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Дорогі жінки!
Щиро вітаю вас зі святом весни, тепла та краси – днем 8-го Березня! Хай з весною ваші серця наповняться найсвітлішими людськими почуттями – ніжністю, добром та любов’ю!
У цей день хочу подякувати вам за турботу і підтримку, за відчуття
душевного спокою і гармонії, яке ви щедро даруєте оточуючим.
Приємно відзначити, що в найважливіших сферах життя Вишгородського району трудиться значна кількість жінок. Це вчителі, медики,
працівники культури, державні службовці, підприємці. Завдяки старанням жінок зберігаються і примножуються духовні та культурні традиції
Вишгородщини.
Все, чому радіє чоловіче серце, все, що дарує нам відчуття справжнього людського щастя, нерозривно пов’язане з вами, дорогі жінки. Ми
захоплюємося вашим умінням віддавати ближнім тепло своїх сердець
і душевну щедрість, приходити на допомогу всім, хто цього потребує,
додавати краси всьому, до чого торкаються ваші руки.
Нехай збудуться всі ваші надії і мрії! Нехай ваш щоденний труд окупиться щасливою долею ваших дітей та близьких!
Будьте завжди молодими і красивими, щасливими і коханими, повними сил, бадьорості та натхнення!

Щиро вітаю вас із Міжнародним жіночим
днем!
Віки і тисячоліття світової історії осяяні
вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та
красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі,
насназі та терплячості на землі продовжується рід людський.
Мати, сестра, кохана – жіночий першопочаток супроводжує нас до останнього подиху. І якщо краса врятує світ, то це буде ваша
краса. Адже ви перетворюєте його на чарівну
перлину, яку ми кладемо і завжди кластимемо
до ваших ніг.
У цей святковий день зичу усім жінкам міцного здоров’я, щастя, кохання та постійного
добробуту. І нехай збуваються найзаповітніші
мрії, адже бажання кожної жінки – закон, якоЗдоров’я та добра вам і вашим родинам! му ми, чоловіки, з радістю підкоряємось.

З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО, перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації, депутат Київської обласної ради,
голова Вишгородської районної організації Партії регіонів

З повагою

Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК
Приєднуємося до привітань —
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Доступне житло

а-Фішка

АКУРАТНО
наближає ВЕСНУ
Рідко коли прізвище співзвучне займаній посаді. А у цьому випадку—ідеальний
збіг: Любов Юхимівна Акуратова – двірник
ЖК і КГ Вишгородської міської ради, обслуговує територію і будинок № 4 по проспекту І. Мазепи.

ФОТО Марії КУЗЬМЕНКО

Наша жінка

Робота важка і копітка, вимагає сумлінного
виконання своїх обов’язків. Треба щодня прибирати сміття, яке часто кидають собі під ноги
невиховані мешканці, підмітати у під’їздах, а
коли слизько – збивати з тротуарів лід, розчищати сніг. А ще — замінити колегу, яка несподівано захворіла.
Любов Юхимівна з усім добре справляється ось уже кілька років поспіль. Корінна жителька Вишгорода, після закінчення політехнічного технікуму вона з дипломом технолога
працювала у столичному Інституті колоїдної
хімії. Але за станом здоров’я змушена змінити роботу. Тепер весь час на свіжому повітрі.
Робота подобається. Люди її поважають і дякують за порядок біля будинку.
Любов Юхимівна має дочку, численну рідню, які обов’язково привітають її з Жіночим
днем і побажають здоров’я та щастя..

Любі та кохані жінки!
Щиро та сердечно вітаю вас із Міжнародним жіночим днем — 8 Березня – святом весни, жіночності, краси та кохання.
Сьогодні ви берете активну участь в усіх сферах життя, вносите свою неоціненну лепту в соціально-економічний розвиток суспільства. Серед вас є суспільні діячі і керівники,
педагоги і медичні працівники, спортсмени і міліціонери, діячі культури і службовці. Саме
жінка з давніх-давен з притаманною їй мудрістю вважається Берегинею сімейного вогнища, справедливості та розвитку, традицій та гармонії на рідній
землі. Жінка є запорукою відродження суспільства та становлення України. А ми – чоловіки, маємо шанувати жінок, говорити приємні слова, компліменти та проявляти увагу щодня.
Ми наповнимо ваше життя щастям, турботою та любов’ю.
Зі святом, рідні, кохані, прекрасні! Бажаю вам справжнього жіночого щастя, сімейного затишку та благополуччя, любові та наснаги! Нехай весна живе у вашому серці щодня, за
будь-якої погоди! Нехай перші весняні промінчики сонця подарують вам невичерпну енергію та додадуть життєвих сил!
Низький уклін вам, дорогі жінки!
З повагою

депутат Вишгородської міської
ради Максим МАКАРЕНКО

www.vyshgorod.osp-ua.info

Увага!

У суботу, 5 березня, о 13:00 на стаХК «Київміськбуд» зводить житловий
діоні «Енергетик» (вул. Н. Шолуденка) роз- будинок № 3 кварталу житлової забудови в
почнеться ВИШГОРОДСЬКА МАСЛЯНА — межах вул. Вишневої, Нове Шосе та бульв.
для всіх!
Б. Хмельницького в м. Бучі, який, згідно з
У неділю, 6 березня, о 12:00 у ЦТ результатами засідання Міжвідомчої ко«Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, к/т «Мир»)
місії Міністерства регіонального розви— привітання жінок з 8 Березня (за запротку, будівництва та житлово-комунального
шеннями).
9 березня в БК «Енергетик» (просп. І. господарства України, включений до дерМазепи) на 11:00 всіх небайдужих до укра- жавної програми підтримки будівництва і
їнського слова чекають урочистості з нагоди придбання доступного житла громадянами
197-х роковин великого українського Поета України.
Відповідно до умов Програми, громадяі Пророка Тараса Григоровича Шевченка.
10 березня о 17.00 у Благодійному нин, що перебуває на квартирному обліку,
фонді святої княгині Ольги (просп. Шев- отримує з Державного бюджету державну
ченка, 7-а) відкривається персональна ви- підтримку в розмірі 30% вартості житла.
ставка робіт майстрині художньої вишивки Решту 70% обраного житла — сплачує за
Валентини Петрівни Котенок. Вхід вільний. рахунок власних або запозичених коштів.
14 березня з 10-ї до 16-ї год. — пряБажаючі взяти участь у цій програмі мома телефонна лінія «Споживач, вас слуха- жуть звернутися до виконавчого комітету
ють у облдержспоживзахисті»:
Вишгородської міської ради (м. Вишгород,
(044) 279-92-62 (63).
пл. Т. Шевченка, 1, IV поверх, каб. № 96).

Чого я не почула
від Президента
>3
і ... опозиції
Залізничний
транспорт

Весняний
розклад
Галузева
служба
приміських
пасажирських перевезень, врахувавши потік пасажирів
та економічну доцільність, пропонує із 9 березня ц. р. такий графік
руху дизель-потяга:
* відправлення із
Вишгорода — 07:02,
08:03, 18:04, 19:00,
* відправлення з Київ-Петрівки — 06:30,
07:35, 17:30, 18:32.
Тел. сектору внутрішньої
політики,
преси та інформації
апарату РДА:
(04596) 54-443.

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Розмова з країною

Вишгород

Звіт перед народом, або Рік при владі
Телевізійний проект «Розмова з
країною» за участю Президента України Віктора Януковича тривав чотири
години і чотири хвилини. За цей час
глава держави відповів на 38 запитань
із більш ніж 50-ти тисяч. 28 запитань
надійшло від громадян під час прямих
включень із 14 регіонів, 10 – від журналістів у студії.
За матеріалами ЗМІ
підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

Президент України Віктор Янукович
відповів на запитання громадян у прямому
ефірі. Перелік опубліковано напередодні
ввечері.
Питання на сайті Президента розділили на п’ять частин, в окремій — які надійшли із контакт-центру «Укртелекому».
«Розмову з країною» Президента транслювали шість загальнонаціональних каналів. Захід приурочено річниці із дня інавгурації Віктора Януковича.
Президент України зазначив, що
2010 рік був для країни дуже важким, і
влада перевіряла свої сили: «Так, може
бути, і не добре буде сказано з мого
боку, але ми випробовували терпіння людей... Я розумію, що кредит довіри до влади дуже маленький. Але і я, і
моя команда розуміємо, що чим швидше
ми пройдемо реформи, які проходитимуть завжди боляче, тим буде краще…
Коли ми оголошували реформи, я дивився людям в очі і говорив – і сьогодні кажу
тільки правду – без цього не можна. У нас
немає інших варіантів. Ми зобов’язані реформувати нашу країну, модернізувати.
Тільки так ми зможемо підняти економіку
і покращити життя людей. Але терпіння не
буває вічним, я це теж прекрасно розумію».
Глава держави також підкреслив, що у
2011 році влада піде шляхом поглиблення
реформ: «До кінця цього року реформи
торкнуться практично всіх напрямків життєдіяльності нашої країни. Ми в цьому році
намітили в 21-му напрямку почати реформи. Однозначно, що вже в 2012 році ми
відчуємо позитив від цих реформ».
Віктор Янукович визнає, що на сьогодні
в державі є багато нерозв’язаних проблем
і труднощів: «Безумовно, якщо я сказав би,
що життя було дуже добре, – я був би нещирим».
За словами Президента, його звіт перед українським народом за рік діяльності
на посту глави держави є підбиттям підсумків життєдіяльності країни загалом

Політичні експерти
Після чотиригодинної розмови можна зробити деякі висновки як про захід,
так і про діяльність Президента Януковича та його команди в цілому.
Віталій ПОРТНІКОВ:
– Рік перебування Віктора Януковича
при владі – особлива віха в українській політичній історії. Нікому ще не вдавалося так
швидко зосередити у своїх руках усі важелі
влади, піднятися над парламентом, урядом, судовою системою.
Ні в кого з попередників Віктора Януковича – ні у Леоніда Кравчука, ні у Віктора Ющенка, ні навіть у Леоніда Кучми – не
було такого стрімкого завоювання владних
позицій, їм довелося долати опір чиновницького загалу і роздратування населення, частина якого на дух не сприймала
нових лідерів. А Януковичу – ні: еліта, та
й громадяни так були стомлені попереднім хаосом, що за зусиллями Януковича
щодо зосередження влади в одних руках
стежили навіть з деякою цікавістю. Навіть націонал-демократи на початку цього
правління всі свої зусилля спрямували на
особистість Дмитра Табачника, нібито не
помічаючи, як новий президент ставиться до права, нібито схвалюючи його щире
бажання все зосередити на Банковій.
І він зосередив.
Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту ім. Горшеніна:
– Головне досягнення Януковича полягає в тому, що він зумів швидко сконцентрувати владу в своїх руках. Позитивна частина

і особисто його разом із командою. Всі
започатковані зміни спрямовані на підвищення конкурентоспроможності України.
Віктор Янукович виступає за поступове
підняття пенсійного віку протягом кількох
років для жінок, а з часом – і для чоловіків,
а також не виключає можливості внесення
подальших змін до Податкового кодексу:
«І безумовно, у нас з вами є можливість під
час дії цього Податкового кодексу – якщо
ми побачимо, що він приносить нам результат не такий, який ми очікували – як
кажуть, трошки поправити його...
Але я вірю в те, що цей Податковий
кодекс, якого не було фактично 20 років у нашій незалежній державі, почне
працювати і створить усі умови для ведення бізнесу, розвитку виробництва
і служитиме зростанню економіки нашої держави».
Та громадянам треба підвищувати
зарплати і пенсії до світових стандартів: «Щоб співвідношення ціни та заробітної плати було коректним по відношенню до людини».
Говорячи про зростання цін
на продукти харчування, Президент зауважив, що сьогодні потрібно навести порядок в аграрному секторі, аби країна вийшла
на реальну собівартість продукції.
Віктор Янукович зауважив, що дуже
болючим для країни є питання зростання
цін та тарифів, українці не живуть на окремій планеті, тому на процес ціноутворення
впливають світові ціни, зокрема й на енергоносії: «І ми вимушені включати ці ціни у
собівартість послуг. Для зростання сільськогосподарської продукції у ВВП та рівня життя на селі потрібно зробити все для
того, щоб залишити молодь у маленьких
містечках та селах. Це – єдиний шлях до
розвитку периферії».
Президент вважає, що потрібно вирівняти комунальні тарифи в усіх регіонах
України: «Я прошу і попереджаю: найближчим часом нам треба вирівняти тарифи на
воду, газ, житлово-комунальні тарифи у
регіонах, щоб вони були єдиними». Необхідно також прийняти низку законів та інших правових актів для забезпечення єдиного рівня тарифів на комунальні послуги:
«Далі так ми не можемо жити. Не можемо.
Повинен бути у державі порядок і справедливість по відношенню до кожної людини
у цих питаннях». Віктор Янукович наголосив: «Рівень комунальних тарифів може
бути знижений, якщо будуть «прибрані зайві підприємства, які надають комунальні
послуги населенню».

«Я звертаюсь до глав облдержадміністрацій, до міністра ЖКГ, до прем’єрміністра: в найближчий час запропонуйте
таку систему, щоб ціноутворення в країні
було єдиним. Те, що 20 років ми знущались над людьми й віддавали це на відкуп
місцевим органам влади, це означає, що
ми знімали із себе відповідальність і зіштовхували місцеву владу з людьми. Це
потрібно визнати. А місцева влада не мала
можливостей та повноважень для вирішення цього питання».
Президент говорив про план розвитку

Києва, про те, що в Україні недостатньо
якісної питної води. Про бездомних дітей: «Обдаровані діти із дитячих будинків
обов’язково повинні навчатись у ВНЗ, а
потім 100% отримати працевлаштування».
Відповідаючи на запитання чи не варто
українцям з огляду на культурні та ідеологічні розбіжності між східним і західним регіоном держави розділитися, Віктор Янукович підкреслив, що з перших днів свого
перебування на посту Президента приділяє неухильну увагу тому, як об’єднати
Україну: «І я прагнутиму цього. І саме тому,
що ми різні, це не є недоліком, це є наше
багатство. Розмаїття культур у нашій країні
– це багатство нашої країни. Не треба шукати ідеологічні розбіжності, а треба думати, як жити разом у майбутньому. І сьогодні це питання до молодого покоління… Ми
повинні зробити для них, щоб вони жили у
єдиній країні, у якій будуть панувати спільні
національні інтереси. А у нас національний
інтерес один – щоб Україна була сильною,
незалежною державою, щоб нас поважали
у світі, а ми цим пишалися».
Гарант критично прокоментував владу
Сталіна: «Голодомор було організовано по
відношенню до багатьох людей… і в Укра-

їні, і на Кубані, і в Казахстані, і в Білорусії.
Це зробила влада на чолі із Сталіним. Я
тільки так ставлюсь до цього питання» та
ухилився від відповіді на запитання про
його ставлення до скасування судами указів попереднього глави держави Віктора
Ющенка щодо присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану
Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу
звань “Героїв України”.
Відповідаючи на запитання, коли буде
прийнятий антикорупційний законопроект, Віктор Янукович зазначив, що
ухвалити цей закон заважає спротив бюрократії та корупціонерів.
Президент України виступає за те,
щоб незалежні міжнародні аудиторські компанії перевірили на предмет
корупції діяльність нинішньої влади
за 2010 рік, при цьому зауважив, що
ніхто не подав у суд на міжнародні аудиторські компанії, які перевіряли діяльність попередньої влади і виявили
при цьому порушення законів і факти
корупції: «Тобто жодної судової скарги немає. А правоохоронні органи
відкрили свої кримінальні справи за
матеріалами аудиторських компаній,
і вони зараз їх досліджують».
Президент України не проти введення законодавчої норми про декларування чиновниками та їхніми родинами
своїх видатків: «Чим прозоріші будуть чиновники всіх рівнів, тим краще буде для
держави».
Віктор Янукович наголошує, що не знає
жодного випадку втручання влади у діяльність засобів масової інформації. «Нам
треба враховувати, що влада не може
втручатися сьогодні в дії власників тих чи
інших засобів масової інформації. Як тільки ми почнемо втручатися – одразу з боку
журналістів, заангажованих на власників і
залежних від власників, буде протилежна
реакція», – сказав Президент.
При цьому він запевнив, якщо його поінформують про випадки втручання конкретних чиновників у діяльність ЗМІ, то ці
факти розслідують.
Гарант запевняв, що припинить тенденцію закриття шкіл з українською мовою
навчання, якщо ці факти виявлять у ході
відповідної перевірки за його дорученням, і чесно зізнався, що не вивчав законопроект, який зараз зареєстрований у
Верховній Раді, щодо використання мов в
Україні: «Як тільки я його вивчу, якщо там є
порушення тих принципів, які у нас є в країні, я його, безумовно, не підпишу».

цієї концентрації в тому, що вдалося подолати політичні конфлікти в системі держуправління. Зараз система працює як єдиний
організм. Негативним наслідком концентрації влади стали авторитарні тенденції. Всі
президентські режими на пострадянському
просторі від Білорусі, Росії до Грузії – схильні до авторитарних тенденцій. І Україна не
стала винятком.
У зовнішній політиці головне досягнення
– збереження курсу на євроінтеграцію, істотне просування щодо підготовки нової базової угоди з ЄС про Асоціацію та зону вільної торгівлі, стартував процес підготовки
угоди про безвізовий режим. На тлі відмови
від НАТО європейська інтеграція – це плюс.
Плюсом також є поліпшення відносин з Росією. Відсутність конфлікту з Росією – це вже
добре. Але тут ми бачимо найсерйозніший
прорахунок, яким стали Харківські угоди.
Вони привели до потепління відносин з Росією, але газова проблема так і не вирішена.
Вадим КАРАСЬОВ, директор Інституту глобальних стратегій:
– Завдяки чи всупереч діям нового президента суспільство прозріло, прокинулося, і проступив реальний, а не вигаданий
порядок прогресивних перетворень. Стало
ясно, що для того, щоб демократичні зміни
були незворотними, необхідно провести
реформу держави і реформу економіки. За
перший рік президентства Януковича ми
побачили: для того, щоб дійсно стати європейською країною, нам потрібно поміняти
не стільки політиків, скільки саму державу
– державний апарат, перш за все, податкову, митну службу, міліцію, прокуратуру, всю

правоохоронну систему, суди. А в економіці – треба вбити монополії, створити конкурентний ринок.
Негативні підсумки року Януковича
пов’язані з тим, що розуміння порядку реформ проходить через відкати від демократичних прав і свобод, через звуження
публічної сфери, через зменшення ролі парламенту, який перетворився на повністю закритий клуб і втратив зв’язок з суспільством.
Напевно, Україні треба пройти випробування нинішньою владою. І сама влада, напевно, має їх пройти, тому що у неї скоро буде
один вибір: або прогресивні ліберальні реформи, або бунт, протести, революція.
Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, керівник Київського центру політичних досліджень і конфліктології:
– Досягнення Януковича – це наведення порядку у владі. Досить швидко, менш
ніж за півроку вдалося відновити вертикаль
управління. Але це відновлення вертикалі влади одночасно є як головним плюсом
Януковича, так і головним потенційним
мінусом, тому що президент вирішив перейти до Конституції 1996 року за повної
відсутності реальної опозиції, яка зосередилася в одному кабінеті. Це віддаляє нас
від цивілізованої демократичної системи,
створює високі ризики серйозних помилок
в управлінні країною. Ще плюс – це чітко
сформульоване бажання провести декілька системних реформ, важливих для країни. І вони розпочаті. Мінус полягає в тому,
що нічого не зроблено реального в обмеженні корупції.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, заступник

директора Агентства моделювання
ситуацій:
– Головний результат – Янукович розпочав реформи, які не міг собі дозволити
жоден із попередніх президентів, боячись
втратити владу, популярність, рейтинги.
Головний мінус – повне ігнорування інтересів чужого електорату. Янукович не став
об’єднувачем нації, він виконує бажання
тієї частини, яка за нього голосувала. Але
зараз він отримав більше повноважень,
тому повинен відповідати за всю націю.
Ще один негатив – невміння вести діалог із
суспільством. Нездатність пояснити необхідність реформ може стати головною проблемою їх проведення.
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, політтехнолог:
– Головне досягнення Януковича, очевидно, в тому, що з’явилася визначеність
стосовно проведення чемпіонату Євро2012. Дещо позитивним можна назвати
проведення судової реформи, принаймні
– зник хаос, в якому суди різних інстанцій
могли скасовувати рішення один одного,
укази президента і т.ін. Зворотна сторона цієї реформи в тому, що судова влада
опинилася під контролем особисто президента і Вищої ради юстиції. Усі негативні
досягнення лежать на поверхні – це втрата
свободи слова, свободи зібрань, свободи
совісті (окрім УПЦ Московського патріархату). Йде тиск на Київський патріархат,
греко-католиків, Автокефальну українську
церкву. Прийнято репресивне законодавство у сфері оподаткування. На черзі – суперечливі Трудовий, Земельний, Житловий
кодекси.

Наше місто

Вишгород
Діалог «Громада — місцева влада» у Вишгороді відбувається не на папері. Активних
людей і організацій — вдосталь, бажання
працювати і разом розв’язувати проблем-

У приміщенні малого залу засідань адмінбудинку
(пл. Т. Шевченка, 1) під головуванням Анатолія Гальчука
на засіданні новообраної Громадської ради при Вишгородській районній державній адміністрації створено чотири постійні комісії з питань:
* захисту прав і свобод громадян, правової експертизи нормативно-правових актів (головою обрано Геннадія Чернявського),
* економічного та стратегічного планування, розвитку територій району, аграрної політики, ефективного
землекористування та екології (головою обрано Анатолія Лук’яненка),
* молодіжної політики, освіти і науки, охорони
здоров’я, духовності, праці і соціального захисту насе-

Марина КОЧЕЛІСОВА городського міського голови.

