 19:20 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
16:40 Паралельний свiт
20:10 Далеко i ще далi
22:40 За лаштунками
23:30 Динамо: як стати
магом

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:20 Х/ф «П’ять днiв у
Римi»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:05 «Прогулянки
мiстом»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Клятва
Мадо»
19:20 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
21:20 Х/ф «Дари
волхвiв»
23:20 «Новорiчнi зустрiчi»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
10:15 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
11:50 Х/ф «У пошуках
Санта Лапуса»
13:50 «Файна Юкрайна»
16:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. Невидане»
18:00 «Орел i Решка.

Шопiнг 2015»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
ІНТЕР
06:50, 20:00 «Подробицi»
07:15 Х/ф «Три горiшка
для Попелюшки»
09:30 «Кохання з першого
погляду»
10:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:25 Х/ф «Гусарська
балада»
13:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
15:05 Х/ф «Погана
сусiдка»
17:00 «Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння»
19:05 «Стосується
кожного»
20:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
21:50 Т/с «Дихай зi мною
2. Щастя в борг»
23:40 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»

ICTV
06:35 Факти
07:10 Х/ф «Стюарт
Лiттл-2»
08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:25, 16:50 Т/с
«Прокурори»
12:10, 13:15 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:15 Т/с «Вiддiл
44»
17:45, 21:05 Т/с «На
трьох»
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Х/ф «Голiвудськi
копи»
5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25, 22:10 «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Рiздвянi iнтерв’ю з
Главами церков
2+2
06:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
06:55 «Помста
природи»
10:20 «Вайпаут»
13:45 Т/с «Атлантида»
17:45 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
19:30 Х/ф «Iмперiя
святого Петра»
23:50 Х/ф «Свята
Варвара»

ЧЕ Т В Е Р, 7 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
07:15 «Маша i ведмiдь»
08:00, 19:30 ТСН
08:50, 09:50 «Розсмiши
комiка 6»
10:50 Х/ф «Подаруй менi
недiлю»
17:45 Х/ф «Сам удома
- 4»
20:15 Х/ф «Сам удома 5»
22:00 Концерт гурту ТIК
«Люби ти Україну»
23:15 Т/с «Мушкетери»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 21:00,
23:00 Новини
09:10 УРОЧИСТЕ
БОГОСЛУЖIННЯ
НА СВЯТО РIЗДВА
ХРИСТОВОГО
13:05 «Рiздвяний вертеп».
Концертна програма (ч.1)
14:15 Надвечiр’я. Долi
15:25 Бiатлон. Спринт 10
км. Чоловiки
17:45 «Рiздвяний вертеп»
Концертна програма (ч.2)
19:10 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»

23:40 Рiздвяний концерт
«Україна колядує»
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 07:40, 20:50 Т/с
«Ворожiння при свiчах»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
11:15, 19:40 «Говорить
Україна»
12:30 Реальна
мiстика
14:30, 15:20 Т/с «Жiнказима»
23:40 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
08:00 Ювiлейний концерт
В.Гришка за участю Т.
Гвердцителi
09:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
11:10 Х/ф «Щасливого
Рiздва!»
14:00 Сiм iсторичних
чудес України. КиєвоПечерська Лавра
16:00 «Новорiчне
конфеттi»

19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Гузар
20:00 Концерт
М. Поплавського
«Українська пiсня року»
21:50 Х/ф «Темна
сторона сонця»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик
з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
12:05 Мюзикл «Пригоди
Вєрки Сердючки»
13:25 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Концерт «День
Незалежностi з Океаном
Ельзи»
00:00 Країна У
СТБ

07:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Моя правда. Т.
Буланова. Не плач...»
10:05 «Зiркове життя»
11:05 «Битва
екстрасенсiв.
Боротьба континентiв»
14:40 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу
Диканьки (Нiч перед
Рiздвом)»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:25 «Х-Фактор
- 6»
23:15 «Танцюють всi!-8»
НТН
08:35 М/ф «Як козаки...»
11:25 М/ф «Жив собi пес»
11:35 Х/ф «Пригоди
Бейлi: рiздвяний герой»
13:10 «Магiя Крiса
Енджела»
14:10, 19:15 Т/с
«Агентство НЛС»
16:00 «Бокс. Найкращi бої

В. Кличка»
17:20 «Вечiрнiй Київ»
19:00 «Свiдок»
21:45 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
23:45 Х/ф «Мадам
Iрма»