лення, захисту пам’яток культури (головою обрано Тамілу Орел),
* культури, спорту і туризму (головою обрано Сергія
Шкільного).
Обговорено проект плану діяльності та схвалено
основні напрямки роботи Громадської ради, насамперед з організації усіх прошарків населення району в
систему реального самоврядування. «Ми зібралися не
для контролю і вказівок, — сказав Анатолій Гальчук, — а
щоб допомогти державній і місцевій владі». Присутність
Марії Дем’янчук, голови громадської приймальні районної організації ПР, засвідчувала те, що держава дбає про
участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики на місцях.

Хто відповідає за базар
У великому залі засідань адмінбудинку відбувалася бурхлива зустріч представників міської й районної
влад, райдержадміністрації та працівників і дирекції
вишгородського ринку.
Ринків юридично два — «Сузір’я» і «Ванда»: будівля й земля під нею належить «Райспоживспілці», територія навкруги — власність міської територіальної
громади. Місця в будівлі, на території навкруги неї та
навпроти ринку (там, де за задумом проектувальників мала бути стоянка для автомашин) — «Сузір’я» й
«Ванда» надають в оренду приватним підприємцям,
які самі стоять за прилавками чи наймають працівників (переважно — жінок).
Велике зібрання 25 лютого вирішувало: бути чи
не бути ринку у нинішньому не вельми привабливому
вигляді?
Районні санепідемстанція, ветеринарна й рятувальна служби били на сполох: на ринку не дотримують санітарних і протипожежних норм (з останніх
не виконано аж 19, зокрема не оброблені вогнезахисними сумішами перекриття даху, дерев’яні частини, немає автоматичної системи пожежної сигналізації та вентиляції); приміщення занедбане, холодне
взимку через відсутність теплової завіси; водопостачання у м’ясному відділі немає; відсутні побутові приміщення, передбачені іще проектом; громадський
туалет не працює; із 2006 року керівництвом ринку
не зроблено нічого для покращення умов праці і загального вигляду ринку.
Керівництво ринку наполягало на тому, що має
всі відповідні документи на будівлю й землю, переконувало, що з такими зборами ринок збитковий,
підкреслювало, що металопластикові двері вже є, а
от на пожежну сигналізацію необхідні великі гроші,
і, врешті-решт, пообіцяло зробити все, що можна, у
найкоротший термін, прибрати й побілити приміщення, поставити холодильник.
Продавці хвилювалися: «Рішенням закрити
ринок ви позбавляєте нас роботи. Дайте можливість
працювати, не викидайте на вулицю. Ми платимо податки, люди купують перевірену продукцію. І де ви

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Марія КУЗЬМЕНКО

Я дивилася зустріч на моніторі
комп’ютера, який завдяки всюдисущому Інтернету доніс до кожного активного користувача майже всі нюанси спілкування.
Президент поводився гідно: говорив
простою, доступною народу мовою. Не боявся зізнатися, що у щось іще не вник. Обіцяв достеменно розібратися. Відкрите обличчя, на якому видно усі емоції, навертало
на серйозне слухання. Чимало моментів
зворушували.

Кіоскер «Укрпошти», колишня вчителька Ірина Миколаївна Трьохіна, яку
за сумлінну роботу відзначено грамотою
Вишгородської РДА, читає газету «Вишгород»: «Справжні чоловіки — це захисники
Вітчизни, своєї землі та своєї родини…»
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ні моменти — так само. Тож 25 лютого ц. р.
Минулого тижня відбулася
майже водночас у Вишгороді відбулися дві
робоча нарада в Олександра
цікаві зустрічі.
Ростовцева, заступника Виш-

Не контроль, а участь

25 лютого вранці місцева організація КПУ та актив міської ради ветеранів
збирали мітинг. Як заведено, перед адмінбудинком. Але він не відбувся (перенесли на середу, друге березня). Вся
країна, і насамперед — старша її частина
— завмерла перед телевізорами: слухали першу особу в державі із 11-ї до 15-ї.

2011 року

Боржники, забудьте про відпустки!

Громада — міська влада

Колонка редактора

5 березня

були раніше, бо в нас таке твориться не перший рік?..
Дайте іншу територію, зробіть павільйони… Допоможіть!»
Лунало й таке: «Чому ваша комісія (РДА — ред.)
не підійшла до продавців?.. Комусь наше місце приглянулося? Зробите ремонт такий, як треба, то під
ринок це приміщення вже можуть і не віддати… Не
довіряємо ні керівництву ринку, ні РДА».
Думку райдержадміністрації озвучив продавцям перший заступник голови ВРДА, голова постійної комісії РДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)
В’ячеслав Савенок: «Ви сплачуєте за оренду (до
2,5 тис. грн за місце), а вам надають неякісні послуги, тож вимагайте нормальних умов праці. А як щось,
Боже збав, трапиться? Керівництво ринку ховається
за вашими спинами…»
Після гарячих дебатів ухвалили дати адміністрації
ринку останній термін для ліквідації недоліків і 10 березня о 10-й ранку провести на території ринку виїзне засідання постійної комісії РДА з питань ТЕБ та НС.
Вишгородці до ринку ставляться по-різному.
Тим, хто живе поряд, зручно. Старші згадують свіжу
продукцію з колгоспних полів і садків і нарікають на
нинішні ціни. Молодші додають, що у будь-якому супермаркеті можна за нижчими цінами придбати все,
що треба.
Думку міськради озвучили Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк і його заступники Андрій Пещерін і Олексій Данчин: «Ні міська, ні
державна влада не можуть допомогти, бо це приватна власність. Але не можна допустити, щоб на одній з
центральних вулиць під час Формули-1 на воді цього
року гості нашого міста побачили таку руїну і безлад,
як зараз. Є й правові питання, потрібен нормальний
господар.
Наша думка: Вишгород має право на власне комунальне підприємство — свій міський ринок (як, наприклад, Володимирський у Києві). Звертаємось до
приватних підприємців: пишіть заяви до міської ради,
будемо розглядати».

Йшлося про борги споживачів
перед міськими й районними
комунальними службами та
про засоби впливу на злісних
боржників.

Марина КОЧЕЛІСОВА

Комунальне господарство

ФОТО надане
Олександром РОСТОВЦЕВИМ

Так, загальна заборгованість станом на
01.02.2011 р. складає:
4 млн 097 тис. грн — за теплопостачання усього по району (по Вишгороду — 2 млн
590 тис. грн), 1 млн 980 тис. грн — за холодну воду та водовідведення, 1 млн. 161 тис.
грн — за газ (зокрема — 830 тис. грн — у
приватному секторі й 331 тис. грн — у багатоповерхівках), 480 тис. грн — за дахове
опалення, 2 мл. 405 тис. грн — за житло.
Усі комунальні служби постійно інформують боржників про суму заборгованості, роз’яснюють мешканцям міста і району
цінову політику держави та важливість попередньої сплати від комунальних підприємств постачальникам енергії. У місцевих
засобах масової інформації (міська й районна газети, радіо й телебачення) — низка
публікацій, які звертаються до свідомості
платників.
Олександр Ростовцев, Георгій Чебан
(директор ВМКП «Водоканал»), Михайло
Шененко (директор КПЖ і КГ), Юрій Колупайло (директор ВРКП «Вишгородтепломережа), Микола Нікулін (керівник Вишгородської філії «Київоблгаз») і Анатолій
Авраменко (начальник відділу державної
виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції — ВДВС ВРУЮ) домовилися з березня ц.р. активізувати свої
дії.
Ніхто не хоче позбутися комунальних
послуг, за які ми сумлінно платимо. Та мешкання в гуртожитках, якими фактично є наші
багатоквартирні будинки, робить нас залежними один від одного.
Права комунальників, які надають послуги, і тим самим — наші, сумлінних платників, права захищає закон. Так, начальник
ВДВС ВРУЮ Анатолій Авраменко повідомив
редакції, що відділ державної виконавчої
служби Вишгородського районного управління юстиції посилив контроль за виконанням рішень про стягнення боргів на користь
комунальних підприємств.

У разі невиконання боржниками судових рішень застосовуються дії, передбаченні Законом України „Про виконавче
провадження”, Інструкції про проведення
виконавчих дій.
Коли судове рішення надходить до
відділу виконавчої служби, відкривається
виконавче провадження та накладається арешт на рухоме та нерухоме майно, а
боржника викликають для надання квитанції про сплату боргу.
У разі неявки боржника до відділу здійснюється примусовий привід через органи
внутрішніх справ, заборона виїзду за кордон, опис майна та вилучення його для подальшої реалізації.
Кошти, виручені від реалізації майна,
будуть направлені на погашення боргів (а
якщо докладніше, то це — борг, виконавчий
збір, витрати на проведення виконавчих
дій, оплату експерта, штрафи).
Відповідно до ст. 88 Закону України
„Про виконавче провадження”, в разі неявки без поважних причин за викликом державного виконавця на боржника накладається штраф від 170 до 510 грн.
Тож злісних боржників чекає арешт і
опис побутової техніки, меблів тощо, примусове вилучення і реалізація автівок, продаж частки квартири та обмеження виїзду.
Ті з неплатників, хто «забуває» заплатити за
житло, опалення, воду, газ і світло, а натомість не шкодує грошей на закордон, — зустрінуться й з обмеженням виїзду на крутий
відпочинок.
Та, крім законів, є й іще такий дієвий
важіль, як громадська думка. Шановні вишгородці! До вас іще раз звертається заступник міського голови Олександр Ростовцев:
«Я вірю в поміркованість наших земляків.
Не хотілося б доводити до появи виконавчої
служби у ваших помешканнях.
Ви уважно прочитали цей допис, подивилися мальовничі телеепізоди вилучення
майна із щойно відремонтованих квартир.
Поговоріть із сусідами. Можливо, саме
ваше переконливе слово вони почують».

Чого не почула від Президента і… опозиції
Організація ж народу для зустрічей мимоволі викликала паралелі, порівняння із
складом колишньої Верховної Ради Радянського Союзу: скількись відсотків робітників,
скількись — науковців, жінок, селян, студентів… Під час телерозмови лунало актуальне
саме цьому регіону країни: про російську —
з Одеси, про українську та національних героїв — зі Львова, про міст дружби — із Керчі,
про музей — з Єнакієвого…
Віктор Янукович говорив про усе. Слухала я нашого Президента і потім передивлялася різних ЗМІ — чимало. Почула і народний зойк: «Як вижити?», і щире «Спасибі
за турботу», і про державні плани, які вже у
2012-му повернуть країну на добро, і висновки та прогнози політичних експертів.
Єдине, чого я не почула: ЯК САМЕ ми —
я, мої діти і мама — будемо жити найближчі
10 років. Найболючіше: ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ
У МОЛОДІ? ДЕ ЇЙ ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ?
Запитання ці не з доброго дива. 30 відсотків дітей моїх знайомих — виїхали з України
(зокрема і спеціалісти з червоними дипломами, тобто мозок, якому не знайшлося місця у нашій державі). 30 відсотків молоді для
утримання себе й родини перебивається
тимчасовими заробітками «чорним налом»
(так, у конвертах, без відрахувань у різні
фонди!), іще 30 — не працюють і не збираються йти «на такі зарплатні» (які не сягають
реального прожиткового мінімуму).
Гадаю, цей відсоток зросте, бо нинішні
14-річні і пальцем не поворухнуть без розрахунку. Незалежні 20 років виростили ТАКЕ
покоління, що не терпітиме заради майбутнього, як ми, і — у більшості своїй — не пристосовуватиметься до жодної партійної лінії.
ВОНИ ПРОСТО НЕ ПРАЦЮВАТИМУТЬ. І НЕ
НАРОДЖУВАТИМУТЬ УКРАЇНІ НОВИХ ГРОМАДЯН. Добре, якщо не зануряться в алкогольний чи наркотичний дурман.

Працюватимуть люди середнього віку.
І саме на них — від двірників і продавців до
вчителів, лікарів і малих та середніх приватних підприємців — падає весь тягар
реформ. Реформ, що років із 10 тому вже
пропонували ті, хто давно вже живе своїм
кастовим, окремим від нас, сірої маси, життям.
Мене абсолютно не цікавить, скільки поверхів у будівлях Межигір’я, яка зарплатня у
представників вищих ешелонів влади. Вони
— це мозок держави, а мозок треба краще
годувати, щоб думав. ЦЕ ЇХНІЙ ОБОВ’ЯЗОК
— ДУМАТИ ПРО ЛЮДИНУ У ДЕРЖАВІ, а не
навпаки.
Врешті-решт, цей обов’язок треба виконати. Приміром, зробити державне податкове «обрізання» олігархам, у яких відсутня
різниця між «своє» і «національне» — ось
вам і тимчасова «соціальна подушка», кошти
для розвитку різних напрямків економіки та
створення робочих місць, а відповідно — і
збільшення податків (цитую пропозицію
журналіста й відповідь міністра на одному
з популярних ток-шоу). А не «самоскидом»
звалювати проблему на нижчий рівень, проголошуючи «зменшення пенсій у влади»:
працюючих дрібних держслужбовців (читай
— маленьких клерків, які не мають особливих заслуг перед державою) та прирівнених
до них військових, журналістів, науковців (у
моєї знайомої наукова пенсія на 4 грн більша за нинішню мінімальну)…
Мене не лякають підвищення пенсійного
віку для жінок. Це мій брат не дожив до пенсії півтора року. А я — жива, житиму й працюватиму до скону, тому що, окрім мене, у
моєї родини — жодної підтримки. (Смерті,
до речі, теж не боюся, бо ми усі — без винятків — смертні. І нічого не заберемо із собою
в сиру землю.)
Влада проголошує реформи і, без сумні-

ву, працює над їхнім змістом, розробляє заходи їхнього втілення у життя. Проголошує
ДІАЛОГ З НАРОДОМ. Тільки де він? До болю
знайомий і рідний радянський стиль: відповідь на пропозиції — від професіоналів, які
знаються на проблемі! — найвищі офіційні
установи «спускають» на місцевий рівень. І
ви отримуєте витончене знущання на трьох
аркушах: «первинний і вторинний рівень»,
«оптимізація», «централізація», «примірні
етапи реформування».
Шановні добродії міністри та керівники
комітетів, управлінь, народні депутати тощо!
Шануйте себе, не опускайтеся до відвертого цинізму! Люди поки що вам вірять, тому
і звертаються до вас стосовно СТРАТЕГІЧНИХ ПИТАНЬ ДЕРЖАВИ. Ці питання маєте
вирішувати ви, а не місцеві виконавці ваших
же розробок, від нестиковки яких паморочиться в голові.
До речі, з приводу народних депутатів.
Коли моя старенька сусідка отримує вітання від народного депутата, який належить
до «опозиційного партоб’єднання», вона
чомусь… сердиться: «Іч, який папір цупкий.
Дорогий, мабуть. Скільки ж на це пішло грошей! Зробили б на них щось добре людям
чи так роздали…» Далі йдуть зітхання православної християнки: чому я, мовляв, не живу
там, де шейхи роздають по 10 тисяч доларів,
аби народ не бунтував…
А у мене зовсім інше запитання — до
опозиції: «Де ж ваші альтернативи?» Нам
не потрібні «страждання за народ» і звинувачення нинішньої влади. Ми не підемо на
майдани, щоб нашою енергією скористалися різнокольорові прапори. Ми просто
за ці прапори не проголосуємо на не таких
уже далеких виборах у Верховну Раду. Тому
що не бачимо у вас, чоловіках (а у владі переважно чоловіки), уваги до рідної неньки
України. А нас, жінок-виборців, — більшість.
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Орхідеї квітнуть
не всюди…
Жінка – найбільший скарб і окраса
світу, адже тільки з її появою, і ніяк не
раніше, можна говорити про початок
історії людства. Що ще можна сказати
про жінок, особливо про українок, які
вважаються найчарівнішими у світі? Їм
присвячено чимало поетичних рядків,
пісень, але і цього замало, щоб звеличити і гідно оцінити прекрасну половину
людства, до якої належить й Марія Степанівна Решетнікова.
Вікторія ШМИГОРА

Ця вродлива жінка – секретар міськради, обрана першою сесією шостого скликання. Складна, відповідальна робота вимагає уважності, скрупульозності, точності
й акуратності, адже щодня доводиться го-

Робота — ї ї життя
Валентина Вікторівна Супрун переконана у тому, що люди мають знати
депутата в обличчя, за його справами і
ставленням до проблем виборців, а не
обирати до влади за списками партій.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Уже друге скликання вона балотувалася у депутати міськради навіть не від мешканців свого дев’ятиповерхового будинку
по вулиці Шевченка, які знають її насамперед як кваліфікованого лікаря-стоматолога, доброзичливу сусідку. Але і у громадській роботі вона така ж відповідальна
і активна.
Протягом чотирьох років депутат В. В.
Супрун виправдовувала високе довір’я, а
відтак мешканці її рідного будинку не помилились у своєму виборі. Відремонтовані під’їзди, упорядковані тротуари, дитячий майданчик, десятки актів обстеження

житлових умов нужденних на одержання
матеріальної допомоги.
Її особиста участь у вирішенні долі родини, яку за комунальні борги мали позбавити житла. Тільки втручання Валентини Вікторівни зупинило виконавчу службу.
Це лише мала частка роботи на громадських засадах. Адже депутат не отримує зарплату, як народні обранці у Верховній Раді. А відповідальності у нього не
менше. За долю міста, у якому живе, долю
людей, які його обрали, яким він щодня
дивиться у вічі.
Тепер Валентина Вікторівна відстоює
інтереси мешканців кількох житлових будинків по вулицях Дніпровській та Н. Шолуденка. Проблеми все ті ж — комунальні,
житлові, сімейні. Уважно вислухати кожного — це тільки півсправи. Адже людина
не просто хоче розповісти депутату про
свою проблему — вона чекає від нього
допомоги.
Громадська робота вимагає чимало

тувати чимало ділових паперів, узгоджувати рішення, зустрічатись з багатьма людьми. Завжди врівноважена, доброзичлива,
організована, Марія Степанівна цього вимагає й від підлеглих. У будь-якій проблемі
визначає головне, чітко формулює завдання й доручає виконання його саме тому,
хто найкраще з цим справиться.
Це в неї – від педагогічного досвіду, набутого у школі після закінчення вузу. Але
Марії Степанівні зовсім не властиве моралізування, читання нотацій – у співрозмовнику вона поважає особистість, з думкою
якої треба рахуватись.
Дві вищі освіти лише збагатили її знання, вдосконаленню яких немає меж, а підтримка тісних зв’язків з однокурсниками
урізноманітнює життя і свідчить про відданість старій дружбі. Недарма кажуть: один

Вишгород
старий друг краще двох нових.
Із дитинства Марія Степанівна навчилась
відокремлювати головне від другорядного і
наполегливо йшла до своєї мети. Народилась
у багатодітній сім’ї у Карпатах. Дитиною залишилась без батька. А коли від’їхала від рідних
Васлівців і почала самостійний шлях, не забувала рідних, й зараз допомагає матері, свято
шанує традиції української родини.
Як справжня українка, вміє смачно готувати і гарно подавати на стіл – від одного вигляду приготовлених нею страв хочеться швидше їх скуштувати. Все найкраще від мами
переймає донька.
Як будь-яка жінка, Марія Степанівна любить квіти – і польові ніжні волошки, дзвіночки, і витончені орхідеї, і царственні троянди.
Квітучі рослини завжди в її кабінеті. Їх дарують
друзі, знайомі. Та й сама вона нагадує чудову квітку в оточенні цієї зеленої пишноти. А,
між іншим, квіти не приживаються там, де їм
незатишно, – вони, мов живі барометри, відчувають атмосферу приміщення і позитивну
енергетику господині.

часу. А є ще основна: Валентина Вікторівна — головний лікар Вишгородської стоматологічної поліклініки, яку щодня відвідують
близько сотні пацієнтів. І саме за її наполяганням, за підтримки міського голови керівник добивається ось уже протягом трьох
років безкоштовного протезування зубів
тим, хто одержує мінімальні пенсії і потребує
адресної допомоги.
Ще кілька років тому клініка мала старі
бормашини і не було рентген-кабінету —
знімки робили у центральній районній лікарні. А нині — сучасна медична установа, де
майже повністю оновлено обладнання. Тут
працюють понад два десятки лікарів та середнього медичного персоналу, які можуть
не тільки полікувати зуби, а й зробити естетичну реставрацію, адже здорові, красиві
зуби — це те, що робить посмішку щирою, а
людину — красивою.
Між іншим, донька Валентини Вікторівни Світлана, яка закінчила той же Київський
стоматологічний інститут, що і мама, добре
знається у цій справі. А інститут, який став
університетом, давно для мами і доньки —
джерело передового досвіду. Головний лікар

не пропускає цікавих семінарів, курсів підвищення кваліфікації, і все нове запроваджує на практиці.
У неї — багато учнів. Це насамперед інтерни (сьогодні в клініці їх аж 10 !), які набувають тут практичних навичок, а дехто після
закінчення вузу залишається працювати.
Може, тому, що завдяки В.В. Супрун тут
створено доброзичливу атмосферу взаємоповаги і взаємопідтримки, яка позитивно
впливає і на медиків, і на пацієнтів.

життя — тепер уже не в оточенні дітей, а у колі
громади, інтереси якої має відстоювати. Те, що
вона потрапила до опікунської ради, сама Ольга Василівна не вважає випадковістю. Мабуть,
у міськраді взяли до уваги її чималий педагогічний досвід і вміння вирішувати конфліктні ситуації. А розгляд кожної опікунської справи — це
така квінтесенція почуттів, вчинків, висновків,
що інколи Ользі Василівні спадає на думку все
це серйозно обміркувати і узагальнити у власних письмових роздумах. Аналізувати ситуацію
— це теж позитивна якість спеціаліста відділу з
гуманітарних питань міськради Ольги Мельник.
Це знадобилось їй під час останньої виборчої кампанії, коли Ольга Василівна балотувалась у депутати міської ради за мажоритарними списками. Їй майже не доводилось агітувати
за власну кандидатуру. Мешканці вулиці Київської, де живе із чоловіком і старшим сином
Сергієм в однокімнатній гостинці (молодший
Олександр із сім’єю наймають квартиру), добре знають цю жінку ще з часів її роботи вчи-

телькою. Їм імпонує, що вона відверта у спілкуванні, комунікабельна, уважна. При зустрічі з
нею — ще кандидатом у депутати — кожний виборець окраїнної вулиці наголошував на питаннях її впорядкування, облаштуванні тротуарів,
на власних проблемах. Її нотатничок «розпух»
від таких пропозицій.
Настав час діяти. Можливості депутата
обмежені у матеріальному плані, однак у моральному є сподівання на те, що тебе почують
і допоможуть. Ті ж самі підприємці, які теж зацікавлені у розвитку міста.
Ольга Василівна вперше — депутат міськради. Тому досвід набуває з першого дня свого
обрання.
У ці березневі дні вона відзначатиме ще
одну довгоочікувану дату — її улюбленцю, онукові Даніїлу, саме 8 березня виповниться два
роки. Білесенький, з темними очима-ягідками,
він чимось дуже нагадує бабусю — у ньому вона
бачить продовження славного роду Мельників,
якому багато ще треба зробити на цій землі.

Народились: 1906 — Олександр Роу,
радянський кінорежисер, постановник казок, 1952 — Володимир Васютін, український радянський космонавт, Герой Радянського Союзу
Іменини: Олександр, Іван
9 березня – Шевченківські дні; Міжнародний день ді-джея
1497 — Микола Коперник здійснив перші астрономічні спостереження
1822 — американець Чарльз Грехем запатентував штучні зуби
1959 — у Нью-Йорку на торговельному
ярмарку вперше продемонстрували ляльку
Барбі
Народились: 1814 — Тарас Григорович
Шевченко, видатний український поет, художник, 1934 — Юрій Гагарін, перша людина, що полетіла в космос
Іменини: Iван, Катерина
10 березня
1861 — помер український поет, художник Тарас Григорович Шевченко
1862 — у США увійшли в обіг перші па-

перові гроші
1878 — у Женеві випущено кишенькове
видання «Кобзаря» Тараса Шевченка
Народились: 1787 — Устим Кармелюк,
український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва
Іменини: Тарас, Олександр
11 березня
1702 — у Лондоні вийшла Daily Courant —
перша щоденна газета в світі
1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід оголосили
шарлатанством
1931 — у СРСР заборонили продавати та
ввозити Біблію
1996 — у столиці Малайзії Куала-Лумпур
спорудили найвищий у світі хмарочос — будівлю Petronas Towers заввишки 452 метри
Народились: 1863 — Володимир Липинський, український ботанік, академік,
президент ВУАН, 1907 — Роман Савицький,
засновник українського музичного інституту
у Філадельфії
Іменини: Костянтин

Учителька з Київської
Педагог за освітою, Ольга Василівна Мельник чверть віку вчила найменших
школяриків читати, писати, рахувати спочатку у Вишгородській школі № 2, потім — у
«Сузір’ї». Але своє покликання бачила не
лише у тому, щоб викладати ази знань, а й
виховувати в дітях доброту, ввічливість, повагу до старших. Для неї завжди головним
було і є становлення громадянина — патріота країни.
Марія КУЗЬМЕНКО

Ольга Василівна не з тих, хто легко може змінити роботу. Але все ж відважилась. Коли працювала методистом у відділі освіти, прочитала
у міській газеті оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади у міськраді і несподівано його виграла. Відтоді й розпочалось її нове

Календар

Цей день в історії
5 березня
1836 — Семюель Кольт представляє
промисловий зразок револьвера (34-калібр)
1904 — Нікола Тесла описує процес
формування кульової блискавки
1912 — італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою і здійснює повітряну розвідку позицій за Турецькою Лінією
Народились: 1903 — Наталя Забіла,
українська письменниця, поетеса
Іменини: Лев, Юрiй
6 березня – Прощена неділя; Всесвітній день боротьби з глаукомою
1899 — німецька компанія Bayer отримала патент на торгову марку «аспірин»
1991 — засновано Національний олімпійський комітет України;
2003 — Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про Державний гімн України»
Народились: 1931 — Олександр Білаш,

український композитор, 1934 — Михайло Жванецький, письменник-сатирик , 1937 — Валентина Терешкова, перша жінка-космонавт
Іменини: Тимофiй, В’ячеслав, Федiр,
Вiктор
7 березня – Початок великого посту
1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню
1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл запатентував
телефон
Народились: 1894 — Микола Алексєєв,
український і російський книжковий графік
Іменини: Григорiй, Євген, Євгенiя, Маргарита, Олександр
8 березня – Міжнародний жіночий
день
1950 — СРСР оголосив про наявність
атомної бомби;
1952 — лікарі Пенсильванського госпіталю в Філадельфії вперше застосували апарат «штучне серце»
1966 — Міжнародний жіночий день 8 березня став у СРСР неробочим днем

Окраса міськради

Вишгород
На перший погляд, Людмила Колєва з тих жінок, які не люблять багато
говорити, але вміють уважно слухати
і робити для себе відповідні висновки.
В характеристиках людей майже не
помиляється. Внутрішнє почуття відсіює все зайве, залишаючи головне.
Так і у своєму чоловікові — теж архітекторі, побачила надійного друга,
гарного господаря, на якого можна
покластися у всьому. Тому й відважилась народити троє дітей, які сьогодні всі дорослі, самостійні, а у одного
з синів підростає улюблений онучок
Артемка.

Київській філії Московського проектного
інституту (на розі вулиці Н. Шолуденка),
який, ніби вітрило, розгорнутий до Київського моря.
Її вітрило, під яким пливе родина у
бурхливому життєвому морі, — улюблена
архітектура, яку ще називають застиглою
музикою.16 років після МДБПІ працювала у відділі архітектури Вишгородської
райдержадміністрації. Тепер проектує
будинки у ТОВ «Консалтингова компанія
«Динарій».
Завантаженість роботою не заважає
їй продуктивно займатися громадськими
справами. Перше випробування на політичну зрілість пройшла у районній раді,
депутатом якої Людмилу Франківну обрали 2006 року. Була секретарем постійної
комісії з питань будівництва, транспорту,
інвестиційної політики, очолювала благодійний фонд районної ради.
Балотуючись кандидатом у депутати
Вишгородської міської ради VI скликан-

Ольга ІВАНИЦЬКА

Професія, яку обрала Людмила і за
якою нині працює, — архітектура, проектування житлових будинків, котеджів,
інших соціальних об’єктів. Після закінчення вузу за направленням працювала у

Світло «Кирпульки»
Наша громадська організація опікується найбільш нужденними мешканцями району. Оскільки існує вона
винятково на добровільні внески громадян та пожертвування меценатів,
допомогу можуть отримати не всі. Так,
запроваджуючи програму «Гаряче харчування», яку фінансувала громада німецького міста-побратима Вишгорода
Льорраха, ми розраховували на її тривалу дію. Однак щороку кількість тих,
хто отримував обіди, зменшувалась і
дійшла до15 осіб. А починали із 30!
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста

Ми не сподівалися, що серед нас живе
людина, якій небайдужі проблеми суспільства, а відтак і наші теж. Світлану Свистун

Юрій ГОРОДИСЬКИЙ ,
депутат міськради VI скликання

Лише два її представники увійшли до
складу міської ради. Однак тут важлива
не кількість. Адже протягом каденції нам
належить не лише брати участь у робо-

знаємо багато років. Спершу нас вразило
її благородне починання: щороку, у переддень Дня Перемоги, вона йшла у палати
центральної районної лікарні з подарунками
для колишніх фронтовиків, ветеранів, інвалідів.
А коли німецький проект суттєво скоротився, запропонувала нам свою допомогу.
Як господиня кафе «Кирпулька», що і під час
реконструкції обслуговує до півтисячі людей, Світлана Іванівна ініціювала приготування гарячих обідів спочатку для 10, а зараз — для 20 інвалідів.
І ось уже два роки щодня у певний час
наші медичні сестри і волонтери розносять
гарячі обіди мешканцям міста. Одноразовий посуд купує Світлана Іванівна. А обіди
в кафе готують смачні та різноманітні — так
пообідати можна не в кожному ресторані.
Причому її разового обіду декому вистачає
на добу.
Подружжя Кондратьєвих, наприклад,
називає Світлану Іванівну «директором-меценатом», щиро їй дякують. Вдячних листів
господині «Кирпульки» у нас — кілька десят-

ків. Пишуть і в Червоний Хрест, і їй особисто.
Світлана Іванівна – красива, світла, порядна людина. Глибоко віруюча. Із тих, хто
радіє, коли дарує, а не отримує. У кафе працює вся її родина – донька, син, зять, чоловік. Кілька років через брак коштів вони
ніяк не можуть добудувати свою унікальну
споруду, надаючи їй вишуканості і неповторності, — на наших очах народжується
«диво-теремок», у якому хазяйнують чудові
люди.
Ми зраділи, коли Світлану Іванівну обрали депутатом місцевої ради — добра слава дійсно далеко біжить, і люди бачать, хто
може захистити їхні інтереси в органах місцевого самоврядування. Як депутат, вона
спроможна чимало корисного зробити для
Вишгорода та його мешканців. І вона це вже
робить — непомітно для інших, але від душі
для тих, кому важко виживати в умовах дикого ринку. Світлана — жінка з глибокими
християнськими принципами, здатна розділити чуже горе — обігріти нужденного,
нагодувати голодного. Цього навчає і своїх
рідних власним прикладом.

ше запровадити в Україні.
На місцевому рівні — це захист інтересів громади. Недарма саме представники
«Свободи» ініціювали на сесії питання недоцільності підвищення ціни квитка на проїзд
до столиці і налаштовані довести розпочату
справу до кінця.
Дарині притаманні й такі жіночі якості, як
доброзичливість, вірність, теплота у стосунках.
А характер у неї — чоловічий. Вона — надійний друг, розумна порадниця, стримана
співрозмовниця. З нею легко спілкуватися,
хоча думки можуть не співпадати. А у розмові ви й не помітите, що розділяєте її точку
зору. Вміння дискутувати і доводити свою
правоту — саме цього часто не вистачає багатьом з нас.

Ставка — на молодь

Юрій СТРУК

Однак дівчина не бачить себе білою вороною. Вона займається улюбленою справою у
Центрі сприяння розвитку молоді у Київській
області завідувачем сектору кадрової роботи.
Робота з персоналом вимагає не тільки знання
психології, а й законодавства. Як депутат, вважає головним: у державі внутрішня політика повинна ґрунтуватися на молодіжних засадах.
Так посада підштовхнула Надію до вступу на
юридичний факультет Київського державного
університету імені Т. Г. Шевченка.
Дві вищі освіти — зовсім не зайве для різно-
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ня, звернулася до виборців із простими і
зрозумілими словами — зізналась у любові Вишгороду, де знає кожний будинок,
кожну вулицю, де народились її діти і де
прагне зробити все для покращення життя
його мешканців. Як архітектор, хоче бачити місто не тільки чистим, впорядкованим
і квітучим, а й зручним для проживання. І
буде все робити для цього. «Я прийшла не
займатися політичним популізмом, а робити конкретні справи», — написала у своїй
програмі.
Активну громадянську позицію кандидата підтримали вишгородці. Попереду у
депутата Людмили Колєвої — чотири роки
участі у житті громади. За цей час вона має
довести, що будь-які справи вирішуються
лише обопільно, коли упевнений у собі і в
тих, хто тобі повірив.

ті органу місцевого самоврядування, а й
втручатися у наболілі проблеми міста і намагатися розв’язати їх якомога ефективніше.
Дарина працює у громадській організації «Інститут прямої демократії» консультантом із питань самоврядування. Їй, як нікому, близькі питання, які давно вже стали
проблемами. Аби досконало розбиратися
у складних ситуаціях сьогодення, вищої
освіти замало — тому дівчина багато читає, цікавиться досвідом інститутів самоврядування у розвинених країнах Європи,
узагальнює отримані знання, аби найцінні-

Надія Нечитайло — випускниця Національного педагогічного університету імені Драгоманова — єдиний депутат міської
ради від партії «Батьківщина». Серед депутатів минулої каденції її однопартійців було
13.

2011 року

Під вітрилами надії

Високого злету, Дарино!
Із 36 депутатів міської ради VI скликання Дарина Бондаренко — наймолодша: їй — 23 роки. Але це вже людина із
власними поглядами, сформованими
політичними принципами найрадикальнішої партії «Свобода».

5 березня

манітних інтересів дівчини. Адже життя
такецікаве — хочеться щодня відчувати його стрімкий біг. Заняття професійними танцями впродовж двадцяти
років виструнчило дівочу постать, привчило до розуміння класичної музики

— недарма регулярне відвідування вистав її
улюбленого Київського театру опери і балету
стало таким же звичним, як і робота у Центрі.
А ще Надія знаходить час для вишивання — цього навчила її бабуся, що мешкає у
Черкаській області, куди дівчина час від часу
приїздить разом із мамою. Бабусина садиба
потопає у квітах, і Надійці так подобається
вдихати аромат пахучих віночків, ніжитися у
розмаїтті духмяних трав.
Однак вона не забуває про те, що в її житті є мета — якомога більше корисного зробити для вишгородської громади як депутату
міської ради. Можливості відділу дозволяють
позитивно вирішувати найболючіше — житлове питання, яке часто стає перешкодою
для утворення та існування молодих родин.

І ось одна з останніх ініціатив — укладено договір між обласним управлінням сім’ї та молоді й іпотечним Центром з вигідними умовами кредитування молодіжного житла.
Надія Нечитайло — ініціатор створення
громадської організації в м. Вишгороді з метою залучення громади до спільної розробки
програми сталого розвитку міста, вирішення
соціальних питань, розвитку фізичної культури та спорту.
Надія вважає, що програма сталого розвитку міста, з урахуванням думки громади,
може бути основою не тільки для процвітання м. Вишгорода, а й сприятиме залученню
інвестицій й для зведення нових соціальнокультурних об’єктів, реконструкції вже існуючих та для розвитку цілісної інфраструктури.

Коротко про різне

У столиці
8 Березня відзначає своє сторіччя.
Якими були українки впродовж цих 100 років, демонструє виставка, презентована у
столиці: комісар Олександра Коллонтай,
трактористка-ударниця Паша Ангеліна,
провідниця – Олена Степанова, фігуристка
Оксана Баюл – абсолютний баланс жінок відомих і невідомих, а Схід і Захід разом.

Експерти зауважують, що жінки в Україні
мало представлені у владі. Так, наприклад,
серед депутатів Верховної Ради України їх
лише 8%. (Серед 14 чоловіків ВР СРСР була
лише одна жінка – Валентина Шевченко.)
І за цим показником Україна посідає 113
місце серед 130 країн світу. Економічна активність представниць прекрасної статі в
Україні також нижча за європейський показник: 67% жінок працездатного віку працюють. В той час, як на Заході – 90.

У Вишгороді
На автотранспорті очікуються зміни.
В минулі роки гроші на компенсацію витрат
на перевезення пільговиків виділялись приблизно на шість безкоштовних поїздок у місяць. За інформацією з компетентних джерел, 01.03.2011 міська рада, Вишгородська
районна державна адміністрація та перевізники (Димерське АТП й ТОВ «Авто-Лайн»)

на нараді 01.03.2011 р. вирішили, що найближчим часом (з 15.03 або з 01.04) у всіх
машинах маршрутів № 397 і «Димер—Київ»
введуть пільгові талони (шість на місяць), а
пільгові рейси – скасують.
Скоріш за все, управління праці та соціального захисту розподілятиме ці талони
пільговикам через органи місцевого самоврядування. Стежте за поточною інформацією в газеті «Вишгород».
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Офіційно

2011 року

Вишгород

Третя сесія Вишгородської міської ради шостого скликання

Про затвердження Порядку відрахування у 2011 році комунальними підприємствами комунальної
власності територіальної громади міста Вишгорода до Вишгородського міського бюджету
частини прибутку (доходу)
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/5

Із метою збільшення дохідної частини Вишгородського міського бюджету, відповідно до Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про Державний бюджет України
на 2011 рік», ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відрахування у 2011 році підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода до Вишгородського міського бюджету частини прибутку (доходу), (далі — Порядок), що
додається.
2. Державній податковій інспекції у Вишгородському районі разом з Контрольно-ревізійним управлінням
у Вишгородському районі забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого
прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності
територіальної громади міста Вишгорода, згідно із затвердженим цим рішенням Порядком.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань
планування та формування бюджету міста, управління комунальною власністю міста та фінансово-бухгалтерський
відділ Вишгородської міської ради.
4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2011 р.

5. Це рішення підлягає опублікуванню у газеті «Вишгород».
Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вишгородської міської ради
від 16 лютого 2011 р. № 3/5
ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ У 2011 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МІСТА ВИШГОРОДА ДО ВИШГОРОДСЬКОГО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДОХОДУ)

1. Згідно з цим Порядком, частина чистого прибутку
(доходу), що відраховується підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода
до Вишгородського міського бюджету, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, у розмірі 15 відсотків.
2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується
підприємствами комунальної власності територіальної
громади міста Вишгорода до Вишгородського міського
бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у
термін, встановлений для сплати податку на прибуток
підприємств.

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає
сплаті до Вишгородського міського бюджету, визначається підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПА, та зазначається у декларації
з податку на прибуток підприємств. Розрахунок частини
чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю,
складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається підприємствами комунальної
власності територіальної громади міста Вишгорода до
органів державної податкової служби за місцем їхньої реєстрації у термін, передбачений для подання декларації з
податку на прибуток підприємств.
4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний
рахунок із обліку надходжень до загального фонду Вишгородського міського бюджету, відкритий в Головному
управлінні Державного казначейства України у Вишгородському районі.
5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку підприємства комунальної власності територіальної громади міста
Вишгорода подають до ДПІ у Вишгородському районі.
Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району
Про внесення змін до статуту Комунального
Київської області на рішення Вишгородської міської ради від
підприємства «Координаційний центр з будівництва та
30.10.2006 року № 1/33 «Про пайову участь у розвитку соціальної,
земельних питань Вишгородської міської ради»
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/10
виробничої та інженерної інфраструктури м. Вишгорода»
Розглянувши звернення директора Комунального підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»,
керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п. 1.8. розділу «Загальні положення» статуту Комунального підприємства «Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради», виклавши п. 1.8. статуту у новій редакції з таким
змістом:
«Підприємство має:
— повну назву українською мовою: Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»;
— скорочену назву українською мовою: КП «КЦ БЗП Вишгородської м/р».
2. Доручити директору Комунального підприємства «Координаційний центр
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» зареєструвати
зміни до статуту відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/11

Розглянувши протест прокурора Вишгородського району Київської області на рішення першої
сесії V скликання Вишгородської міської ради № 1/33 від 30 жовтня 2006 р. «Про пайову участь у
розвитку соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури м. Вишгорода», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про
прокуратуру», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Протест прокурора Вишгородського району Київської області на рішення першої сесії V
скликання Вишгородської міської ради № 1/33 від 30 жовтня 2006 р. «Про пайову участь у розвитку соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури м. Вишгорода» задовольнити.
2. Доручити виконавчому комітету Вишгородської міської ради розробити до 01 березня 2011
року проект рішення ради «Порядок пайової участі замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода» та подати його на розгляд Вишгородській міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пещеріна А.Є.
Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
30.12.2010 р. № 2/2 „Про Вишгородський міський бюджет на
2011 рік”

Про затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за 2010 рік

Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/7

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст. 143 Конституції України, ст.
ст. 64, 65, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи Вишгородського міського бюджету за 2010 рік, а саме:
— по загальному фонду у сумі – 24 361,3 тис. грн (згідно з додатком 1);
— по спеціальному фонду у сумі – 6 231,6 тис. грн (згідно з додатком 1), в тому
числі бюджет розвитку у сумі 3 439,6 тис. грн (згідно з додатком 1).
2. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету за 2010 рік за функціональною структурою, а саме:
— по загальному фонду — у сумі 24 475,4 тис. грн (згідно з додатком 2);
— по спеціальному фонду — у сумі 5 768,1 тис. грн (згідно з додатком 2), в тому
числі бюджет розвитку — у сумі 2 976,2 тис. грн (згідно з додатком 2).
3. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету за 2010 рік за головними розпорядниками, а саме:
— по загальному фонду — у сумі 24 475,4 тис. грн (згідно з додатком 3);
— по спеціальному фонду — у сумі 5 768,1 тис. грн (згідно з додатком 3), в тому
числі бюджет розвитку — у сумі 2 976,2 тис. грн (згідно з додатком 3).