тварин
15:50 Неймовiрний Китай
17:30 Далеко i ще далi
20:00 Рiздво в кожному
з нас
21:40 Таємницi
Iсуса

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Т/с «Смугасте
щастя»
11:50 Х/ф «Деннiсмучитель»
13:40 Х/ф «Деннiсмучитель завдає удару у
вiдповiдь»
14:55 Х/ф «Дiвчина iз
Джерсi»
21:10 Х/ф «Покоївка з
Манхеттена»
23:10 Х/ф «Красунчик»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 Х/ф «Виправити
Пiта»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Дари волхвiв»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «Життя
навиворiт»
21:20 Х/ф «Бабуся
Бум»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»

МЕГА
07:30 США: справжня
iсторiя
13:20 Планета
горобцiв
14:10 Тихоокеанський
рай
15:00 Таємне життя

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
10:15 Х/ф «У пошуках
Санта Лапуса»

12:10 Х/ф «Рiздвяна
п’ятiрка»
14:00 «Файна
Юкрайна»
16:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
17:00 «Орел i Решка.
Невидане»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00, 23:00 «Розсмiши
комiка»
20:00 Мюзикл «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:10 Мюзикл
«Вечори на хуторi бiля
Диканьки»
08:00 Д/ф «Час
Рiздва»
09:00 «Пряма трансляцiя
Рiздвяної лiтургiї»
11:00 Х/ф «Хранитель
часу»
13:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
15:05 Х/ф «Чоловiк на
годину»

18:20 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
20:00 «Подробицi»
20:25 Концерт «Мрiя про
Україну»
23:20 Х/ф «Два Iвани»
ICTV
07:50 М/ф «Скуби-Ду.
Музика вампiра»
09:10 М/ф «Веселi
нiжки»
11:05 М/ф «Веселi
нiжки-2»
12:55 Т/с «Бiблiотекарi»
21:15 Х/ф «Син
Маски»
23:00 Х/ф «Золото
дурнiв»
5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
19:50 Рiздвянi iнтерв’ю з
Главами церков
12:32 Кабiнети
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
23:32 Будемо жити
2+2
08:00 Х/ф «Свята
Варвара»
10:15 Х/ф «Iмперiя
святого Петра»
14:15 Прем’єра. Д/ф
«Девiд Бекхем: Подорож
у незвiдане»
15:55 Х/ф «Приборкувачi
хвиль»
18:00 Х/ф «Природжений
гонщик»
20:00 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
22:00 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н И Ц Я, 8 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
08:00, 19:30 ТСН
08:50, 10:00, 11:40, 13:00
«Мiняю жiнку - 3»
14:30, 15:30 «Розсмiши
комiка 6»
16:30 Концерт гурту ТIК
«Люби ти Україну»
17:40 Х/ф «Сам удома 5»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:30 «Свiтське життя»
23:30 «Рiздвянi iсторiї з Т.
Кароль»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
10:10 Рiздвяний вертеп
(ч. 3)
11:50 Вересень
12:25 Баскетбол.
Чемпiонат України. БК
«Динамо» - БК «БIПА»
14:15 Вiра. Надiя. Любов
15:25, 02:25 Бiатлон.
Спринт 7,5 км. Жiнки

17:30 Концертна
програма «Україна
колядує»
19:10 Х/ф «Виправити
Пiта»
23:00 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 07:40, 20:50 Т/с
«Ворожiння при свiчах»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
09:30 Зiрковий шлях
11:15, 19:40 «Говорить
Україна»
12:30 Реальна мiстика
14:30, 15:20 Т/с «Квiти
вiд Лiзи»
00:35 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Щасливого
Рiздва!»
13:00 «Р. Нахапетов: от
П’ятихаток до Голлiвуду»
14:15 Сiм iсторичних
чудес України. Переяслав

17:00 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Гузар
20:00 Концерт I. Бобула
«Берег любовi»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
12:05 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:25 Країна У Новий рiк
18:20 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
20:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
21:45 Х/ф «Друзi
друзiв»
23:15 Х/ф «Мурахи у
штанях»

СТБ
06:45 «Зiркове життя»
08:35, 18:20 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Х/ф «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки
(Нiч перед Рiздвом)»
10:50 Х/ф «Янгол
пролетiв»
12:35 Х/ф «Повернення
в Едем»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:25 «Х-Фактор
- 6»
23:30 «Танцюють всi!-8»
НТН
08:15 Х/ф «Не журись!»
11:35 Х/ф «Пригоди
Бейлi: нiч у Каутаунi»
13:10 «Магiя Крiса
Енджела»
14:10, 19:15 Т/с
«Агентство НЛС»
16:00 «Бокс. Найкращi бої