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з
інтересів територіальної громади, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8, 9, 78 Бюджетного кодексу України та порядку адміністрування податків і зборів до місцевих бюджетів, передбачених Податковим кодексом України, на виконання
вимог наказу Міністерства фінансів України № 11 від 14.01.2011 року „Про бюджетну класифікацію”, для своєчасного і повного надходження платежів до бюджету міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 30.12.2010 р. №2/2 „Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік”, а саме:
привести класифікацію доходів, видатків та фінансування у Додатках 1-7 до рішення міської
ради „Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік” від 30.12.2010 р. № 2/2 у відповідність
до вимог наказу Міністерства фінансів України № 11 від 14.01.2011 року „Про бюджетну класифікацію”, не порушуючи загальну суму доходів і видатків.
Додатки 1-7 до рішення міської ради „Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік” від
30.12.2010 р. № 2/2 викласти у новій редакції (додатки див. на офіційному веб-сайті Вишгород-

ської міськради — ред.).
2. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Сакевич Н.В. підготувати зміни до річного та помісячного розпису доходів, видатків та джерел фінансування Вишгородського міського
бюджету.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

У виконавчому комітеті

Про затвердження переліку об’єктів права комунальної
власності територіальної громади м. Вишгорода, право оренди
яких набувається на конкурсних засадах
Рішення від 24 лютого 2011 року № 42

Керуючись ст.ст. 5, 7 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна», ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання
рішення Вишгородської міської ради № 8/6
від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», враховуючи
лист КПЖ І КГ Вишгородської міської ради,
виконавчий комітет Вишгородської міської
ради ВИРІШИВ:
1. Доповнити перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади

м. Вишгорода, право оренди яких набувається на конкурсних засадах, такими об’єктами:
1. Нежитлове приміщення (десятий поверх) площею 50,2 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ, адреса: вул. Н. Шолуденка,
буд. 6-в.
2. Нежитлове приміщення (підвал) площею 293,6 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і
КГ, адреса: вул. Ю. Кургузова, буд. 11.
2. Це рішення опублікувати в газеті «Вишгород».
Т. в. о. міського голови Андрій ПЕЩЕРІН

Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/8

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

(Всі додатки див. на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради — ред.)

Вишгородська міська рада оголошує конкурс на право
укладання договору оренди нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення по
вул. Дніпровській, буд. 1 у м. Вишгороді,
загальною площею 52,60 кв. м; (балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради). Функціональне використання об’єкта — розміщення перукарні;
— початковий розмір орендної плати
за місяць, з урахуванням індексів інфляції,
складає 541,70 грн, без урахування ПДВ,
базовий місяць — січень.
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць. Місячна орендна плата підлягає щомісячній
індексації в залежності від рівня індексу
інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта
оренди, косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій прилеглої території об’єкта; дотримання сані-

тарно-екологічних норм; протипожежних
норм експлуатації; дотримання правил
охорони праці; приміщення здаються в
оренду без права викупу; неможливість
компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення
страхування об’єкта оренди на користь
орендодавця; заборона передачі об’єкта
оренди у суборенду; термін оренди до
трьох років;
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його початку. Конкурс відбудеться 04 квітня 2011 року о
10.00 за адресою: Київська область,
м. Вишгород, проспект Т. Шевченка,
буд. 1, кімната № 66. Телефон для довідок 26-589. Пропозиції надавати до 28
березня 2011 року (включно).

Телепрограма

ВІВТОРОК 8 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 7 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ

Вишгород
09.00 Підсумки тижня
10.00 «Легко бути жінкою»
11.20 Шеф-кухар країни
12.10 Право на захист
12.30 Шеф-кухар. Сніданок
13.00 Навколо світу за 48
годин
13.25 Майстер-клас
13.50 Т/с «Вічний поклик»
15.10 Слово регіонам
15.20 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.20, 18.45 “Тобі єдиній”
Концертна програма до 8
Березня
17.10 Т/с “Атлантида”
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини
20.45 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту
21.45 Армія
22.00 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки дня

06.05 М/ф «Сіра шийка»
06.30 Х/ф “Чому ні?”
08.10 Х/ф “Племіннички”
09.35 “Смакуємо”
10.00 Х/ф “Христина”
11.50 “Велике перевтілення”
12.30 “Розкішне життя”
13.20 Х/ф “Анжеліка маркіза янголів”
15.25 Х/ф “Анжеліка і
король”
17.25 Х/ф “Прекрасна
Анжеліка”
19.30 «ТСН»
20.00 «Зірка+зірка-2»
22.15 Х/ф “Доріан Грей”
00.20 Х/ф “Керрі”
02.05 Х/ф “Анжеліка маркіза янголів”
03.55 Х/ф “Анжеліка і
король”
05.35 Х/ф “Прекрасна
Анжеліка”

06.20, 07.50 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00 24 години Бізнес
07.20 Створи себе
07.25 «Життя зі знаком «+»
08.00, 19.00 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.35 Вода - лінія
життя
09.00 Створення
досконалості
11.00 Сутність звіра
12.15 Погляд у майбутнє
15.40 Журфікс
16.20 Диваки
16.50 Х/ф «Снігуронька»
18.40 Живе багатство
України
20.15, 23.35, 05.45 Сильні
світу сього
20.30, 23.15 24 години Світ
20.50 «Життя»
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Історія великих
фокусників

09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф “Міф і пророцтва”
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.05 Персона
12.35 Хай щастить
13.05 Темний силует
13.20 Т/с “Вічний поклик”
14.35 Віталій та Світлана
Білоножки: Мелодія двох
сердець
18.20 Новини
18.50, 21.45 Концертна
програма Яна Табачника до
8 Березня
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка
(чоловіки)

06.50 М/ф «Дюймовочка»
08.25 М/ф «Анастасія»
10.05 Х/ф “Кінозірка в
погонах”
11.55 Х/ф “Щоденники
принцеси”
14.00 Х/ф “Щоденник
принцеси - 2: королівські
заручини”
16.05 Х/ф “Невгамовна
Анжеліка”
17.40 Х/ф “Анжеліка і
султан”
19.30 «ТСН»
20.00 «Міняю жінку - 3»
21.20 Х/ф “Титанік”
23.50 Х/ф “Анжеліка коханка диявола”
01.45 Х/ф “Доріан Грей”
03.30 Х/ф “Невгамовна
Анжеліка”
04.50 Х/ф “Анжеліка і
султан”

06.35 Х/ф “Я ніколи не буду

06.00 PRO Читання
06.20, 07.45 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 20.15, 23.45, 05.45
Сильні світу сього
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
08.00, 19.00 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.35 Вода - лінія
життя
09.00, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
10.05, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.00 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.20 Диваки
18.30 Портрети дикої
природи
21.50 Індія: Магічні тигри
22.40 Історія великих
фокусників

05.40 М/ф “О, яка гарна
Панама”
06.50 Х/ф “Найчарівніша та
найпривабливіша”
08.20 “Пісня 2010. Гала
концерт”
10.00 Х/ф “Можна, я буду
називати тебе мамою?”
11.55 Концерт “Творчий
вечір Ігоря Ніколаєва”
15.45 Концерт “8 Березня у
Великому місті”
18.00 Т/с “Спадкоємиця”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Спадкоємиця”
22.25 Х/ф “Приборкання
норовливих”
00.25 Х/ф “Можна, я буду
називати тебе мамою?”
02.10 Т/с “Дев’ять”
03.00 Подробиці
03.30 “Формула любові”
04.15 «Позаочі»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/С «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
8.55 Т/с «Дорожній патруль»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
13.00 Хай говорять
13.50 Х/ф «Як же бути
серцю»
16.00 Х/ф «Як же бути
серцю-2»
18.00 Т/с «Єфросинія-2’’
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
21.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтар»
(Україна) - «Рома» (Італія)
23.50 Ніч ЛЧ
0.50 Футбол. ЛЧ.
«Барселона» (Іспанія) «Арсенал» (Англія)

05.05 Х/ф “Дияволиця”

5 березня

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05 «Музична
програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30 «Столиця»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Формула успіху»
13.20 «Запитай та
прислухайся»
14.50 «Мультфільми»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Кисельов
16.10 «У центрі уваги»
16.55 «Мультфільми»
17.15 Х/ф «Моя любов»
19.00 «В гостях у Д.Гордона»
Б.Брильська
21.00, 23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
М.Терехова
22.25 «Дзеркало історії»

05.20 «Документальний

06.20 Х/ф «А ви йому хто?»

7.00, 9.00, 12.00, 18.00

06.00, 10.00, 12.00 Новини

07.50 «Пісня 2010. Гала

Сьогодні

06.10 «Генії та лиходії»

06.40 Х/ф “Дурноголові”
08.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
09.40 Т/с “Під зливою куль”
14.05 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць”
16.05 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць-2:
Колиска життя”
18.45 Факти. Вечір
19.00 Х/ф “Кілери”
20.55 Х/ф “Втікач”
23.40 Х/ф “Остаточний
аналіз”
02.00 Х/ф “Гуру кохання”
03.25 Х/ф “Дурноголові”
04.55 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
концерт»
9.00 Х/ф «Самотній ангел»
09.25 Т/с «Завжди говори
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
«Завжди»-5»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
12.20 Т/с «Завжди говори
13.00 Хай говорять
«Завжди»-6»
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
20.00 Подробиці
16.10 Федеральний суддя
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо» 17.00 Події
17.15 Критична точка
22.25 Х/ф «Велике кохання» 18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
00.25 Д/ф «Два Миронових» 19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
01.25 Т/с «Дев’ять»
20.15 Т/с «Глухар.
02.10 Подробиці
Повернення-2»
21.15 Т/с «Дорожній
02.40 «Зрозуміти.
патруль»
22.15 Х/ф «Клік. З пультом
Пробачити”
по життю»
03.35 Формула любові
0.20 Т/с «Тюдори»
1.20 Х/ф «Халк»
04.20 “Два Миронових”
3.40 Події

7.25 Дачна відповідь
8.20 Сміх із доставкою
додому
8.30, 9.30 Жіночий погляд
10.20 Х/ф «Колодязь»
10.55 Суд присяжних
12.35 Х/ф «Шпильки»
14.25 Х/ф «Шпильки-2»
16.15 Х/ф «Шпильки-3»
18.30 Година суду
19.15 Т/с «Богині
правосуддя»
20.15 Т/с «Братани-2»
22.05 Музичний ринг
0.35 Т/с «Рубльовка. Live»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
21.00, 23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
08.35 Х/ф “Дияволиця”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
10.35 Х/ф “Кохання та інші
програма”
неприємності”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
12.35 Х/ф “Копальні царя
життя”
Соломона”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
14.40 Х/ф “Аллан
прислухайся”
Квотермейн: У пошуках
14.50 “Мультфільми”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Золотого Міста”
М.Терехова
16.40 Х/ф “Кілери”
16.10 “У центрі уваги”
16.55 “Мультфільми”
18.45 Факти. Вечір
17.15 Х/ф “Близнюки”
19.15 Х/ф “Охоронець”
19.00 “Концерт П.Зіброва
“Женщина любимая”
22.00 Жіноча логіка.
21.25 “Концерт О.Ваєнги
Прем’єра ігрової програми “Ледяное сердце”
23.05 Х/ф “Двері до Едему” 23.30 “Запитай та
прислухайся”
01.20 Х/ф “Ріно 911: Майамі” 00.30 “У центрі уваги”
02.45 Х/ф “Я ніколи не буду 01.00 “Концерт П.Зіброва
“Женщина любимая”
твоєю”
03.25 “Мультфільми”
твоєю”

Сьогодні
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04.20 Т/с «Ті, що співають у
тернині»
13.45 Х/ф «Кохання-зітхання
- 2»
15.45 Т/с «Вороніни»
19.00 Х/ф «Армагеддон»
22.00 Т/с «Вороніни»
Жінка вірна в двох
випадках: коли вважає,
що її чоловік ні на кого не
схожий, або коли вважає,
що всі чоловіки однакові.
***
Автоматизація – це
намагання чоловіків
спростити роботу
настільки, щоб її могли
виконувати жінки.
***
Ніколи не одружуйся
із жінкою, з якою можна
жити.
Одружуйся з тою, без
якої не уявляєш свого
життя!
***
Жінка зустрічає по
одягу, а проводжає зранку.

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 «Бізнес-час»
09.25, 00.30, 03.30
«Автопілот-новини»
09.35, 13.20, 14.20
«5 елемент»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 «Час
новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.40 “Ресторанні новини”

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Пригоди
06.40 «Армійський магазин»
Буратіно»
07.15 Х/ф «Жінки»
07.45 М/ф «Умка»
09.05 «Здоров’я»
08.05 Т/с “Інспектор Деррік”
10.30 Х/ф “V Центурія.
10.10 Х/ф «Весна на
У пошуках зачарованих
Зарічній вулиці»
скарбів”
12.10 «Любов очами жінок» 12.40 Х/ф “Блакитна лагуна”
13.10 «Краса - велика сила» 14.55 Х/ф “Вторгнення”
16.45 Т/с “Каменська - 2”
14.15 «Єралаш»
19.00 “Свідок”
14.45 Х/ф «Гараж»
19.20 Т/с “Каменська - 2”
16.40 «Хвилина слави»
21.30 “Свідок”
18.50 Х/ф «Любов і голуби» 22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
21.00 «Час»
23.00 Т/с “Закон і порядок”
21.15 «Велика різниця»
00.00 «Свідок»
22.25 Х/ф “Про любоff”
00.30 Х/ф «Гідра»
00.30 Х/ф “Вокзал на двох” 02.15 «Речовий доказ»
03.10 «Свідок»
02.55 Х/ф “Лише один
03.30 “Правда життя”
поворот”
04.25 “Агенти впливу”
04.05 Х/ф “Василь і
05.20 «Свідок»
05.40 «Політтерор»
Василиса”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.30 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч,
мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

05.40 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.05 Т/с “Комісар Рекс”
08.50 Х/ф “Приборкання
норовливого”
10.55 Х/ф “Ніна. Розплата
за кохання”
20.00 Х/ф “Знахар”
22.55 Х/ф “Благословіть
жінку”

05.00 Зона ночі

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Не перший погляд”
16.20 “Мотор-ТБ”
17.25, 04.40 “Народний
контроль”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «На межі»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Смачні подорожі»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 Х/ф “Марія,
Мірабелла”
07.40 Т/с “Інспектор Деррік”
08.55 Х/ф “Таємниці
Бургундського двору”
11.00 Х/ф “Дачна поїздка
сержанта Цибулі”
12.35 Х/ф “Вторгнення”
14.35 Т/с “Каменська - 2”
19.00 Х/ф “V Центурія.
У пошуках зачарованих
скарбів”
21.15 Х/ф “Блакитна лагуна”
23.30 Х/ф “Дон Жуан де
Марко”
01.30 Х/ф “Таємниці
Бургундського двору”
03.15 “Речовий доказ”
04.10 “Правда життя”
04.40 “Агенти впливу”
05.35 “Політтерор”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

детектив»
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 Х/ф «Собака на сіні»
11.55 Х/ф «Мама напрокат»
13.55 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів»
16.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Х-Фактор.
Неймовірні історії кохання»
20.00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
22.00 Х/ф «Закоханий до
нестями»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома
Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07

Жінка за кермом – як
зірка на небі: ти її бачиш, а
вона тебе – ні.
***
Дівчина, як куля
із зміщеним центром
тяжіння: потрапляє в око,
проходить через серце,
б’є по карману і виходить
боком.
***
Чим ширша у жінки
талія, тим довший у
чоловіка робочий день.
***
Я кажу вам остаточне і
безповоротне «можливо».

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Старша сестра”
07.55 Х/ф “Любов і голуби”
7.20 Квартирне питання
10.10 “Доки всі вдома”
8.20 Сміх із доставкою
11.00 “Я боюся, що мене
додому
можуть розлюбити. Андрій
Миронов”
8.30 Живуть же люди!
12.15 Х/ф “Три плюс два”
9.25 Їмо вдома!
14.00 Х/ф “Будьте моїм
10.00 До суду
чоловіком”
11.00 Суд присяжних
15.45 “Білий птах” Концерт
12.35, 20.20 Т/с «Братани-2» Олени Ваєнги
17.50 Х/ф “Діамантова
14.20 Т/с «Повернення
рука”
Мухтара-2»
19.50, 21.15 Святковий
15.15 Жіночий погляд
концерт “Вісім”
16.00 8 Березня з Іриною
21.00 «Час»
Алегровою
22.35 «Здрастуйте! Це Я!
Андрієві - 70”
18.30 Справи сімейні
00.25 Х/ф “Ви мені
19.20 Т/с «Богині
писали...”
правосуддя»
02.05 Х/ф “Кохана”
23.55 Школа лихослів’я
03.25 Х/ф “Щаслива,
0.45 Т/с «Рубльовка. Live»
Женька!”
7.00, 9.00, 12.00, 18.00

2011 року

04.45 Х/ф «Остання Мімзі
Всесвіту»
06.10 Х/ф «Дракула мертвий
і задоволений цим»
07.55 Х/ф «Віднесені вітром»
12.40 Хочеш? Співай!
15.50 Співай, якщо можеш
17.05 Т/с «Вороніни»
19.15 Х/ф «Чорна блискавка»
21.15 Хочеш? Співай!
22.15 Т/с «Вороніни»
00.25 Спортрепортер
00.30 Х/ф «За межами
Шервудського лісу»
02.20 Зона ночі Культура
02.25 Костянтин Степанков.
Спомин після життя
04.15 Зона ночі
04.20 Невідома Україна

ЧЕТВЕР 10 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ

СЕРЕДА 9 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ

8

5 березня

Телепрограма

2011 року

09.00 Підсумки дня
09.20 На зв’язку з урядом
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.15 Кордон держави
12.30 Книга.ua
13.00 Крок до зірок.
Євробачення
13.45 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 Т/с «Зона»
16.10 Нащадки
16.40 Т/с «Атлантида»
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.55 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35 «ТСН»
07.25 М/ф
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 “Анатомія слави”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 Х/ф “Титанік”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10 Т/с
“Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Стриптизерки”
02.10 Х/ф “Сусід”
03.40 Х/ф “Кінозірка в
погонах”
05.15 Т/с “Ведмежий кут”

05.00 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Під прицілом
10.30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.30 Т/с “Солдати-15”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.45 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів”
15.55 Х/ф “Охоронець”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Глибинний
підйом”
00.45 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.30, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Брильська
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Дівчина поспішає
на побачення”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Д.Пєвцов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
С.Мавроді
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

07.00, 20.15, 23.40, 05.45
Сильні світу сього
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
07.45 Мультфільм
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.05, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.00 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.15 Диваки
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.40, 23.25 24 години
Бізнес
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
22.10 Історія великих
фокусників
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Слід
Саламандри”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Прем’єра. Програма
“Сімейний суд”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”
22.33 “Розбір польотів”
23.30 Д/ф “Розлучення.
Розподіл майна”
00.35 Т/с “Переділ. Кров із
молоком”
02.30 Подробиці
03.00 Телевізійна Служба

6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
8.55 Т/с «Дорожній патруль»
10.00 Т/е «Глухар.
Повернення-2»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль»
22.20 Т/с «Слід»
0.00 Т/с «Тюдори»
1.10 Х/ф «Як же бути
серцю»

3.55 НТВ вранці

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Шеф-кухар. Сніданок
13.15 Світло
13.45 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с «Зона»
16.15 Нащадки
16.40 Т/с «Атлантида»
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.55 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30, 01.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.50 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Суперняня”
21.00, 21.40, 22.05 Т/с
“Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Схолола жертва”
01.50 Х/ф “Стриптизерки”
03.50 Х/ф “Сусід”
05.20 Т/с “Ведмежий кут”

06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.20, 07.45 Мультфільм
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.05, 15.40, 02.30 Твій Хіт
10.50, 17.00 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.15 Диваки
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
20.50 24 години. Головне
питання
22.15 Індія: Магічні тигри
00.00 Таємниці долі
03.40 Провісники

06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Таємниці
слідства - 8”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 “Сімейний суд”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”
22.33 “Гаряче крісло”
23.30 Д/ф “Брама часу”
00.40 Т/с “Переділ. Кров із
молоком”
02.20 Подробиці
02.55 “Телевізійна Служба
розшуку дітей”
03.00 “Зрозуміти.
Пробачити”
03.50 Т/с “Чокнута”

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Закоханий до
нестями”
12.05 “Битва екстрасенсів”
13.00 “Х-фактор.
Неймовірні історії кохання”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Зіркові зради”
20.10 “Російські сенсації.
Розрив серця”
21.05 “Російські сенсації.
Коли ялинки були
великими”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

Вишгород
05.05 Руйнівники міфів
05.55 М/с «Сімейка Адамсів»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф «Чорна
блискавка»
11.30 Т/с «Курсанти»
13.55 Т/с «Татусеві дочки»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/ф “Дівчата зверху:
французький поцілунок”
02.45 Зона ночі. Культура

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «На межі»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
7.40 Ти не повіриш!
05.05 “Доброго ранку”
8.35, 14.35, 17.35, 2.05
09.15 “Контрольна
Надзвичайна подія
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
10.55 «ЖКГ»
Сьогодні
12.15, 02.15 «Модний
9.25 Російська начинка
вирок»
13.15, 01.40 «Детективи»
10.00 До суду
14.00 Інші новини
11.00 Суд присяжних
14.20 «Зрозуміти.
12.40, 20.25Т/С «Братани-2» Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.30 Перша передача
15.55 “Смак життя”
16.05 Дачники
16.55 “Федеральний суддя”
16.35 Т/с «Повернення
18.15, 01.00 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
Мухтара-2»
одружимося!»
18.35 Година суду
20.00, 03.10 “Нехай
19.25 Т/с «Богині
говорять”
21.00 “Час”
правосуддя»
21.30 Х/ф “Любов без
22.15 Х/ф «Небезпечний
правил”
зв’язок», с. 1, 2
22.40 Середовище
проживання. “Пиляйте,
0.10 Сміх із доставкою
Шуро, пиляйте...”
додому
23.45 Нічні новини

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Вінні Пух і день
турбот”
06.45 Х/ф “Боже створіння”
08.30 “Спецпідрозділ
“Барс” Полювання на
злочинців”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.35 Т/с “Боєць”
15.35 Х/ф “Перша кінна” 1 с.
16.55 Х/ф “Дачна поїздка
сержанта Цибулі”
18.30 “Правда життя”
Випробувано на собі
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.30 Т/с “Солдати-15”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів”
15.25 Т/с “Хіромант”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
19.55 Футбол. Ліга Європи
22.00 Футбол. Ліга Європи
00.00 3-й тайм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.30, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Д.Пєвцов
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Аероград”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Д.Пєвцов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
С.Мавроді
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

05.05 Руйнівники міфів
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Річчі-багач”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/ф “Примара в
глибині”
02.45 Зона ночі. Культура
02.50 Вічний хрест
03.15 Зона ночі. Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 02.40, 04.15
“Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 05.15 «Час: важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.30, 00.40 Суспільнополітичне ток-шоу
“РесПубліка з Анною
Безулик”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”
03.40 “Хроніка дня”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/С «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
8.55 Т/с «Дорожній патруль»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль-2»
22.20 Т/с «Слід»
0.00 Т/с «Тюдори»
1.10 Х/ф «З мене досить»

3.55 НТВ вранці

05.50 Х/ф “Третій тайм”
07.10 Х/ф “Перша кінна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.30 Т/с “Боєць”
15.30 Х/ф “Перша кінна”
16.50 Х/ф “Люди в океані”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Путівка в життя
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.45 «Речовий доказ»
03.45 «Свідок»

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

06.25 “Бізнес+”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.00 Х/ф “Знахар”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Зіркове життя.
Зіркові зради”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.15 “Неймовірна правда
про зірок”
19.15 “Моя правда.
Таємне життя “Іванушек
інтернешнл”
20.20 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
8.35, 14.35, 17.35, 2.10
09.15 “Контрольна
закупівля”
Надзвичайна подія
09.45 “Жити здорово!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
10.55 «ЖКГ»
22.20 Сьогодні
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
9.25 Золотий пил
13.15, 01.45 «Детективи»
10.00 До суду
14.00 Інші новини
11.00 Суд присяжних
14.20 «Зрозуміти.
12.40,20.30 Т/с»Братани-2» Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.30 Головна дорога
15.55 “Смак життя”
16.05 Дачники
16.55 “Федеральний суддя”
16.35 Т/с «Повернення
18.15, 01.05 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
Мухтара-2»
одружимося!»
18.45 Справи сімейні
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
19.35 Т/с «Богині
21.00 “Час”
правосуддя»
21.30 Х/ф “Любов без
22.20 Х/ф «Вийти заміж за
правил”
22.40 “Володимир Гостюхін.
генерала»
23.50 Маска, ми вас знаємо! Територія моєї любові”
23.45 Нічні новини
0.30 Т/с «Рубльовка. Live”
00.05 “Звичка
7.35 Кулінарний поєдинок
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5 березня

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 “Легко бути жінкою”
10.55 “Віра. Надія. Любов”
11.35 Околиця
12.00 Новини
12.20 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13.00 Рік роботи уряду:
поворот до нової якості
життя. Прес-конференція
М.Я. Азарова
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Магістраль
16.35 After Live
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Оболонь” (Київ) “Металург” (Запоріжжя)
17.45 Новини (із
сурдоперекладом) та
Погода
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.50 “Не бреши мені”
11.50 Т/с “Тільки кохання”
12.40 Т/с “Маргоша - 4”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 “Гроші”
15.40 “Без мандата, без
гламуру”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Україна: історія
катастроф. Зоопарк”
20.50 Х/ф “Таксі - 4”
22.35 “ГПУ”
23.40 Х/ф “Схолола жертва
- 2”
01.15 Х/ф “Операція «Че
Гевара”
02.50 Х/ф “Схолола жертва”

06.10 Ділові факти
06.35 Огляд матчів Ліги
Європи
07.20 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
10.55 Т/с “Солдати-15”
11.55 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів”
15.20 Х/ф “Зона висадки”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Залюднений
острів”
21.45 Х/ф “Залюднений
острів-2: Сутичка”
23.50 Х/ф “Дежавю”
02.40 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Д.Пєвцов
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Доля Марини”
19.20 “Міська варта”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Токарєв
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
00.30 “У центрі уваги”

05.50 Т/с “Кулагін та

07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
07.45 Мультфільм
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.05, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.05 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.30, 03.10, 05.05 Диваки
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.35 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.30 Провісники
незалежності
04.20 Трипільці

04.45 Т/с “Таємниці
слідства - 8”
06.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
Ранкова Пошта з Пугачовою
і Галкіним
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Таємниці
слідства -8”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 Д/с “Детективи”
14.25 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
15.25, 18.55, 20.30
“Серафіма прекрасна”
20.00 “Подробиці”
22.33 “ Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.45 Т/с “Переділ. Кров із
молоком”
03.10 Подробиці
03.45 «Позаочі»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с»Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
8.55 Т/с «Дорожній
патруль-2»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення-2»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Охоронець-3»
0.10 Х/ф «Гербарій Маші
Колосової»
2.00 Х/ф «Красуня і
чудовисько»
3.30 Події

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.55 Т/с “Вічний поклик”
14.00 Хай так
14.25 Феєрія мандрів.
Чатир-Даг (ч.2)
14.45 Наша пісня
15.20 Майстер-клас
15.40 Зелений коридор
15.50 В гостях у Д. Гордона
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Таврія” (Сімферополь) “Кривбас” (Кривий Ріг)
18.55 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт (жінки)
19.55 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт (чоловіки)
20.35 Золотий гусак
21.00 Підсумки дня
21.50 Фольк-music
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

07.25 «Справжні лікарі»

07.00 Полігон
07.45 УПА. Третя сила
08.40, 15.15, 02.30 Твій хіт
09.00, 20.20 24 години Світ
09.15 Створи себе
10.00 За сім морів
10.25 Японія очима гурмана
з Нардою
10.50 Хіт-парад дикої
природи
11.45 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Портрети дикої
природи
16.20 Практичний порадник
екстремального туриста
16.55 PRO Читання
17.30 Няньки дикої природи
18.00, 05.10 Зелена варта
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
19.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20.00 24 години Бізнес
20.45 Дитинство у дикій
природі
21.50 Х/ф «Динотопія»

05.00 « Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.25 «Найрозумніший»
09.15 «Наші»
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Попелюшка для
Баскова”
11.20 “Вирваний з натовпу”
12.05 Т/с “Полювання на
піранью”
15.50 “Розбір польотів”
16.50 Концерт “Весна у
великому місті”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 Подробиці
20.30 Програма “Вечірній
квартал 2011”
22.30 Що? Де? Коли?
23.40 Х/ф “З Дону видачі
нема”
01.35 Х/ф “Рагін”
03.20 Подробиці
03.50 «Позаочі»
04.25 “Попелюшка для
Баскова”

08.15 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.45 “Анатомія слави”
11.40 Х/ф “Таксі - 4”
13.15 «Мій зможе»
14.50 «Суперняня»
15.50 «Зірка+зірка-2»
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф «Чорна мітка»
23.35 Х/ф “Холостяцька
вечірка”
01.20 Х/ф “Схолола жертва
- 2”
02.45 “Зірка+зірка-2”
05.00 “Справжні лікарі”
05.45 Х/ф “Операція «Че
Гевара”
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23.10 “ВусоЛапоХвіст”

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 01.00
Репортер
09.10 Х/ф “Історія
Попелюшки”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.55 Т/с “Грань”
01.15 Спортрепортер
01.25 Х/ф “Як я одружився з
убивцею”
02.50 Зона ночі. Культура
02.55 Іван Мазепа
04.00 Зона ночі

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.20 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Хроніка дня”
18.15, 21.50, 03.40 “Вікно у
Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Ресторанні новини»

3.55 НТВ вранці
7.35 «І знову здрастуйте!».
Спецвипуск
8.35, 14.30, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с» Братани-2»
15.30 Рятувальники
16.05 Дачники
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
21.40 Нтвшники
22.45 Жіночий погляд
23.35 Х/ф «Марш слов’янки»
1.30 Т/с «Рубльовка. Live»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Клуб Веселих та
Кмітливих” Вища ліга
23.50 Х/ф “Міннесота”
02.30 Х/ф “Виліт
затримується”
03.45 Х/ф “Хто поїде в
Трускавець”
05.00 “Марина Дюжева. Я
вся така непередбачувана,
суперечлива...”

05.50 Х/ф “Люди в океані”
07.05 Х/ф “Перша кінна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.35 Т/с “Боєць”
15.30 Х/ф “Третій тайм”
17.05 Х/ф “Випробувальний
термін”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.45 «Речовий доказ»
03.35 «Свідок»
04.00 “Правда життя”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 “Знайомство з
батьками”
14.00 «Теорія зради»
15.00 «Твою маму!»
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

04.30 Факти
05.05 Х/ф «Потоп»
07.20 Козирне життя
07.55 Х/ф “Нездари”
10.00 Чудо-люди
11.10 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
11.40 Квартирне питання
12.45 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі-хіллз”
14.55 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.55 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.25 Т/с “Рюріки”
21.00 Жіноча логіка
22.00 Х/ф “Вікінги проти
прибульців”
00.15 Х/ф “Зодіак”
03.10 Х/ф “Останній замок”
05.15 Т/с “Мене звати
Ерл-4”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
С.Мавроді
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.50 “Смак успіху”
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультфільми»
12.10 «Запитай та
прислухайся»
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Формула успіху”
16.10 Х/ф “Весілля з
приданим”
18.25 “В гостях у Д.Гордона”
21.00, 01.00, 03.30 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Вогні Баку”
23.00 “Мультфільми”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
00.30 “Файна садиба”
01.30 Х/ф “Весілля з
приданим”

05.35 “Наші улюблені

6.00 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Всесвітня картинна
галерея з тіточкою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
спомин
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
19.00 Програма-максимум
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.50 Х/ф «Вчитель в законі»
23.40 Шансон року
1.55 Надзвичайна подія

06.00, 10.00, 12.00 Новини
07.45 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.15 «Смак»
10.50 “Великий піст”
12.20 Середовище
проживання. “Небезпечний
градус”
13.20 “Георгій Юматов.
Трагедія офіцера”
14.25 Х/ф “Сім няньок”
16.05 “Жіноче щастя.
Оксамитовий сезон”
17.15 Х/ф “Любов без
правил”
19.25, 21.15 “Фабрика
зірок. Повернення”
21.00 “Час”
22.05
“ПрожекторПерісХілтон”
22.50 “Детектор неправди”
23.55 Х/ф “За останньою
межею”
01.40 Х/ф “Хто стукає в мої
двері...”

7.00 Х/ф»К-9. Собача
робота»
9.00 Т/с «Охоронець-3»
11.00 Ласкаво просимо
12.00 Т/с «Охоронець-3»
14.00 Т/с «Катя.
Продовження»
17.00 Народна зірка-4
18.00 Т/с «Смак граната»
19.00 Події
19.20 Т/с «Смак граната»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль-2»
23.20 Х/ф «Він, вона і я»
1.15 Щиросердне зізнання
2.00 Х/ф «Гербарій Маші
Колосової»
3.30 Події
3.50 Х/ф «К-9. Собача
робота»
5.20 Срібний апельсин

Партнери”
06.15 “Бізнес+”
06.20 Т/с “Комісар Рекс”
07.05 Х/ф “Благословіть
жінку”
09.45 Х/ф “Мій генерал”
17.45 “Вiкна-Новини”
17.55 Х/ф “Дівчата”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.40 “Україна має
талант!-3”

05.40 М/с “Дрегонленс”
07.05 Х/ф “Індіанець у шафі”
мультфільми”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
06.30 Х/ф “Кадриль”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
08.00 “Караоке на Майдані”
10.05 Інтуїція
11.10 Мрії збуваються
09.00 “Їмо вдома”
12.15 Файна Юкрайна
13.50 Даєш молодь
10.10 “ВусоЛапоХвіст”
14.50 Скеч-шоу “Красуні”
15.55 Смішно, до болю
10.50 М/ф “Пінгвіни
16.55 Зроби мені смішно
Мадагаскару”
18.00 Х/ф “Фанфан
Тюльпан”
11.50 “Україна має
20.00 Замок страху
21.00 Хто проти блондинок?
талант!-3”
22.05 Х/ф “Дівчина моїх
кошмарів”
14.40 “Неймовірна правда
00.20 Спортрепортер
00.25 Х/ф “Парубочий вечір
про зірок”
- 2. Остання спокуса”
02.20 Зона ночі. Культура
16.55 Х/ф “Дівчата”
02.25 Богдан Хмельницький
04.05 Зона ночі
19.00 «Танці з зірками»
04.10 Невідома Україна
23.00 «Смішні люди»
06.05 Зона ночі

06.00 “Легенди

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.45 “Улюблена робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
11.50 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16.20 «Арсенал»
17.30, 04.40 «Феєрія
мандрів»
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія
закону”
22.30 “Вікно в Америку”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
06.25 М/ф “Ну, постривай!” 08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
07.00 Т/с “Інспектор
09.00 «Мультик з Лунтіком»
Деррік”
09.35 “Єралаш”
09.25 Х/ф “Випробувальний 10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
термін”
11.00 «Єралаш»
11.30 “Речовий доказ”
11.30 «Їж та худій»
Зірвати банк!
12.00 “Крокодил”
12.00 Х/ф “Місто прийняло” 13.00 “Одна за всіх”
13.35 Х/ф “Сутичка в
13.30 “Зірки проти караоке”
14.30 Т/с “Хто у домі
хуртовині”
господар”
15.15 Х/ф “Сашка”
15.30 Х/ф “Оптом дешевше”
17.00 Т/с “Каменська - 2”
17.30 Т/с “Універ”
21.30 Х/ф “Чотири таксисти
18.30 «Інтуїція»
та собака”
19.30 «Дім-2»
23.40 Х/ф “Вулиці
20.30 Т/с “Універ”
22.00 “Жіноча ліга”
милосердя”
23.00 Т/с “Реальна кров”
01.50 Х/ф “Воїни”
00.05 “На добраніч, мужики!”
03.25 “Речовий доказ”
01.05 “Дім-2” Спецвипуск
04.15 “Правда життя”
01.35 Музична програма “До
05.05 “Агенти впливу”
світанку”
бандитського Києва”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.45 Доки батьки сплять
11.10 Так просто! Міка
Ньютон
11.30 Шеф-кухар країни
12.20 Золотий гусак
12.55 Уїк-енд з “ARTE”
Д/ф “Захаро. У пошуках
нареченої”
13.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Іллічівець” (Маріуполь) “Зоря” (Луганськ)
15.55 В гостях у Д. Гордона
17.00 Діловий світ. Тиждень
17.30 Спецпроект “Про що
кіно?” Уїк-енд з “ARTE” Х/ф
“Великий демографічний
вибух”
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.10 Бокс. Титульний бій:
Автанділ Хурсідзе - Маріус
Цендровскі

07.20 Х/ф “Племіннички - 2: 06.05 Факти
06.25 Мультфільми
поїздка на лижний курорт”
06.55 Квартирне питання
09.05 «Лото-забава»
07.50 Анекдоти по10.00 «Ремонт +»
українськи
10.50 «Смакуємо»
08.10 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі-Хіллз”
11.25 «Шість кадрів»
10.35 Ти не повіриш!
11.35 «Розкішне життя»
11.30 Козирне життя
12.30 «Міняю жінку - 3»
11.55 Інший футбол
13.55 Х/ф «Чорна мітка»
12.20 Стоп-10
13.40 Т/с «Рюріки»
17.30 Футбол. “Металіст”
14.05 Жіноча логіка
(Харків) - “Дніпро”
16.35 Чудо-люди
(Дніпропетровськ)
17.45 Наша Russia
19.30 «ТСН-тиждень»
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
20.10 «Мій зможе»
19.30 Х/ф “Дикий, дикий
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
Вест”
22.35 «Світське життя»
21.55 Х/ф “Я - легенда”
23.30 “ГПУ”
00.05 Голі та смішні

08.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Створи себе
09.10 Японія очима гурмана
з Нардою
10.00, 20.50 Дитинство у
дикій природі
11.00 Няньки дикої природи
11.25 Жива енциклопедія
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.10 Світ тварин з
Джеродом Міллером
16.30 Х/ф “Динотопія”
19.00 Практичний порадник
екстремального туриста
19.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.00, 05.20 Зелена варта
20.35 24 години Світ
21.55 Х/ф “Поховані
лавиною”

09.00 “Неділя з “Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
09.55 “Неділя з “Кварталом”
10.00 Ранкова Пошта з
Пугачовою і Галкіним
10.45 “Неділя з “Кварталом”
10.50 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.50 Неділя з “Кварталом”
11.50 «Орел і Решка»
12.50 «Розсмішити коміка»
13.35 Х/ф «Джентльмени
удачі»
15.40 “Неділя з “Кварталом”
15.50 “Вечірній квартал
2011”
17.50 “Неділя з “Кварталом”
18.00 Х/ф “Від серця до
серця”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф “Дорога моя
донечка”
22.50 Х/ф “Аналізуючи це...”

Підприємству в м. Вишгород терміново потрібні:
— Оператори термовакуумного обладнання:
жінки віком до 45 років.
Навчаємо. З/п висока.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57

Новоствореній організації потрібен
головний бухгалтер.
Оптово-роздрібна торгівля.
Тел: (067) 321-42-27 Костянтин
Олександрович, (067) 321-42-28
Олексій Євгенович

6.00 Срібний апельсин
6.20 Х/ф «К-9П»
8.00 Народна зірка-4
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-2»
11.00 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
13.00 Т/с «Смак граната»
15.55 Футбол. Прем’єр
Ліга. «Карпати» (Львів) —
«Шахтар» (Донецьк)
18.00 Т/с «Катя.
Продовження»
19.00 Події
19.20 Т/с «Катя.
Продовження»
21.20 Т/с «Дорожній
патруль-2»
22.20 Футбольний вікенд
23.30 Х/ф «Вовк»
2.00 Х/ф «Він, вона і я»
3.30 Події

У зв’язку з відкриттям
нового салону
потрібен перукар.
Тел: (098) 977-76-32

Київська філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» проводить прилюдні торги з реалізації
іпотечного майна
Лот №1 2-кімнатна квартира № 53, що розміщена на 2 поверсі 2-поверхового будинку за адресою: Вишгородський р-н., смт Димер, вул. Леніна, 65-а. Загальна площа 69,9 кв.м; житлова 41,8 кв.м,
холодне та тепле водопостачання – централізоване, від міських мереж. Характеристика квартири: кімнати – 27,8 кв.м, 14,0 кв.м (підлога - лінолеум, стіни та стеля оздоблені шпалерами) , кухня-їдальня –
14,8 кв.м. (підлога - лінолеум, стіни та стеля оздоблені шпалерами, санітарно-технічні прилади наявні),
ванна - 4,6 кв.м, вбиральня – 1,6 кв.м (оздоблені облицювальною плиткою), коридор – 6,3 кв.м, балкон
– 0,8 кв.м Вікна металопластикові, двері дерев’яні. Технічний стан квартири задовільний. Квартира
належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу.
Стартова ціна – 366 039,00 грн ( без ПДВ) (договір № 11-0008/11).
Гарантійний внесок у розмірі 9150,98 грн ( без ПДВ) вноситься на п/р 26005215346750 «АТ
«ОТП Банк» в м. Києві», МФО 300528, Код ЄДРПОУ 35911358, одержувач ТОВ «ТД EЛІТ СЕРВІС».
Посилання в платіжних документах: гарантійний внесок за лот №1 згідно з договора №11-0008/11
від 25.02.2011р.
Торги призначені на 24 березня 2011 р. о 14 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 38, 5-й поверх.
Остаточний термін подачі заяв 24 березня 2011 р. о 13 год. 00 хв.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом 10 днів (не враховуючи вихідних та
святкових днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів.
Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Платинум банк».
Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 до 18-00.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 38, 5 поверх. Тел. (044) 393-30-88
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»!
Виконавчий орган Закритого акціонерного товариства «Центросталь-Домсталь» (надалі – Товариство) до чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 18 березня 2011
року об 11-00 за адресою: Україна, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, додатково публікує
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Закритого акціонерного товариства «Центросталь-Домсталь» (тис. грн.)
період
Найменування показника
Звітний
Попередній
2010 р.
2009 р.
Усього активів
13031
13611
Основні засоби
4460
5066
Довгострокові фінансові інвестиції
10
10
Запаси
5017
5239
Сумарна дебіторська заборгованість
2130
1907
Грошові кошти та їх еквіваленти
32
7
Нерозподілений прибуток
-4946
-2689
Власний капітал
-1632
625
Статутний капітал
2622
2622
Довгострокові зобов’язання
3764
3764
Поточні зобов’язання
10795
9155
Чистий прибуток (збиток)
-2257
-1966
Середньорічна кількість акцій (шт.)
655550
655550
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
39
31

Телефон для довідок : 585-05-80

В. о. директора Поперечний Р.А.