Володимира Кличка»
17:20 «Вечiрнiй Київ»
19:00 «Свiдок»
21:45 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
23:40 Х/ф «Реальнi
хлопцi»

13:20 Голуба планета:
океани
15:50 Неймовiрний Китай
17:30 Далеко i ще далi
20:00 Паралельний свiт
21:40 Англiя проти
Францiї

НОВИЙ КАНАЛ
07:27 М/ф «Таємна
служба Санта-Клауса»
09:25 Х/ф «Зачарована
Елла»
11:15 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
13:15 Х/ф «Ще одна
iсторiя Попелюшки»
15:00 Х/ф «Покоївка з
Манхеттена»
20:35 Х/ф «Свекрухамонстр»
22:30 Х/ф «Красунчик 2»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:20 Х/ф «Життя
навиворiт»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Бабуся Бум»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «Секрет в озерi
Ерроу»
21:20 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
06:00 Динамо: як стати
магом
10:00 Шукачi скарбiв

K1
10:15 Х/ф «Рiздвяна
п’ятiрка»

12:00 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
16:00, 20:00 «Орел i
Решка»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН»
00:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
06:45, 20:00 «Подробицi»
07:10 Х/ф «Златовласка»
09:30 «Кохання з першого
погляду»
10:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:15 Х/ф «Дiвчина
без адреси»
15:00 Х/ф «Два
Iвани»
18:35 Концерт «Мiсце
зустрiчi»

20:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
21:55 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
23:45 Х/ф «Хранитель
часу»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
11:15, 16:50 Т/с
«Прокурори»
12:05, 13:20 Х/ф «На
море!»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
17:45, 21:05 Т/с «На
трьох»
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Х/ф «Велика
справа»
5 КАНАЛ
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, 21:00, 22:00 Час

новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
11:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:32 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу
«Досвiд»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:05, 13:15 «Помста
природи»
10:00 «Вайпаут»
15:30 «Облом.UA.»
19:00 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»
21:05 Т/с «Елiтний
загiн»

СУБ ОТ А , 9 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Одного разу
на Новий рiк»
11:50 Х/ф «Любов i трохи
перцю»
13:50 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:00 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Чеськi друзi
Кремля»
21:15 «Лiга смiху»
23:30 «Що? Де? Коли?
2015»
УТ-1
08:20 Все буде Новий рiк
10:50 Х/ф «Втручання
мами»
13:40 Бiатлон. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
14:35 «Пiсня України»

16:10 Бiатлон. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
18:00, 02:30 Хокей.
Чемпiонат України.
ХК «Донбас» - ХК
«Дженералс»
21:00 Новини
22:15 Д/с «Ризикований
бiзнес»
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:40 Т/с «Ворожiння при
свiчах»
09:30 Т/с «Ляльки»
13:20, 15:20 Т/с «Жiнказима»
17:20, 19:40 Т/с «Кохання
без зайвих слiв»
22:00 Т/с «Матiр i мачуха»
ТОНіС
09:50, 15:00 Таємницi
Тихого океану

11:15 Х/ф «Єсенiя»
14:20 Сiм iсторичних
чудес України. Софiя
Київська
16:20 «Мистецтво i час»
17:00 Концерт В. Павлiка
«Освiдчення»
20:10 Модний журнал
20:50 Х/ф «Леопард»

штанях»
23:00 Х/ф «Новi мурахи у
штанях»
СТБ
06:05, 10:05
«ВусоЛапоХвiст»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
12:05, 00:25 Т/с «Коли ми
вдома»
13:10 «Найкращi
способи знайомства з Д.
Трегубовою»
17:10 Х/ф «Моя мама Снiгуронька!»
19:00 Х/ф «Мамочка моя»
22:40 Х/ф «Лiд у кавовiй
гущi»

ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
14:00 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
15:10 Х/ф «Еннi Клаус
приїжджає»
16:40 Х/ф «Просто друзi»
18:25 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
20:10 Х/ф «Друзi друзiв»
21:45 Х/ф «Мурахи у

НТН
07:00 Х/ф «Не журись!»
08:35 Х/ф «Пригоди
Електронiка»

12:20 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
13:55 Т/с «Агентство
НЛС»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
19:30 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
21:15 Х/ф «Кейт i Лео»
23:25 Х/ф «Я не знаю, як
вона робить це»
НОВИЙ КАНАЛ
06:22, 10:30 Ревiзор
08:25, 13:05 Страстi за
ревiзором
17:15 М/ф «Оз:
Повернення в
Смарагдове мiсто»
19:05 Х/ф «Шрек»
21:00 Х/ф «Шрек 2»
23:00 Х/ф «Машина часу
в джакузi»
МЕГА

07:30 Таємницi Iсуса
10:00 Шукачi скарбiв
13:20 Голуба планета:
океани
15:50 Неймовiрний Китай
17:30 Далеко i ще далi
20:00 Паралельний свiт
21:40 США: справжня
iсторiя
ТРК «КИїВ»
13:20 «Приречений на
любов»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:05 «Прогулянки
мiстом»
15:35 «Життєвi iсторiї»
16:05 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
19:20 Х/ф «Будинок для
вiдпочинку»
21:20 Х/ф «Цирк»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:10 «Мультфiльми»
12:20 М/ф «Пiдводна
братва»
14:00 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
16:00 «КВН»
18:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
22:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015. Невидане»
23:00 Х/ф «Цiнностi
сiмейки Адамсiв»
ІНТЕР
09:25 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
11:10 Х/ф «Дiамантова
рука»
13:10 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
20:00 «Подробицi»

20:25 Х/ф «Чоловiк на
годину»
23:50 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
ICTV
06:30 М/ф «Веселi
нiжки-2»
10:10 Дiстало!
12:00, 13:00 Х/ф «Золото
дурнiв»
12:45 Факти. День
14:20 Т/с «Бiблiотекарi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Син Маски»
21:50 Х/ф «Золоте око»
5 КАНАЛ
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, 22:00, 00:00 Час
новин

08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Геополiтика
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:20 Д/п «Окупацiя»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:50 «Вайпаут»
13:15 Х/ф «Приборкувачi
хвиль»
15:20 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
17:15 Х/ф «Горець - 2.
Прискорення»
19:15 Т/с «Жага»
23:00 Х/ф «Шiсть куль»

НЕ Д IЛ Я, 1 0 С І Ч Н Я
КАНАЛ 1+1
08:00 «Що? Де? Коли?
2015»
09:40 Мультфiльм
09:50 «Маша i ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00, 12:00, 12:50, 14:00,
15:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
16:00 «Розсмiши комiка
6»
17:00 «Лiга смiху»
20:15 М/ф «Ведмежа
Паддiнгтон»
22:05 Х/ф «На межi»
00:00 Х/ф «Любов i трохи
перцю»
УТ-1
11:50 Концертна
програма «Пiсня України»
13:10 Бiатлон. Мас-старт
15 км. Чоловiки
15:40 Бiатлон. Мас-старт
12,5 км. Жiнки
18:00 Хокей. Чемпiонат

України. ХК «Донбас» - ХК
«Дженералс»
21:00 Новини
23:00 День Янгола
00:05 Все буде Новий рiк
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 19:00 Подiї
07:40 Реальна мiстика
09:35 Т/с «Квiти вiд Лiзи»
13:30 Т/с «Кохання без
зайвих слiв»
17:20, 19:40 Т/с «Школа
проживання»
22:00 Т/с «Ляльки»
ТОНіС
10:00, 15:00 Таємницi
Тихого океану
11:20 Х/ф «Мавпа
взимку»
14:00 Сiм iсторичних
чудес України. Кам’яна
Могила
17:00 Ювiлейний концерт
П. Зiброва

20:15 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
21:00 Як влаштована
Земля
22:00 Х/ф «Прощавай,
друже!»
ТЕТ
06:00, 10:35 М/ф «Школа
монстрiв. Мiсто страхiв»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:45 М/ф «Як козаки?»
12:50 Х/ф «Просто друзi»
14:35 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
16:15 Казки У
20:35 Країна У Новий рiк
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:40 «Караоке на
Майданi»
12:35 «Кулiнарнi

Передплачуйте газету «Вишгород».