Вишгород

06.00, 07.00, 01.00, 03.30
«СТН-тижневик»
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
Д.Пєвцов
09.30 “Корисна розмова”
09.40 “Навчайся з нами”
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Мультфільми»
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Мій університет”
17.10 Х/ф “Член уряду”
19.10 “Кроки влади”
19.50 “Гаряча лінія “102”
20.25 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Тарас Шевченко”
23.40 “Запитай та
прислухайся”

05.35 «Наші улюблені
мультфільми»
06.45 Х/ф “Вірні друзі”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “Неймовірні історії
кохання”
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 «Танці з зірками»
17.00 “Моя правда.
Таємне життя “Іванушек
інтернешнл”
18.00 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Посміхнись,
коли зірки плачуть”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”

8.35, 14.30, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с» Братани-2»
15.30 Рятувальники
16.05 Дачники
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
21.40 Нтвшники
22.45 Жіночий погляд

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Людина з
акордеоном”
07.45 «Смак»
08.20 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 “Доки всі вдома”
11.25 «Фазенда»
12.10 «Ян Арлазоров.
Народний мужик Росії”
13.10 Т/с “Спроба Віри”
17.00 Х/ф “Кардіограма
кохання”
18.45 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 “Час”
22.00 “Мультособистості”

08.00 Запитайте в лікаря
08.35 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.20 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
09.45 Даєш молодь
10.20 Замок страху
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.35 Ексклюзив
14.20 Аналіз крові
15.00 Info-ШОК
16.00 Х/ф “Фанфан Тюльпан”
18.00 Х/ф “Година Пік”
20.00 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Завжди говори:
“Так”
23.35 Скеч-шоу “Красуні”
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Пропоную стабільну роботу
в м. Вишгороді:
— техніка із заправки картриджів
(чоловіки 20-35 років).
Навчаємо спеціальності.
— Охоронця (чоловіки 50-60 років).
Довідки за тел:
23-329 (з 9.00 до 17.00)

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Ну, постривай!”
06.55 Т/с “Інспектор Деррік”
09.20 Т/с “Каменська - 2”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Путівка в життя
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.30 Т/с “Каменська - 2”
16.45 Х/ф “Чотири таксисти
та собака”
19.00 Х/ф “Гонщик”
21.30 Х/ф “Справедливий
суд”
23.30 Х/ф “Кривава хвиля”
01.25 Х/ф “Гонщик”
03.25 “Речовий доказ”
04.20 “Правда життя”
05.10 “Агенти впливу”

В аптеку потрібні
провізор і фармацевт.
Оплата гідна.
Тел: (04596) 260-83,
(093) 453-74-86

06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20, 07.50, 09.45, 00.30,
01.50, 02.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.25 “Бістро-ТБ”
10.20 “Феєрія мандрів”
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
11.50 «Досягти мети»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
01.20, 02.20 «Час інтерв’ю»
17.20 “Палата”
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”
22.30 “Час-Тайм”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоо фактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Одна за всіх»
14.00 Т/с “Хто у домі
господар”
15.00 “Гола правда”
15.30 Х/ф “Оптом дешевше
- 2”
17.30 Телесеріал “Універ”
18.30 “Інтуїція”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Нереалні предки”
23.00 Т/с “Реальна кров”
00.05 “На добраніч, мужики!”
01.05 “Дім-2” Спецвипуск
01.35 Музична програма “До
світанку”
06.00 Телемагазин

Короткийробочийтиждень
За розпорядженням т. в. о. міського голови №
28 від 21 лютого ц. р., керуючись ст. ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів
України № 2130-р від 15.11.2010 року «Про перенесення робочих днів у 2011 році»:
у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2011 році для працівників апарату виконавчого комітету та дошкільним і позашкільним
навчальним закладам міста, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями, перенесено робочі дні з:
понеділка 07 березня — на суботу 12 березня;
понеділка 27 червня — на суботу 25 червня.

Жалоба
У годину скорботи
Щирі співчуття Інні Василівні Шубко з
приводу тяжкої втрати — смерті її матері,
Любові Степанівни НАРОЖНОЇ.
Шановна Інно Василівно!
Неможливо уявити непоправне горе
доньки, котра втратила найдорожчу людину
на світі, яка дала їй життя, вклала всі сили та
душу в виховання, була надійною порадницею. На жаль, словами важко загоїти на серці цю глибоку рану.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з
Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Друзі, колеги,
редакція газети «Вишгород»

Сумуємо разом з вами
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород» висловлюють щире співчуття керуючій справами апарату міськвиконкому Ользі Володимирівні Васюк
з приводу тяжкої втрати — смерті її батька
Володимира Семеновича БАКУМЕНКА — і
розділяє горе всієї родини.
Доки живі наші батьки, ми залишаємося
дітьми. Кріпіться, рідні й близькі! З вами залишається світла пам’ять про главу родини, гарного чоловіка, доброго сусіду, ніжного дідуся.

Запрошуємо вас 7-го та
8-го березня на відкриття
нового відділу з продажу
бурштину (картин, ікон
та прикрас), а також
сувенірних виробів з
мельхіору в ТЦ «Сяйво» за
адресою: вул. Набережна,
8-а. Знижка 5 %.

Йдучи назустріч побажанням мешканців
Вишгорода, гіпермаркет «Ашан-Петрівка»
з 7 БЕРЕЗНЯ 2011 року відкриває новий
соціальний маршрут. Кінцева зупинка
І. Мазепи, 2. (біля нотаріуса) до гіпермаркету
(Петрівка). ПРОЇЗД — БЕЗКОШТОВНИЙ.
Автобуси курсуватимуть кожну годину,
починаючи з 10-ї до 22-ї без вихідних.
Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
дитячий візок зима-літо. Недорого.
Тел: (097) 75-50-191
Н А Й М У
квартиру у власника.
Тел: (093) 108-21-54, (063) 893-92-82
доглядачку. Оплата за домовленістю.
Тел: 5-17-15
І Н Ш Е
Репетитор з англійської мови. Тел: (096) 944-64-27
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей, шпалери, відкоси.
Тел: (093) 451-63-04
Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, ламінат, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Офіційно

Вишгород

5 березня

2011 року

11

У виконавчому комітеті

Про затвердження
ліміту використання
питної води

9.

ПП Мазурова

10.

ПП Шкільна
Регіональне земельнокадастрове бюро

11.

Рішення від 24 лютого 2011 року № 49

14.

НАСК «Оранта»
Госпрозрахункове
архітектурно-планув. бюро
КП ЖКГ Вишгородської міської
ради

Розглянувши
звернення
директора
Вишгородського міського комунального
підприємства «Водоканал», керуючись ст.
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити ліміт використання питної
води абонентами Вишгородського міського
комунального підприємства «Водоканал»
на 2011 рік (згідно з додатком).
2. Доручити директору Вишгородського міського комунального підприємства
«Водоканал» довести це рішення до відома
абонентів шляхом оприлюднення в засобах
масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ВМКП «Водоканал» Чебана Г.В.

15.

ТОВ «Будмеханізація»

Т. в. о. міського голови

«ПОГОДЖЕНО»

А. ПЕЩЕРІН

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Державне управління охорони навколишнього
природного середовища
в Київській області
Міський голова
О.І.Безкоровайний
О.В.Решетняк
ЛІМІТ
використання води абонентами
Вишгородського міського комунального
підприємства «Водоканал» на 2011рік

№
п/п

1
2

Назва підприємства
БЮДЖЕТНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ м.
ВИШГОРОДА
Київське облуправління юстиції

5

ДПІ у Вишгородському районі
Вишгородський
районний
центр зайнятості
Відділ у справах молоді та
сім’ї
Вишгородський районний відділ статистики

6

Дитячі садки

3
4

Спожив а н н я
води

Скид
стоків

12.
13.

16.

КМП ф.Рось м. Вишгород

17.

ДП УкрДНТЦ АТП

18.
19.
20.

ТОВ «Інтерфарм»

ПП Ісаєва

94,92

94,92

192

ТОВ «Браун»

202,00

202,00

101.

МКП «Віта»

2447

2338

193

ПП Трушенко Т.В.

339,00

339,00

88

88

102.

ТОВ «Олеся»

328

328

194

ТОВ «Штрих»

37

37

103.

ЗАТ «Оболонь»

3801

3009

195

37

37

104.

ТОВ «Примор»є»

5840

5840

105.

ТОВ «Україна»

375

375

106.

ТОВ «Текс»

365

107.

ПП Максимов

73,0

108.

ТОВ «ТАТ -К»

103,73

109.

Вишгородське РайСТ

110.

Ресторан «Казка на околиці»

111.
112.

13018

12734

35

35

3225,6

3225,6

УДСО при ГУМВС

604

570

Вишгородська ЦРА №23

225

225

109,3

109,3

21.

ТОВ фірма «3В»

89,1

89,1

22.

АТ тресту «ПАЕБ»

394

394

23.

АТЗТ «Медтехніка»

26

26

24.

ТРК «Ультра ЛТД»

110

110

25.

ТОВ «Будмаркет»

168

168

26.

ПП Гавриленко

365

365

27.

ПП Лукашук

347

347

28.

ВАТ «Вишгородсільрибгосп»

1032

886

29.

Вишгородська ФЕГГ

2617

2292

30.
31.

ТОВ «Будпром»

2936,0

2936,0

ДП «Вишгородтранс»
ВАТ
«Укренергобудмеханізація»

934,35

934,35

32.

4832,0

828

33.

ПП Шубка

259,15

259,15

34.

Темкаєв Д.О.

18,3

18,3

35.

ПП Романенко Н.І.

36.

ДСУ «Гідроспецбуд»
ДП «Київська
дирекція»ТОВ»Монолит»

37.
38.
39.

ТОВ «Мрія-96»

40.

ВАТ «Райагрохім»

79

150

212

120.

72,96

72,96

3310

3310

122.

АКБ «Правекс банк»
КТВП магазин №16
«Вишневий»
МКП «Агропромислове
об’єднання»

783

783

123.

ТОВ «Меркурій Вишгород»

4560

4560

124.

КК Бомба

183

125.

ПП Мозговий
ТОВ ТД «Будівельник»

121.

МКП «Творчість»

114,00

114,00

214

29,70

29,70

215

ФОП Щербина С.Б.
ФОП Романенко Ігор
Анатолійович

45,00

45,00

216

ПП Цуприк О.М.

14,60

14,60

183

217

ВАТ «ПМК-43»

81,90

25,10

73

73

218

ПМП «Роал»

929,00

929,00

74

74

219

ТОВ «Бізнес Центр Фармація»

213,00

213,00

213

213

220

ТО «Оріяна Шіп Ярд»

3773,46

3773,46

41

41

221

ВРО «Партія регіонів»

24,40

24,40

273,80

273,80

222

25,00

25,00

602

223

ВАТ АБ «Укргазбанк»
Аптека «Доброго дня»ТОВ
«Велфер»

44,00

44,00

148.

ПП Ярошенко

149.

ТОВ ВУФ»Охорона-сервіс»

150.
151.

Лісогор О.Я.
ВРКП «Комунальник»
(гуртожиток)

152.

ПП Мельниченко

153.

ПП Малініцька

154.

ДП «Укос»

155.

ПП «Роал»

156.
157.

377

377

73

73

369

369

84,9

84,9

125

125

793,3

723,3

1432

1426

ЗАТ БК «Укренергобуд»

1447,8

1447,8

Філія «Відділення ПІБ»

143

143

-

6722,4

270,9

270,9

1622

1453

Укрпочта УДППЗ

375

375

ПП Головаченко

912,5

912,5

20

Вишгородська міська рада

145,0

145,0

71.

742,3

684,4

76,30
3329,00

355

355

229

СПД Бурикина Л.А.

22,00

1440,5

1440,5

330

СПД Волошина Н.В.

43,80

43,80

882

882

331

Шкільний Ю.М.

43,80

43,80

ПП Завгородня Н.Ф.

74

74

332

ПП Перебійніс Ю.М.

14,60

14,60

ПП Міляновський М.Ф.

74

74

333

Павлика О.А.

79,20

79,20

ПП Руденко

456

456

334

Народна газета «Вишгород»

22,00

22,00

ТОВ БК «Житлосоцбуд»

925

405

335

ПП «Харизма - 2006»

63,50

63,50

22,00

219

219

336

Андрощук Г.В.

883,5

127,5

337

ПАТ»Універсал Банк»

ЗАТ «»Ікс 5 рітейл груп Україна»

3886

3886

338

ТОВ»Сава-текс Декор»

-

481

339

2192,0

2178

340

ПП «Фірма «Лемікс»

209

209

341

БФ «Відродження України»

5976,00

73

73

342

ТОВ»Танталіт»

5364,00

13,00

13,00

343

ПП Бесараб Т.В.

30175

30175

344

ПП «Майдан»

456

456

345

ТОВ ВЛОП «Медиком»

209

209

346

ПП Рясик С.В.

449,5

347

ФОП Давиденко Н.В.

4,40

4,40

73

73

348

ПП «Ю.Ф. Імператив»

48,77

48,77

ПП Піддубна Н.І.
ТОВ «Рекламне агентство
«Ольжин град»

13,38

13,14

349

ПІІ»Ост-Вест Експрес»

6

6

350

ПП Костюченко Т.А.

81,80

81,80

158.

Фомин В.Ю.

15,84

15,84

351

Міхальцова Л.С.

40,00

30,20

159.

ПП Триліський

53

53

352

СПД Кугук О.С.

92,40

92,40

160.

ПП Давиденко А.Д.

209

209

353

ПЗНЗ 1 ст. «Школа Кутаф’євих»

176,40

176,40

161.

Аптека «Салгір - 2005»

610

610

354

Маланюк Ю.М.

104,00

104,00

Мар’їна Т.Є.

50,30

50,30

50,30

50,30

-

6,30

6,30

54,00

54,00

Полтавец А.М.

141,90

135,10

СПД Шока А.М.

821,3

821,3

2191,00

1876,00

46,00

46,00

760,80

760,80
221,00

46,00

46,00

63,00

162.

ПП Нікорович О.

98

98

355

163.

ПП Свистун С.І.

3427

3427

356

Ткач А.Ю.

164

ТОВ «ОК Інвест»

497

497

357

ВРОТ Червоного Хреста

10,10

10,10

ПП Міхальцова Л.С.

42,40

33,30

137,00

137,00

79

72.

ФОП Коцюруба Н.Г.
ПП Степаненко В.Л.(ремонт
металовиробів)

16

16

143

143

73.

ПП Наконечна

124

124

165

ПП Домнишева О.В.

368

358

170

127

74.

ПП Донецька

120

120

166

ТОВ «Артпласт Інвест»

-

1429

359

Позняк С.І.

79

79

75.

ПП Ковальченко

219

219

167

ПП Ганноченко О.П.

-

301

360

15,10

15,10

76.

ПП Кравчук О.О.
ПП Кулакова(перукарня по вул.
Грушевського)

306,6

306,6

168

ТОВ «Титан»

-

589

361

945,00

945,00

292

292

169

ТОВ «Єкопроект-2000»

1292

1221

362

Трохимчук Т.В.
ТОВ»Архітектурно-будівельна
спілка»
КП»Управління кап.
будівництва»Вишгородрайбуд»

15,06

15,06

142

142

170

Кравцова «Укрсоцбанк»

65,6

65,6

ВСЬОГО

192628

262067

312,48

79

25

Вишгородський РВСБ України
Вишгородський райвідділ
земельних ресурсів

88

88

26

ЦГО

343

343

27

11 ЗДПО ГУПБ та АРР України

402

402

28

Відділення Держказначейства
Вишгородська редакція
районного радіомовлен.

158

158

31
632

31
632
117

77.
78.
79.

6233

6233

171

СПД Прошак О.В.

334,08

80.

ПП Дідевич

1051

1051

172

СПД Харченко О.І.

91

91

81.

ПП Левкович

1051

1051

173

411

411

підприємства

192628

82.

ХВЕП «Церква Бога Живого»

1209

827

174

-

557

бюджетні організації

59090

50911

83.

ПП Павлушко

600

600

175

ПП Лінник Ю.І.
Друкарня»Видавнича
група»Сьогодні»
Приватний нотаріус Шостак
В.Я.

11

11

1588554

1584174

84.

ПП «Елара»

1210,24

1210,24

176

ДП «Антикор»

537,5

537,5

населення
Вишгородське МКП
«Водоканал»

85.

МПП Серебряков «Аист»

204

204

177

ПП Половинкіна Ж.Ф.

13

13

117

34

3

3

86.

ТОВ «Меридіан-Плюс»

5671

178

ТОВ «Ніка» ЛТД

35

Оркестр-студія «Водограй»

264

264

87.

ПП Щотов

463

463

179

Новопетрівське ККП

36

Насіннєва інспекція
Інспекція державного
технічного нагляду

31,7

32,0

88.

Овакімян А.С.

209

209

180

Тенд Т Україна

11,0

11,0

89.

ЗАТ»Нівіса»

1379

1379

181

Оболонська філія АКБ»Київ»

59090

50911

90.

СП «Беназір»

1369

1369

182

Бочаров Д.Л.

91.

ПП Івасько

536

536

183

АБ»Старокиївський банк»

410

92.

Кооператив гаражів «Екран»

93

93

184

ПП Фірма «Ліра-ЛП»

11

11

16

16

410

368

ПП Степанов
Будівельний кооператив
«Реконструктор»

АПК «Колос»
Вишгородський центр опіки
дитини
Контрольно-ревізійне
управління
Вишгородська районнна
профспілка

В С Ь О Г О:
ПІДПРИЄМСТВА м.
ВИШГОРОДА

213

ТОВ СП МКМ Телеком

169,3

70.

37

117,00

147.

169,3

69.

33

117,00

146.

106

32

40,00

МПП «Віраж»

145.

15796

31

150

ФОП Баєв Р.В.

106

ДЮОКСЦ «Джерело»

ПП Попов

ПП Піскун Перукарня «Шарм»

15796

30

119.

40,00

144.

477

Відділ освіти

29

ПП Дорошенко Н.Й.

143.

477

Вишгородська районна рада

24

210

142.

19

23

98,4

141.

18

22

98,4

140.

Районний фінансовий відділ

Райцентр соціальної служби
Управління соцзахисту
населення
Вишгородський історикокультурний заповідн.

ТОВ «Енергетик»

139.

22,00

79

11,00

118.

ПП Мінцис

17

21

79

11,00

138.

22,00

68.

67.

209

УДНВІ «Укргеоінформ»

110

79

2043

ТОВ «Рута»

110

Фонд комунального майна

2043

137.

ПП Литвин
Кооператив гаражів
«Гідроенергетик»

16

396,00

ПП «Юність Київщини»

136.

54.

ЗАТ Фабрика «Комби»
Вишгородське відділення
ощадбанку №8151
КОДВАТ»Укртелеком»центр
електрозв.

396,00

117.

ПП НВП «Технопроект»
Вишгородський ГРВ при
інспекції ДАБК

Філія Вишгородське ДЕУ

208

66.

208

228

208

106

2957

38

396

106

2957

38

1847

Вишгородська МВД ФСН

АТ «Харчопродторг»

ПП Кутішенко Л.О.

396

15

124,00

116.

135.

1847

290

137,00

124,00

13,25

БК «Укрбудмонтаж»

290

137,00

ПП Грінченко І.В.

76,30

ДП «Гідромеханізація»

14

Павленко С.В.

207

13,25

53.

65.

206

278

СПД Лащихіна Н.М.

52.

64.

1131,5

278

СПД МацковаН.Г.

60,99

999

68

1131,5

ТВП «Смерічка»

227

60,99

79

68

ТЦ «Меркурій»

115.

226

209

63.

114.

627

209

1826

150,00

22,2

ПП Майбоженко

7766

150,00

627

50.

НВП «Прицезійні абразиви»
Вишгородська лікарня
ветмедицини

СПД Стельмах

22,2

209

62.

205

ТОВ»МВВ Інструментс»

493,9

475

318

Вишгородська РайШРБД

209

475

318

134.

493,9

КО автошкола

ПП «А.В.А.»

133.

ПП Хондожко

ТОВ «БП-Групп»

139,00

113.

4,38

ВАВ «Київгідромонтаж»

61.

1729,00

139,00

22,00

49.

60.

1729,00

ТОВ «Променергобуд»

4,38

48.

1769

ВАТ «МПМК №35»

204

22,00

103

249

203

14,6

ПП Ченчик Т.В.

103

1769

501,5

14,6

ПП Любенко

ПП Дента

249

501,5

Триліський Е.В.

225

47.

Вишгородський РВГУ МВС
Вишгородська райдержадміністрація
КП «УФКС» Стадіон «Енергетик»
Управління агропромислового
розвитку
Вишгородський райвідділ пенсійного фонду

ПП Іванко Н.О.

224

79

Райвійськкомат

1437,50

147

1729

10

15,06

1437,50

67,16

79

9

15,06

ВМФ»Киокушин-Кан Карате»

147

1729

59.

ТОВ «Три Ленд»

202

67,16

ВАТ КБ «Надра»

4402

201

986

ПП Романенко І.М.

ЗАТ КПМК -2

40

1302

986

12,60

ПП Стаценко

662

46.

40

1302

54,00

102,60

132.

900,3

686

45.

4402

КМП «Радіотехніка»

131.

900,3

106

Районний відділ культури

200

-

106

Вишгородський РДК ФПП

103,73

ТОВ НВП «Титан»

106

ПП Левчук

ПП Ходаківський
Вишгородське відділення АППБ
«Аваль»

114,00

54,00

130.

126

44.

ПП Піскун

114,00

ТОВ «Евробенк ЕФГ Україна»

ПП Ступник М.В.

237

ПП «Мода 21 Вік»

СПД Гущина Н.А.

199

ТОВ ТФ «Будматеріали»

2383

57.

198

129.

237

56.

365
73,0

128.

2061

20169

808,00

501

ЗАТ «ВДМ»

106

885,10

501

ТОВ»Техмехбуд»

20169

6,34

ТОВ «Баяр»

ТОВ «Дім і сад»

43.

106

6,34

197

127.

42.

55.

196

424,80

3195

1384

534,30

424,80

79

1384

534,30

120

ТОВ «Континент нафто трейд»

Київ- Петрівське підприємство

61,50

ФОП Головач
ПП»Народний Союз «Наша
Україна»

120

41.

51.

61,50

126.

ПП Тернова Н.В.

8

13

100.

432

900

7

12

37

0

957

58.

11

37

-

4575

по м.Вишгороду

ПЕРЕДАЧА

119

1

Дніпровське БУВР

15,84

15,84

2

4535
25760

204,40

204,40

33,5

33,5

3

ВРКП «Вишгородтепломережа»

61733,4

13358,1

4

ЦРЛ

204

204

5

ТОВ «Кен -Пак» Україна

РК профспілки

26

26

93.

ТОВ «ЕКО»

1989,3

1989,3

185

ТОВ «Папірленд-Плюс»

9222

6

ТОВ «Завод БМК»

Київський судноплавний шлюз

834

834

94.

Кооператив гаражів «Чайка»

281

281

186

ТОВ «Берізка»

1111

985

7

ЗАТ»А.Е.С.Київобленерго»

4.