Перевізник

Безпечних поїздок
ПАТ «АТАСС-Бориспіль» вітає вишгородців
і гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим!
Зичимо здоров’я, благополуччя, уcпіхів та
комфортних і безпечних поїздок у справах, до
родичів і друзів — у столицю і додому. А ми, зі
свого боку, докладемо усіх зусиль, аби ви залишились задоволені наданими послугами.
Адміністрація та колектив перевізника
на маршруті «Київ-Вишгород»

Наші вітання

Шановні земляки!
Вітаємо вас усіх і особисто нашого депутата
Олексія Поліщука з прийдешнім Новим роком!
Зичимо благополуччя, здоров’я, розквіту
нашого міста, радісних посмішок, упевненості
в майбутньому та миру в Україні й усьому світі!
Мешканці буд. 4 і 6
по вул. В. Симоненка у Вишгороді
Вважати недійсним втрачений державний
акт на право власності на земельну ділянку
серія ЯМ № 742795 за адресою: Київська область, Броварський район, Світильнянська
сільська рада, виданий на ім’я Ігоря Івановича
БАСА на підставі розпорядження Броварської
районної державної адміністрації № 11 від
11.01.2012 р. Кадастровий номер земельної
ділянки 3221288400:07:014:0092

знайомства»
15:20 Х/ф «Мамочка моя»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:55 Х/ф «Iсторiя
кохання, або Новорiчний
розiграш»
22:40 Х/ф «Янгол
пролетiв»
НТН
06:30 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
10:15 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
14:00 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
15:35 «Розсмiши комiка»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Фаворський»
23:10 Х/ф «Збитися зi
шляху»
НОВИЙ КАНАЛ
08:07 Х/ф «Чарлi та

Шоколадна фабрика»
10:15 Х/ф «Деннiсмучитель»
12:05 Х/ф «Деннiсмучитель завдає удару у
вiдповiдь»
13:20 Х/ф «Свекрухамонстр»
15:15 М/ф «Оз:
Повернення в
Смарагдове мiсто»
17:10 Х/ф «Шрек»
19:00 Х/ф «Шрек 2»
21:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач Зорi»
23:10 Х/ф «Мiсто Ембер:
Втеча»
МЕГА
06:00, 20:00 Паралельний
свiт
07:30 Англiя проти
Францiї
10:00 Шукачi скарбiв
13:20 Голуба планета:
океани

15:50 Неймовiрний Китай
17:30 Далеко i ще далi
21:40 США: справжня
iсторiя
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:20 Х/ф «Будинок для
вiдпочинку»
15:00, 19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
15:05 «Здрастуй, рiдне
село»
16:05 Х/ф «Цирк»
17:50, 23:20 «Столиця»
19:20 Х/ф «Щасливчик»
21:20 Х/ф «Мiльярдер»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
10:00 М/ф «Пiдводна
братва»
11:30 Х/ф
«ЛiззiМакгвайр»
13:20 «Орел i Решка.

Незвiдана Європа»
16:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015. Невидане»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Пригоди
iмператора»
21:20 М/ф «РоналВарвар»
23:10 «КВН»
ІНТЕР
06:10, 20:00 «Подробицi»
06:45 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
10:55 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
12:35 Х/ф «Шукайте
жiнку»
15:30 Концерт «Мрiя про
Україну»

18:05, 20:25 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
22:20 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
ICTV
07:30 Х/ф «Чорнильне
серце»
12:00, 13:00 Х/ф
«Голiвудськi копи»
12:45 Факти. День
14:25 Т/с «Бiблiотекарi»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
21:40 Х/ф «I цiлого свiту
замало»
00:00 Х/ф «Релiкт»
5 КАНАЛ
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, 22:00, 00:00
Час новин

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

САЛАТ «МАВПА»
Щоб приготувати салат «Мавпа» до новорічного столу-2016, знадобиться зовсім небагато кулінарної майстерності і набагато більше
фантазії.
Інгредієнти: філе куряче – 500 г; цибуля ріпчаста – 100 г; яйце
куряче – 3 шт.; сир твердий – 125 г; яблуко – 200 г; майонез – 3-4 ст. л.;
маслини – 2-3 шт.; горіхи волоські – 1-2 ч. л.; сіль, перець – за смаком.
Приготування:
Залити дрібно посічену цибулю окропом і залишити на кілька хвилин.
Зварені яйця, відварене куряче філе нарізати дрібними кубиками.
Покласти в салатник філе і відціжену цибулю.
Очистити від шкірки і насіння яблуко. Натерти яблуко та сир (100 г) на грубій тертці. Викласти в салатник
до решти інгредієнтів.
Додати сіль, перець і майонез – за смаком. Добре перемішати.
На великій тарілці викласти салат у формі мордочки мавпочки. Контур вух і мордочки – тонко нарізаними
смужками маслин. Волоські горіхи подрібнити і викласти з них чубчик.
Із дрібно натертого сиру, що залишився, зробити вушка і мордочку.
Із половинок маслин – очі і ніс, вії. Готово!

До новорічного столу

САЛАТ «ГОДИННИК»
Ця страва – прекрасна ідея для новорічного салату-2016. Дуже
символічне оформлення, ситність і апетитність не залишаться непоміченими вашими гостями. Для приготування страви потрібні: картопля,
копчена курка, перепелині і курячі яйця, цибуля, морква, мариновані
огірки, а також сіль, перець, майонез і рослинна олія.
Яйця, моркву і картоплю відварити. Моркву (частину її залишити
для прикраси) і картоплю почистити і натерти на тертці. Також натерти
огірки. Курку нарізати соломкою, а цибулю – півкільцями і обсмажити на рослинній олії. Курячі яйця розділити на білок і жовток і натерти
окремо, а перепелині – нарізати уздовж навпіл. Коли всі інгредієнти
підготовлені, складаємо салат. На велике пласке блюдо викладаємо
шар картоплі. На картоплю – огірок, курку, цибулю і моркву. Всі шари, крім цибульного і огіркового, змащуємо майонезом. Зверху посипаємо салат жовтком, а бокову частину – білком. По колу викладаємо половинки
перепелиних яєць, з моркви вирізаємо цифри і кладемо зверху на яйця.

08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час: Важливо
14:05 Модне здоров’я
20:10 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:15 Цикл «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:40 «Маски-шоу»
09:25 «Легенди
кiкбоксингу»
10:25 Д/п «Iсторiя
великих бiйцiв. Ф.
Мейвезер та М. Пакьяо»
13:00 Т/с «Жага»
16:40 Х/ф «Природжений
гонщик»
18:40 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
20:35 Х/ф «Самоволка»
22:45 Т/с «Елiтний
загiн»

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 5 соток/приватизована
(м. Вишгород). Тел: (063) 855-26-22

Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50
Гітару б/в, акустичну, з тюнером.
Тел: (066) 335-53-30

Хімчистка всіх видів одягу
та текстилю.
Фарбування шкіри і хутра.
Реставрація подушок, ковдр і
перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58
Втрачені документи на автомобіль Fiat Lenea та свідоцтво водія на ім’я Ігоря Миколайовича
НЕВІДОМСЬКОГО прохання повернути за винагороду.
Тел: (093) 34-35-153
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Різдвом Христовим
ВІТАЮТЬ
лікаря-стоматолога
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Каже Зима…
Галина МОРОЗ
Каже Зима: «Не радійте,
Ще наздожену!
Запущу вам завірюху,
Звісно, не одну.
Буде ще мороз щипати
Ваші руки, щоки,
Хто дровець устиг придбати —
Не зморозить боки.
У квартирі буде тепло
При морозній днині,
Втеплено якщо до ладу
І є газ в країні.
Поки я лиш роздивляюсь,
Що до чого й як…
Але чесно вам зізнаюсь —
Ще поставлю знак».

Олексія ДЕМ’ЯНОВСЬКОГО,
його родину та весь згуртований професійний, по
суті сімейний колектив створеної ним стоматологічної клініки вдячні жителі Вишгородського району!
Нехай дарована Вами яскрава людська посмішка, мов новорічна зірка, і надалі слугує Вам і очолюваному Вами колективу медиків дороговказом у
сподвижницькій праці на благо поліпшення якості
життя, збереження та зміцнення здоров’я людей!
Друзі, колеги, вдячні пацієнти
цієнти
Д
Дорогі
вишгородці!
Щиро вітаю вас із наступаючими світлими
святами – Новим роком та Різдвом Христовим!
Це усіма нами з дитинства улюблені дні, наповнені світлом, веселощами, очікуванням дива й
казки, душевного родинного тепла і надії.
Рік, що минає, був насичений подіями та напруженою працею. Він подарував нам радість
зустрічей і відкриттів, нових перемог і досягнень.
Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково здійсняться. Тож бажаю
всім великого людського щастя, міцного здоров’я, добра й радості,
вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає усі найзаповітніші мрії та сподівання, принесе злагоду та
добробут у ваші сім’ї. Нехай у ваших домівках панують мир, взаєморозуміння та любов.
Дякую усім вам за плідну співпрацю та сподіваюся на її успішне
продовження у новому 2016 році!
Разом із вами
депутат Вишгородської міської ради Олексій ПОЛІЩУК