ТОВ «Вибір»

396

396

95.

ТОВ «Атомторг»

343

343

187

ЗАТ «Датагруп»

7,92

7,92

8

ТОВ»Карат-Ліфткомплект

5.

Редакція газети «Слово»

37

37

96.

ЗАО СВС «Дніпро»

2975,0

2975,0

188

ПП «Дніпр Еліт»

704,00

655,00

6.

ПП «Чудове прання»

4530

4530

97.

ТОВ «Ванда»

7.

ПП Голуб

26

26

98.

ВРКП «Комунальник»

8.

ПП Святний

73

73

99.

ПП Дикун

189

ТОВ Фірма «Омега»

190

ТОВ «НП-СІТІ»

137

137

191

ТОВ «Технолоджі»

63

63
264

107,93

287063

29517,5

3.

697

393885

Каскад Київських ГЕС і ГАЕС

2.

1019

91630
1988782

4910

ПП Недашківська Н.Г.

697

706540
2546812

691
37335

1.

1170

262067

107,93

ВСЬОГО

44191

41848

233100

188190

19380

5440

1053

1053
6879

2940697

2275845

Директор Вишгородського
МКП «Водоканал»
Г.В.Чебан

12

5 березня

Соціум

2011 року

Вишгород

Коротко про різне

У світі
Тривають народні протести у країнах Близького Сходу та Північної Африки:
Ємені, Ірані, Джибуті, Іорданії, Марокко. За
останні дні в зіткненнях мітингуючих і поліції в Лівані загинули від 200 до 400 осіб, 900
перебувають у лікарнях лівійського міста
Бенгазі. Населення країн Близького Сходу
та Північної Африки вимагає зміни влади.
Найбільші заворушення відбуваються
досі в Лівії. Тут на кордоні з Тунісом збираються десятки тисяч біженців. Країни ЄС та
США намагаються хоч якось вплинути на
ситуацію. Євросоюз затвердив санкції проти лівійського лідера. Відтепер фінансові
активи Каддафі, які перебувають у країнах
ЄС, заморозять. Такі ж обмеження стосуються і 25 його найближчих соратників.
Також пакет санкцій передбачає заборону
продажу Лівії зброї та спецзасобів для придушення безладів, таких як сльозогінний
газ. США, в свою чергу, «заморозили» 30
мільярдів Каддафі. Лівійський лідер заявив,
що у випадку військового втручання США
або НАТО загинуть тисячі громадян Лівії, а
Штатам він обіцяє “другий В’єтнам”.
Гроші за небезпеку – наш уряд платитиме миротворцям в Кот-д’Івуарі вдвічі
більше. Відтак, за участь у місії в африканській країні зарплата українського рядового, сержантського і старшинського складів
становитиме 1860 доларів. Проте і ризик за
ці гроші – неабиякий. У столиці Кот-д’Івуара
Ямусукро прихильники колишнього президента Лорана Гбагбо обстріляли в понеділок, 28 лютого, експертів ООН.
Прем’єр-міністр тимчасового уряду
Тунісу Мохаммед Ганнуші йде у відставку.
Саудівська Аравія, найбільший у світі
постачальник нафти, збільшила видобуток
чорного золота на 8%, або на 700 тисяч барелів на день – до більш ніж 9 млн. барелів.
Заворушення перекинулися й на країни Центральної Європи. Близько 10 тис.
націоналістично налаштованих громадян
влаштували ввечері в суботу, 26 лютого мітинг на площі Святого Марка у центрі столиці Хорватії Загребі. Постраждало понад
30 людей.
У квітні Фідель Кастро залишить посаду першого секретаря компартії Куби.
Албанський мільярдер Беджет Паколлі став новим президентом Косово.
Уряд Єгипту заборонив вивозити золото і ювелірні вироби. Ембарго поширюється на золоті злитки, прикраси, а також
будь-які вироби з дорогоцінного металу.
Влада Великої Британії має намір
припинити пряму фінансову допомогу 16
країнам, насамперед Росії, Китаю та Іраку.
Основну частину коштів спрямовують у країни, на території яких ідуть війни або де наявні епідемії небезпечних хвороб, таких як
малярія, наприклад, у Гані і Афганістані. Міністр додав, що поки що влада Об’єднаного
Королівства не підтримуватиме Лівію, незважаючи на масові заворушення.
Столиця Росії шостий рік поспіль лідирує в переліку міст із найдорожчими готелями. На другому місці – Нью-Йорк, на
третьому – Женева.
До прихильників заглядати в чарку віднесено п’ять країн: Молдову, Чехію,
Угорщину, Росію й Україну. От тільки – хто
що п’є з тої чарки?
Влада китайського міста Шанхая вирішила ввести закон, щоб на кожен дім припало не більше одного собаки.
Британські та американські вчені в
США виявили останки невідомого раніше
виду динозаврів.
Оргкомітет зимової Олімпіади в Сочі
оприлюднив результати всенародного голосування конкурсу талісманів. Символами
Ігор оголошені три призери – Леопард, Білий
ведмедик і Зайка. Талісманами Паралімпіади
2014 року стали Промінчик і Сніжинка.
У результаті землетрусу силою 6,3
бала у великому місті Крайстчерч у Новій
Зеландії загинули близько 150 осіб.
У Голлівуді в лос-анджелеському театрі «Kodak» пройшла 83-тя щорічна церемонія нагородження «Оскарів».
У Парижі пройшла 36-а церемонія нагородження головної національної кінопремії Франції «Сезар».

У Бразилії під час карнавалу, де зібралися тисячі людей із різних країн, сталася трагедія. Високовольтний кабель упав
на танцюючий натовп. Внаслідок інциденту
загинули 16 людей, ще близько 60 —
поранені.
У Гавані урочисто відкрито 13-й міжнародний фестиваль сигар. На елітних торгах шанувальник сигар виклав за одну коробку 450 тис. євро, при цьому встановив
світовий рекорд.
У котів та їхніх господарів є нагода
святкувати. У всьому світі 1 березня відзначають День кішок.
Із 1 березня у всьому світі заборонений експорт осетрових риб і чорної ікри.
2 березня виповнилося 80 років першому і останньому президенту СРСР, колишньому генеральному секретарю ЦК
КПРС, «батьку» перебудови і гласності Михайлу Горбачову. Ювілей він відсвяткує в
Москві в колі сім’ї та друзів.

В Україні
У березні для уболівальників розпочинається місячник продажу квитків на
Євро-2012. Упродовж місяця квитки на
матчі фінального Євротурніру, який Польща та Україна спільно прийматимуть вже за
рік – з 8 червня по 1 липня, – можна буде
придбати через Інтернет.
Із 8 березня громадян, які прострочили кредитні платежі, можуть виселити
з квартири і заборонити виїзд за кордон.
У цей день набуде чинності нова редакція
Закону «Про виконавче провадження». У
законі передбачено, що виконавчі служби
отримують доступ до всіх електронних баз,
які стосуються майна: вони зможуть безкоштовно користуватися даними БТІ, земельного кадастру, МРЕВ, виявляти майно
боржника, накладати на нього арешт і продати за рішенням суду. Якщо за громадянином числиться борг і кредитор звернувся
до суду, боржника не випустять за кордон.
Також закон обмежує процесуальні права
боржника щодо оскарження виконавчих
процедур: якщо рішення суду не на його користь вступило в силу, оскаржити його ніяк
не можна. Відкриті торги з реалізації майна
відтепер стосуватимуться тільки рухомого
майна, а житло і ділянки стануть реалізовувати через комісію, а не публічно.
Республіканський комітет Криму з
міжнаціональних відносин розробляє концепцію тримовного навчання в школах регіону.
Президент Віктор Янукович ґрунтовно
підійшов до зміни Основного Закону країни
за допомогою Конституційної асамблеї.
Очолити її має перший Президент України
Леонід Кравчук.
«Газпром» планує цьогоріч поставити в Україну близько 40 млрд куб. м газу,
повідомив начальник управління по роботі
з країнами ближнього зарубіжжя компанії
Анатолій Подмишальський.
Міністерство аграрної політики і продовольства України встановило мінімальні
та максимальні інтервенційні ціни на агропродукти, які підлягають державному ціновому регулюванню. Обмеження встановлені на цукор-пісок від 7100 до 8100 грн/т,
сухе молоко – 25-40 тис. грн/т, вершкове
масло – 35-40 тис. грн за тонну.
У столиці метро і маршрутки не подорожчають – про це повідомив голова
столичної адміністрації Олександр Попов.
Нині економічно обґрунтована ціна вартості проїзду 2,70 грн, кияни платять 2 грн.
Перевізники на маршрутках вимагають
підвищення ціни до 4,5 грн. Але для цього
повинні бути чіткі економічні розрахунки –
стверджує Олександр Попов.
За перший місяць нового року
кількість українців, які офіційно не мають
роботи, зросла на 40 тис. осіб. Станом на 1
лютого в Україні було зареєстровано понад
585 тис. безробітних.
Із нового навчального року оцінку з
фізкультури відмінять. Згідно з новою програмою – уроків фізкультури стане більше.
Але навантаження буде менше. Крім того,
новий стандарт передбачає, що дітям, які
займаються у спортивних школах чи секціях у вільний від навчання час, це буде зараховуватися як заняття з фізкультури.

Близько трьохсот студентів з різних
столичних вишів під пильним оком сотні
правоохоронців знову пікетували Верховну Раду. Третій тиждень поспіль активістів
штовхає на морозний протест новий закон
про вищу освіту та не дає спокою профільний міністр Дмитро Табачник. Обурення
молоді викликають невиплата стипендій та
необґрунтоване підвищення цін на контрактне навчання.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду і
публічне схвалення тоталітарної ідеології.
Фонд Державного майна надіслав
співзасновникам авіакомпанії МАУ пропозицію про купівлю 61,58% акцій авіаперевізника за 287,229 млн.
Сукупний чистий збиток комерційних
банків України за підсумками січня цього
року склав 5,2 млн. грн.
Україна, за рішеннями національних
судів, нині заборгувала громадянам 130
млрд. грн.
Уряд визначив термін дії водійських
посвідчень. Посвідчення водія міжнародного зразка видаватиметься на 50 років.
Україна пропонує Білорусі поставити
10 тис. т свинини для білоруських переробних підприємств.
На Волині перша гідрологічна станція контролює наближення «великої води».
Спеціалісти стверджують: потрібно не
одну, а принаймні 60 таких станцій, бо є загроза повені й у Білорусі. Вартість станції –
понад 30 тис. грн.
Старі мережі не витримують навантаження (новозведених багатоповерхівок).
19 лютого цього року — порив тепломереж
у Києві майже на добу залишив без тепла і
гарячої води 486 об’єктів, зокрема 250 житлових будинків, 10 лікувальних установ, три
школи, 10 дитсадків.
В українському парламенті зареєстрували проект Закону «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання)».
Глава українського уряду Микола
Азаров, члени Кабміну, Голова Верховної
Ради Володимир Литвин у парку Слави у
Києві поклали квіти до могили Невідомого
солдата – на честь Дня захисника Вітчизни.
Податкову службу реформують протягом найближчого півріччя, зокрема розділ Податкового кодексу про спрощену
систему податкообкладання. З другого
кварталу вступає в силу норма закону, яка
забороняє юридичним особам відносити
до складу валових витрат засоби, витрачені
на оплату товарів і послуг, що надають підприємці – «спрощенці».
Європейський банк реконструкції і
розвитку готовий додатково виділити 150
млн.євро на будівництво нового об’єкта
«Укриття» над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Про це
повідомив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, для нового
надійного укриття і безпечної роботи людей на місці аварії потрібно 1,2 млрд євро.
Дільничних лікарів більше не буде –
лікувати нас будуть сімейні лікарі. Кожну
область поділять на госпітальні округи (по
100 тисяч людей). В окрузі буде одна багатопрофільна лікарня, лікарня інтенсивного
лікування, лікарня для відновлювального лікування і ще одна – для планового лікування хронічно хворих, хоспіс і заклад медикосоціальної допомоги. Медична реформа
спочатку пройде у вигляді експерименту
в трьох областях – Вінницькій, Донецькій і
Дніпропетровській.
Змінено перелік людей, котрі отримуватимуть 100% зарплатні, перебуваючи на
лікарняному. Це батьки, які доглядають за
дітьми до 14 років, чорнобильці всіх категорій, ветерани війни, жертви нацистських
переслідувань і донори. 60% середньої заробітної плати за лікарняний отримають
робітники із стажем до 5 років. 80% – із стажем від 5 до 8 років. На повний заробіток
можуть розраховувати ті, у кого страховий
стаж перевищує 8 років.
Парламент прийняв у першому читанні закон №7400 про масштабну амністію – волю отримують 7000 ув’язнених.
Остання амністія була за Президента Вікто-

ра Ющенка в 2008 році – тоді до 60-річчя
Загальної декларації прав людини на волю
вийшло понад 3000 ув’язнених. На 1 січня
в країні відбували покарання 154 тисячі людей – за даними Держдепартаменту з питань виконання покарань.
Міста-учасники Євро-2012 звернулися по додаткове фінансування. Львів потребує дофінансування на міські дороги,
переобладнання лікарень, облаштування
гуртожитків та окультурення туристичних
маршрутів. Харків потребує додаткової фінансової допомоги на добудову метро.
Київ – не таке привабливе для туристів місто, як вважалося. Торік українську
столицю відвідало 300 тисяч іноземців, тоді
як європейські міста рахують туристів мільйонами. Адже у Києві немає туристичних
орієнтирів, аудіогідів, бракує цікавих екскурсій. А затори на дорогах і поготів відбивають бажання їхати до столиці України.
Продажі мобільних телефонів в Україні зросли на 62% .
Вітчизняні переробні заводи платять
за тонну соняшнику на 400 грн. більше, ніж
експортери.
У рамках Великого скульптурного салону у столичному Мистецькому Арсеналі
презентували фантастичні людські фігури,
арку з двометровими хлопчиками та проекти унікальних лавок, гойдалок та окулярів.
Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко виступає за
введення в Україні індикативних заробітних
плат.
Під час Євро-2012 в Україні працюватимуть 2,5 тисячі волонтерів.
У Бердянському зоопарку нещодавно народилося двоє левенят. На дитячому
майданчику зоопарку знову поповнення –
двоє гімалайських ведмежаток. І батьки, і
дитинчата – у зимовій сплячці, щоправда,
малюки так і ростуть уві сні.
Із 1 березня цього року польська влада зменшує оплату за видачу національних
віз для громадян України на 15 євро — до
20 євро.
Вартість літра соняшникової олії у
роздрібних мережах обіцяють тримати на
рівні 13 гривень.
У січні-лютому поточного року на погашення і виплату відсотків за державним
боргом Україна витратила 7,32 млрд. гривень. Майже п’ята частина цих коштів пішла
на відсоткові виплати.
До України приїхав всесвітньо відомий оркестр Гленна Міллера. Гастролі колективу — з 28 лютого по 7 березня у 8 містах країни.
У Київському університеті ім. Б. Грінченка вивчатимуть китайську мову. Зараз
розглядаються можливості організації програм обміну студентами і навчання столичних студентів у Китаї. Крім цього, розглядається можливість стажування та створення
ресурсного центру для підвищення кваліфікації викладачів китайської мови.
До кінця 2012 року у Києві побудують
9 нових готелів на понад 1,5 тис. місць.
Масляна з присмаком буряка. У Чернігові весну зустрічали першим фестивалем борщу. 800 порцій класичного українського та чернігівського борщу гості свята
з’їли за годину. Національний рекорд поїдання борщу – 1000 порцій. Цей результат
спробують в Чернігові покращити вже наступного року.

На Київщині
А от у місті Іванкові Київської області під час святкування Масляної спекли
млинець діаметром 2,5 метра. У масових
гуляннях з нагоди свята взяли участь мешканці та сільгоспвиробники всіх районів Київщини, а також керівництво області.

У світі
Індієць Зіона Чана (с. Бактванг, східний штаті Мізорам) визнаний головою
найчисленнішої сім’ї у світі. У 67-річного
індійця 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і 14
невісток.
Найстаріша жінка Європи, жителька
Литви відсвяткувала день народження. Аксінії Мітушовій виповнилося 112 років.
Знаменита французька актриса Анні
Жирардо померла у віці 79 років в паризькій лікарні Ларібуазьєр.

КОЛО жінки

Вишгород

5 березня

Поверну, кохана, залюбки.
Морем ласки і пісень прибоєм
Зачарую ночі й дні твої.
Із тобою, мила, із тобою
Хвилі ми одної течії.
Утекти від свіжості не вдасться,
Та й хіба від долі утечеш?
Ось побачиш — мліючи від щастя,
Ти в мої обійми упадеш...
***

Весна
Віка ШМИГОРА

Прилинула на лебединих крилах,
Уквітчана перлинами роси.
І скільки в ній і ніжності, і сили!
Це — символ неповторної краси.
У пролісковій вишині - блакиті
Сміється сонце, шле нам свій привіт.
Весна! Весна! Колише сонне віття,
В її обіймах квітне цілий світ.
***

В пам’яті довіку
Петро СИНИЦЯ

В пам’яті довіку проліски канікул,
Стріли Купідона, очі, як моря.
Ти, як Афродіта в лісі первоцвіту,
Наче в небі наднова зоря.
Це — пасаж іскрометного кохання,
Мов янтар із віків шаман-сосни.
Не було морозистого вагання
В почуттях первоцвітної весни.
Іскорки влетіли в сни мої казкові,
А дороги мовчки знову розійшлись.
Не зломила відстань юної любові —
Долі наші в крицю заплелись.
Іскри розтопили двох сердець тривогу,
Не діждуть морози — це на все життя.
Блиск очей освітить всю земну дорогу
І не буде з неї вороття.
***

Галина МОРОЗ

Щаслива жінка,
Якщо має поруч
Чоловічі сильні плечі
І може стомлено
Під вечір
Схилитися на них.
Проблеми,
Що у всіх бувають,
Цю жінку, знаю,
Не злякають,
За чоловічі сильні плечі
Сховається від них.
Щаслива жінка,
Вона знає,
Що він її оберігає…
***

З а т обою,
об о ю, ми
мила,
ла, за тобою

Сергій ХАУСТОВ

В день матери вселенского начала
Своим приходом к нам весна стучала,
Лучами солнца лица освещая
Дарила нам любовь природа,
праздник возвещая.
Подарена нам жизнь
прекрасной половиной —
Благословенны женщины
и Богом, и мужчиной.
И жертвы ваши не напрасны никогда,
Любили вы своих детей всегда.
Вы жизнь дарили не прося в обмен награды,
За это все мы благодарны вам и рады.
За счастье это мы должны вам будем вечно,
И потому живое в этой жизни бесконечно.
Вы — то начало, что творит, не уставая.

Віктор КУЧЕРУК

За тобою, мила, за тобою
Я піду, помчуся, полечу.
Зацілую сонцем, а водою
З голови до п’ят облоскочу.
Обплетуся хмелем пустотливо,
Заквітчаю різнобарв’ям всю.
Гомінким пташиним переливом
Я тобі неспокій принесу.
Я примушу потьмянілі зорі
Засіяти знову уночі.
Забуяти зеленню безкорі
Я для тебе попрошу корчі.
Споришем і м’ятою дороги
Застелю, а всі твої стежки
Вже сьогодні до свого порога

Малятам — про весну

Весна
Марійка КЛИМЕНКО,
учениця 6-Б класу спеціалізованої школи
«Сузір’я»

У сонечка весняного промінчики веселі,
Вони у нас на ганочку крутили каруселі,
На гілочках гойдалися в густому верболозі,
В калюжі задивлялися, стрибали по дорозі.
Промінчиками сонечко маляток лоскотало,
На щічках ластовиннячко усім намалювало.
* * *
Навесні яскраве сонце землю зігріває,
Заглядає у віконце, щиро всіх вітає.
Навесні дзвенять струмочки, квіти зацвітають
І галявини зелені цвітом прикрашають.

Ніна ОСПАНОВА,
лікар-офтальмолог вищої категорії
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ця підступна недуга практично не має симптомів, поступово руйнує зір і, якщо не лікуватися, призводить до незворотного — сліпоти.
Щоб зрозуміти, що таке глаукома, треба уявити, що діється всередині ока. Око — це сосуд, у
якому постійно циркулює рідина. Надходження
її і відтік мають бути однаковими. Якщо відтік
погіршується, то рідина переповнює око, воно
розтягується і починає тиснути на зоровий
нерв, руйнуючи його.
За ступенями руйнування зорового нерва
глаукома має чотири стадії.
Перша. Коли людина ні на що не скаржиться, і тільки за внутрішньоочним тиском лікар виявляє певні відхилення. Необхідно зробити досить складне обстеження, щоб виявити недугу.
Друга-третя. Пацієнт помічає ослаблення

Микола МЯГКИЙ

Зачем мне дни, зачем мне ночи,
Когда нигде не нахожу
Твои волшебной силы очи,
Их взгляд, что в памяти держу?
Каким огнем их опалило?
Каким морозом опекло?
Какой стеною заслонило?
В какой туман уволокло?
Гуляет всюду ловкий ветер,
Тасует в небе облака.
И я увидел: в этом свете—
Все переменчиво пока.
Вся жизнь горька не увяданьем,
А невозвратностью в года,
С какими памяти свиданье
Не состоится никогда.
***

Вивчаючи властивості 27
корисних продуктів, вчені на
перше місце поставили волохатий зелений фрукт — ківі,
який містить 75 мг вітаміну С,
0,3-0,4 г жиру, 11 г вуглеводів, 1 г білка, 2,6 г клітковини
і 4 мг натрію. Фрукт багатий на
вітамін Е, антиокислювачі і лютеїн — саме ці компоненти здатні
попереджати проблеми із зором.
Калорійність ківі всього 46
ккал, а холестерину немає взагалі. Крім того, останні експерименти засвідчили, що цей продукт ще й активно спалює жири,
які блокують артерії, що знижує
ризик утворення тромбів.
Вживання хоча б одного ківі в
день допоможе позбавитися багатьох хвороб.