P. S.

Хочеться, щоб новий 2016 рік
був без війни!
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачається «Влаштування технологічної лінії з виробництва мазуту та технологічного вуглецю WJ-8/JL-2,
що розташована по вул. Горького, 44 в смт Димері
Вишгородського р-ну Київської області».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та
якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних
ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення
атмосферного повітря при експлуатації — технологічне обладнання, при експлуатації — технологічне
обладнання; продукти дожигу піролізних газів, пари
конденсату зі сховищ, пари конденсату при зливі у
транспортну тару.

Помолімося за Героїв
Шановна Вишгородська громадо!
Прийміть найщиріші вітання з Різдвом
Христовим! Нехай це
величне свято принесе
у кожну родину нашого
міста радість, віру і надію, що допомагає долати перешкоди.
Помолімося за Героїв, які віддали життя
в боротьбі за Українську державу, згадаймо теплим словом наших синів і доньок,
які запалюватимуть різдвяну свічу на передовій на Сході.
Миру, здоров’я, родинного тепла, дитячого сміху, добра, світлої долі нашим
дітям, щасливого майбутнього для нашої
Богом даної землі — України!
р стос рождається! Славімо ж Його!
Христос
Хри
Депутат міської ради
Валентина ПАРЧУК

Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди: шкідливих речовин: діоксид
азоту — 0,0000145т/рік; оксид вуглецю —0,238т/рік;
оксид сірки — 0,115 т/рік, метан — 0,238 т/рік, бензол — 1,26х10-7 т/рік, етилбензол — 6,65х10-9 т/рік,
толуол —1,12х10-7 т/рік,мета і пара ксилол — 4,5х109
т/рік, фторид — 4,5х10-9 т/рік, формальдегіди —
6,43х10-7 т/рік, свинець — 6,43х10-7 т/рік, кадмій — 3,
3х10-10 т/рік, ртуть — 6,3х10-11 т/рік, масло нафтове
— 3,29 т/рік, масло — 0,054 т/рік, дизельне паливо
— 3,174 т/рік, піролізний газ — 3,578 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються заходи; установка газоурівнюючої системи;
впровадження сучасної технології; на австоцистерні
газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік
газу при розриві гумотканевого рукава; для автома-

Здійснення найзаповітніш
их бажань!
Сердечно вітаю вас із Нов
им роком та Різд
і вом
Христовим!
Нехай новий рік принесе
у ваші оселі цілу хурделицю добра, щастя і теп
лих радісних посмішок!
Бажаю вам незгасної тво
рчої наснаги, здійснення мрій і реалізації
всіх задумів. Здоров’я та
успіхів вам у новому роц
ці!і!
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
го міського голови

заступник Вишгородсько

Барвистого і казкового Нового року!
Дорогі друзі, з Новим роком! З новим щастям! Нехай рік принесе удачу в справах, а в сім’ю
— достаток, мир і спокій. Нехай здійсняться найзаповітніші мрії. Любові, здоров’я та радості! Побільше посмішок і веселого настрою! Традиційно
від нового року ми очікуємо великих змін. Так нехай ці зміни виявляться яскравими, барвистими і
трохи
р
казковими!
З повагою депутат Вишгородської міськради
Володимир ЛІСОГОР

а
тичного відключення потоку газу з автоцистерни на
зливній магістралі станції на трубопроводі парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
— геологічне середовище — не впливає;
— атмосферне повітря — впливає.
Вплив незначний, вклад у фонові концентрації
не перевищуватиме1 ГДК;
— грунти не впливає;
— соціальне середовище — має позитивний
вплив — розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць.
— техногенне середовище — не впливає;
— мікроклімат — не впливає;
— рослинний та тваринний світ — не впливає.
— водне средовище — впливає в межах нормативів.

3 Зобов’язання замовника щодо здійснення
3.
проектних рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує будівництво у відповідності з екологічними
вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони
праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії
і охорони навколишнього середовища, за що несе
відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації із заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозицій
приймаються протягом 30 днів з моменту публікації
за адресою: вул. Горького, 44, смт Димер Вишгородського р-ну Київської області.
Замовник:
«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»
Директор О. С. Федуш