Вітаємо

Весняне
Здрастуй, Веснонько красна,
Незбагненно прекрасна,
Небезпечно мінлива
І нестримно щаслива.
Ти бурхлива і ніжна,
І квітуча, і сніжна,
То прозора, то хмарна,
Будь-яка, але гарна!
Подаруй нам надії,
Світлі, сонячні мрії…
(Не лише про зарплати
до жіночого свята)

Із ювілеєм!
Моя мама — люба, мила!
Сукні розкішні для тебе пошила.
Дуже люблю тебе, щоб ти знала!
Троянди тобі подарувала!
Щоб раділа душа твоя
І не знала горя,
І залишилась ти сама собою —
Завжди красивою і молодою.

Моя мама

зору, насамперед — його поля.
Четверта. Повна сліпота.
Колись глаукома була невиліковною. Нині
існує чимало ефективних лікарських засобів,
але приймати їх треба систематично, за певною схемою, без жодних порушень і пропусків
— тільки так можна зупинити просування ворога всередині ока.
Мета лікування глаукоми — знизити внутрішньоочний тиск, зупинити руйнування зорового
нерва й зберегти зір. Етапи лікування: терапевтичне, лазерно- чи скальпельно-хірургічне.
Якщо діагноз поставлено, лікар-офтальмолог добирає відповідні медпрепарати, які знижують внутрішньоочний тиск, і постійно його
контролює. Не вдається це зробити ліками —
треба вдатися до лазерної хірургічної допомоги. Ця сучасна операція — малотравматична,
виконується без розрізу очного яблука. Лазером прочищають систему відтоку рідини з ока.
Якщо лазерне втручання неефективне, пропонують скальпельно-хірургічну операцію, яку,
до речі, можна зробити й у Вишгороді.
Із зором жарти короткі! Аби справитися
з цією грізною недугою та не перейти з однієї стадії захворювання до іншої, більш тяжкої,
звертайтеся до офтальмолога регулярно і виконуйте всі рекомендації лікаря. Дуже важливо
звернутися вчасно, тому що жодне лікування

Ківі — не пташка,
а засіб від хвороб

Олена РОГОВЕНКО

Повіяв теплий вітерець,
Розкидав хмари він по небу,
І сяє сонечко з небес
На сонну нерозквітлу землю.
Мініатюри з натури
Весна, весна прийшла й у ліс,
Де звірі в темних хащах бродять, Владислав ЛОЗА, 6-В клас, ВРГ “Інтелект”
Де хитрі зайчики за ніс
Руки не доходять
Лисиць по своїх стежках водять.
Щось усе руки не доходять закінчити почате. А
* * *
може, вони просто ростуть не звідти, звідки треба?
Як ви гадаєте...
...що б зробила звичайнісінька людина, якби була
Марійка ДЖУНЬ,
всемогутньою? Ну а я про що?
учениця 4-А кл.
Егоїсти
Вишгородської ЗОШ № 1
Зараз сиджу перед монітором. А поки я це роблю,
Моя мама — люба, мила!
десь в Африці люди потребують допомоги... І думаю:
Постіль тобі я постелила.
який же я егоїст! Ні, не так: які ж ми всі егоїсти...

Не пропустимо глаукому!
Шостого березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою. Це одне із складних
захворювань очей, яке призводить до сліпоти, інвалідності — тут глаукома, можна
сказати, на першому місці. На жаль, в усьому світі все більше людей страждає від цієї
недуги.

Собою жертвуя, жизнь мира освещая.
Вы — ангелы, вы — жизни свет,
вы — радость.
Вы — наше счастье, соль и сладость.
Цветок прекрасный вы нам подарили.
Жизнь — это счастье, вы ее всегда любили.
И сердце наше вы собою окрылили,
И ласку, и заботу вы мужьям дарили.
Мы благодарны всем вам бесконечно.
Вселенское начало — мать,
пусть будет вечно.
Всем вам земной поклон за чудо жить,
Мы вечно будем помнить вас и вас любить.
***

Дитячий куточок

Олена РОГОВЕНКО

І матуся під віконцем висадила квіти,
І просила ясне сонце їх теплом зігріти!
Ой, ви, квіточки весняні, скоро зацвітайте,
Рідну неньку на світанні цвітом звеселяйте!
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Цікавинки

Літературна вітальня

Щаслива жінка

2011 року

Ваше здоров’я
не поверне вас із третьої чи другої стадії глаукоми до першої. Тож щотримісяці кожен, хто
має проблеми із зором, має відвідати кабінет
офтальмолога.
Найліпша профілактика сліпоти через глаукому — її рання діагностика та, при виявленні
цього захворювання, ретельне виконання усіх
призначень лікаря. Тому усім, кому за 30 років,
необхідно раз на рік виміряти очний тиск. Вчасний візит до офтальмолога займе не так багато
часу, та убезпечить вас від підступної недуги чи
допоможе її призупинити.

Лікар-офтальмолог 2 категорії Руслан
Оспанов, завполіклінікою Вишгородської
ЦРЛ Ніна Оспанова, кандидат медичних
наук — лікар-офтальмолог Леонід Федоров, провідний хірург Київської області,
який практикує у Вишгороді

У перший день весни народилась Ольга Олександрівна
Тірська — жінка-будівельник,
виконроб, волею і талантом
якої зводились будинки, прокладались нові вулиці та проспекти, місто набувало сучасного вигляду.
Вона і сьогодні у вирі подій — ініціатор створення музею
гідробудівельників, організатор
і натхненник постійної фотовиставки про тих, хто будував наше
місто і гідростанції на Дніпрі.
Чарівна, неповторна, віддана
і вимоглива у дружбі, невтомна,
незважаючи на роки, наша Ольга завжди сповнена весняного
настрою – недарма народилась
у березні.
Непомітно підкралася
лагідна дата,
Ювілейною видалась
березнева пора,
Ми бажаєм здоров’я
і щастя багато,
Будь живою красою
й суцвіттям добра!
Подруги — Ірина КУЗНЕЦОВА,
Людмила ТОЛСТОВА

Меню

Чим годувати розум?
Вчені Брістольського університету дослідили 14 тисяч
дітей 15-20 років і виявили
певний взаємозв’язок між раціоном дитини та його інтелектуальним рівнем у дорослому
віці.
З’ясували, що діти, яких до
трьох років годували фастфудом
(піца, чіпси, печиво), у вісім років
були за рівнем IQ на 5 пунктів нижче ровесників, яким батьки давали
домашню їжу, фрукти та овочі.
Тенденція не змінилася, хоча
вчені вирішили ввести для дітей,
вигодуваних на фастфуді, спеціальну дієту. Інтелектуальний розвиток цих дітей все одно відстає
від ровесників, як передають євроЗМІ.
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ФізкультУРА

Потрібен тренер
У четвер, 24 лютого, спортивна зала Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
гостинно приймала учасників
змагань першості міста серед
навчальних закладів з волейболу.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч КДЮСШ, суддя змагань

У ході змагань було і урочисте
відкриття, і напружена боротьба
за першість, і нагородження переможців.
Єдине, чого хотілося би побачити більше, то це майстерності
юних волейболістів. А бажання
постійно займатись улюбленим
видом спорту у багатьох учасників змагань є, як у юнаків, так і в
дівчат.
У районній ДЮСШ є і база для
занять, тобто спортивний зал і інвентар. От тільки бажаючих працювати тренером з волейболу у
Вишгороді чомусь немає, тому і
результати вишгородців у районній спартакіаді за останні роки погіршились. Отож, шукаємо фахівця із волейболу…
Технічні результати змагань:
Юнаки: І місце — спеціалізована школа «Сузір’я», ІІ місце — гімназія «Інтелект», ІІІ місце — ЗОШ № 1.
Дівчата: І місце — ЗОШ № 1,
ІІ місце — гімназія «Інтелект», ІІІ
місце — спеціалізована школа
«Сузір’я».

Благодійність

Привіз дров,
передплатив пресу
Валерій Павлович Костюченко – підприємець, якому
сьогодні через економічну
кризу теж непросто працювати. Крутиться, як білка в колесі,
аби у магазині був асортимент
товару, були задоволені покупці і вчасно отримували зарплату працівники.
Сергій ЛАГУНЕНКО,
заступник голови міської ради
ветеранів

Але у вирі буднів знаходить час
подумати про тих, кому сьогодні
найважче. Люди звертаються до
нього з різними проханнями. Наприклад, 96-річній Галині Михайлівні Савчук та 75-річному Василю
Матвійовичу Лакеєнку він завіз по
машині дров, а 86-річному Івану
Романовичу Швецю – колишньому директору музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» передплатив його улюблені газети
і журнали. А ще передав у міську
раду ветеранів 150 гривень.
Міська рада ветеранів, а
також інваліди, яким надав
допомогу Валерій Павлович,
щиро дякують йому і бажають здоров’я та благополуччя,
успіхів у добрих справах.

Меню

Охоронці серця і
транзит для кишок
Банани здатні асорбувати
в організмі людини надлишки
солі, бо мають активні сполуки калію. Тож вони уберігають
серцево-судинну систему від
захворювань.
Банани чудово втамовують
голод, забезпечують організм
енергією і корисними речовинами.
Навіть у маленьких дітей рідко зустрічається від них алергія. Дорослі теж їх полюбляють, за винятком
тих, кому шкідливий цукор.
Енергетична цінність бананів
– 90 кілокалорій на 100 грамів. Їхні
волокна полегшують кишковий
транзит, сприяють засвоєнню цукру і жирів.
У бананах міститься велика
кількість вітамінів Е і С, зокрема В6
мають не менше чверті рекомендованої щоденної дози.

Спосіб життя

2011 року
Знай наших!

Інтелектуали Вишгородщини

26 лютого ц. р. на базі Немішаївської
ЗОШ № 1 Бородянського району відбувся
обласний етап командного чемпіонату з
інтелектуальних ігор серед учнівської молоді.
Валентина ПІЛЯНСЬКА,
учениця 10 класу Вишгородської районної гімназії «Інтелект»,
депутат Обласної ради дітей Київщини

Варто зазначити, що активна робота з підготовки чемпіонату розпочалась на семінарі
керівників клубів інтелектуальних ігор у вересні 2010 року, який проводив вишгородський
районний Центр художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт». Керівник районного клубу інтелектуальних ігор «Ерудит»,
методист Центру творчості Інна Заблоцька поділилася досвідом у проведенні таких заходів
у нашому районі. Адже за ініціативи директора

Коротко про різне
Американські вчені з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі знайшли засіб від облисіння. Після ін’єкції препарату астрессін-Б,
який блокує дію CRF, через три місяці спостерігається густий ріст волосся.
Вчені хочуть ввести 13-й знак зодіаку,
який називатиметься Змієносець. Під новий
знак потрапляють ті, хто народився між 30
листопада та 17 грудня. Одночасно скоротиться кількість днів в інших знаках, а частина
людей буде змушена поміняти своїх небесних
покровителів.
До Дня рідної мови експерти вивели
певну статистику: сьогодні у кожній 11-річній
школі українську мову учень вивчає упродовж
1698 годин і впродовж 490 годин – українську
літературу.
Міністерство внутрішніх справ відкрило
спеціальну сторінку в Інтернеті для збору заявок на видачу закордонних паспортів. Для
того, щоб залишити заявку, громадянину
України потрібно зайти на сайт центру видачі
паспортів passport-ua.org та перейти за посиланням «Запис у чергу онлайн». Після реєстрації в системі запропонують власноруч обрати зручний час для зустрічі з інспектором,
щоб уникнути черги. В тестовому режимі система обробляє до 10 заявок за день.
Із початку року на водоймах України за-

Бойові мистецтва

Вишгород

закладу Олени Андріяш у «Дивосвіті» прийнято проект «Інтелектуальний простір», за яким
клуб «Ерудит», що об’єднує декілька команд
гуртків та клубів інтелектуальних ігор, регулярно проводить загальнорайонні турніри: «Ігри
розуму», «Територія IQ». І ось нарешті сталася
довгоочікувана подія — вишгородська команда інтелектуалів Технічного ліцею «Мозаїка»
отримала перемогу у відбірковому етапі обласного чемпіонату!
Учні продемонстрували свою ерудицію у
різноманітних конкурсах, уміння працювати
в групі та мали гарну інтуїцію, що, варто відзначити, відіграє не останню роль у подібних
змаганнях. Саме це стало одним із складових
секрету успіху, бо інтелектуали-ліцеїсти перегнали 9 команд-суперників та вийшли у фінал
чемпіонату, який проводитиметься у квітні. А
ще успіх забезпечила ґрунтовна підготовка
учнів, яку провели керівник команди, вчитель
ліцею Валентина Ліщинська, методист Центру
гинуло 46 людей, близько 60 осіб вдалося врятувати.
Цього року запровадять вітчизняне маркування побутової техніки, зокрема холодильників та телевізорів, залежно від їх енергоспоживання.
Кабінет Міністрів України затвердив положення про новий порядок виплати лікарняних. Нова методика передбачатиме у 10-денний термін визначати терміни та розміри
виплат.
Уряд прийняв постанову про підвищення розміру допомоги при народженні дитини.
Рік починається з 17 952 грн на першу дитину,
разова виплата – 7 344 грн. По 884 грн людина
отримуватиме протягом 12 місяців. За другу
дитину виплачуватиметься 36 720 грн. Перша
виплата – 7 344 грн і щомісяця протягом року
– по 1224 грн. На третю, четверту, п’яту, шосту,
сьому дитину – 73 440 грн, разова виплата –
7 344 грн і після цього 1836 грн протягом 36
місяців.
В Австралії відбувся традиційний фестиваль дерев’яних човнів. У 1994 році із найбільшого порту Тасманії — “Хобарта” — у океан вийшло 180 дерев’яних яхт, це і стало початком
традиції.
Китаєць встановив рекорд з перебування під снігом. Чоловікові, одягнутому лише
у нижню білизну, вдалось пробути по шию закопаним у сніг протягом 46 хвилин. Зазначимо,

творчості Інна Заблоцька та директор Технічного ліцею Лариса Савчук.
І я, як представник дитячого журі від Обласної ради дітей Київщини, щиро радію за
те, що Вишгород вкотре гідно продемонстрував себе на обласному рівні. Тому побажаймо
нашим юним інтелектуалам натхнення, нових
знань та удачі, щоб пройти далі, в суперфінал.
Ми — найкращі й сподіваємося на подальші
перемоги!

що температура повітря у регіоні Внутрішня
Монголія, що на півночі Китаю, де відбувалось
встановлення рекорду, опустилась до 36 градусів зі знаком мінус.
Держава має намір перевести всі навчальні матеріали до програми на базі
4G-мережі, і таким чином заощадити 400 мільйонів гривень на виданні підручників. Про це на
презентації проекту «Відкритий світ» розповів
керівник робочої групи «Національні проекти»
Владислав Каськів. Він підкреслив, що 1,5–2
мільйони школярів зможуть придбати нетбуки
вартістю до 2 тисяч гривень за схемою безвідсоткового кредиту. А відмінники, за його словами, зможуть отримати нетбуки безкоштовно.
Процентна ставка по кредиту для решти школярів уточнюється.
Україна на 22 місці серед країн з протестними настроями. У рейтингу, який опублікувала газета The Wall Street Journal, Україна опинилась між Тунісом та Боснією й Герцеговиною.
Першість у рейтингу тримають Кенія, Камерун
та Пакистан.
У рейтингу найдорожчої столичної нерухомості на першому місці – Печерськ. Схожа
тенденція і у Шевченківському районі Києва —
ціни на трикімнатні помешкання впали майже
на 3%. Найдешевше житло на Деснянці — стати власником квартири в цьому районі можна
за 1300 дол. за квадратний метр.

Першість міста з карате Кіокушин-кан

27 лютого в приміщенні Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи пройшла відкрита першість
міста Вишгорода з Кіокушин-кан Карате
серед клубів Київської області. Організаторами змагань були ГО «Вишгородська
міська федерація Кіокушин-кан карате»,
Вишгородська міська та районна ради.
Лідія ЧЕРТКОВА
ФОТО — Анастасія СУХІНА

Змагання пройшли в рамках оновленої Всеукраїнської федерації Кіокушин-кан
карате-до Ренмей та були найчисельнішими
на Київщині. Участь взяли майже 200 каратек (дітей, юнаків та дівчат) з Ірпеня, Броварів, Білої Церкви, Києва, Макарова та, звісно,
Вишгорода (Вишгородську міську федерацію
Кіокушин-кан карате представляли 70 каратек, хлопців і дівчат). Змагання пройшли на
гідному організаційному та дружньому рівні,
спортсмени-переможці отримали нагороди
(кубки, медалі, дипломи), а їхні тренери-семпаї — почесні Кубки за розвиток Кіокушин-кан
карате в Київській області.
Зважаючи на надто сильну конкуренцію
від каратек з Броварів та Ірпеня, наші хлопці

Момент бою: за мить до перемоги
та дівчата із збірної міської федерації не «підкачали»: одні посіли перші місця, інші — здобули цінний досвід та зміцнили свій бійцівський дух для майбутніх перемог.
Хотілося б відзначити наших призерів.
Владислав Пуюл – 1 місце (категорія 1415 років, до 55 кг); всі двобої закінчив достроково, один за одним вибиваючи суперників
нокдауном чи нокаутуючи їх!
Валерія Курочкіна – 1 місце (16-17 років,
до 55 кг); маючи власну вагу 41,0 кг, завдяки
швидкості та відмінній техніці без особливих

Сигнали служби 101

проблем виборола перше місце, а в одному з
боїв нокаутувала спортсменку з Білої Церкви,
що була важча на 8 кг!
Перші місця зайняли: Дмитро Вінниченко
(6-7 років, до 25 кг), Арсен Триморуш (10-11
років, до 40 кг), Володимир Сергеєв (12-13
років, до 45 кг), Ярослава Сахарова (8-9 років, до 30 кг), Каріна Костюкевич (14-15 років,
до 55 кг).
Другі місця посіли Лев Саченко, Андрій
Пождема, Максим Самойлик, Євгенія Степанченко. Треті — Дмитро Луканов, Олег
Бондар, Олександр Чмирук, Ганна Вольська,
Вероніка Мамай, Тетяна Чеботар.
Юні каратеки плідно попрацювали і тепер
готуються до інших важливих змагань, яких
до кінця навчального року іще дуже багато.
Змагання, до речі, відбулися і завдяки батькам юних каратек, які розуміють важливість
фізичного і духовного розвитку дітей. Звісно,
що й без фінансової підтримки меценатів та
спонсорів проведення таких заходів неможливе, тож Вишгородська федерація карате
щиро вдячна за підтримку: приватним підприємцям Миколі Ковалю, Владиславу Заїці,
Аллі Франішиній, Ірині Ніколаєвій, Юрію Таранову. А нашим спортсменам зичимо міцного
здоров’я та подальших успіхів і перемог!

Горить житло

За два місяці поточного року на Вишгородщині
сталося 19 пожеж, якими завдано матеріальних
збитків на суму понад 986 тис. грн. Це відчутні
втрати для нашого району за такий короткий період.
Володимир ВЕРЕМЕЄВ,
заступник начальника Вишгородського РУ, майор
служби цивільного захисту

Більшість пожеж — через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації обігрівальних прила-

дів і власну необережність громадян, які використовують для обігрівання приміщень не заводські прилади,
а «самопали» чи, ковтнувши оковитої, палять у ліжку.
Шановні громадяни!
Ваша безпека насамперед залежить від вас
самих. А іще — від уважного ставлення до тих, хто
поруч. Відвернути біду можна, загасивши чужий
недопалок чи вчасно зателефонувавши «101».
Про неправомірні дії чи бездіяльність працівників пожежної охорони повідомляйте за телефоном довіри ГУ МНС України в Київській області
(044) 425-43-01

Резонанс

Вишгород
Першу річницю свого правління Віктор Янукович відзначив сеансом спілкування з країною. Впродовж майже
чотирьох годин Президент розповідав,
яким він бачить сьогодення і майбутнє.
При цьому розв’язувати конкретні проблеми йому було простіше, аніж відповідати на проблемні запитання.
Ксенія СОКУЛЬСЬКА, «Подробности»

«Почую кожного»
Підсумувати перший рік свого президентства глава держави вирішив у кращих
демократичних традиціях — поспілкувавшись із народом. Абсолютно спонтанною
зустріччю з громадянами назвати запланований тригодинний марафон з включеннями із різних міст і запитаннями, які
почали збирати майже за два тижні, всетаки дещо сутужно. За форматом і ступенем регламентованості «Пряма розмова з
країною» нагадувала не стільки інтернетпрес-конференції Віктора Ющенка, в ході
яких могли озвучити неприємні запитання,
скільки телемости вищого керівництва Росії. Та все ж як спроба гаранта звернутися
до кожного українця лютневий захід однозначно заслуговує на увагу.
Тривале (насправді телемарафон затягнувся майже на годину від запланованого), хоча і надто опосередковане спілкування з нацією продемонструвало: Віктор
Федорович устиг досить непогано освоїтися в ролі Президента. При цьому варто відмітити, що патерналістська модель
главі держави все-таки ближче. Судячи з
тональності його відповідей, а головне, по
тому, яким саме запитанням приділялося
найбільше уваги, можна вважати, що роль
«доброго царя» Віктору Януковичу зрозуміліша, ніж найманого менеджера, який на
певний час отримав країну в управління.
При цьому варто відзначити, що втілювати
владу Віктор Янукович, у принципі, готовий. Але не завжди і не в усьому.
Якщо судити за реакцією Президента,
то найпростіше йому було відповідати на
запитання на кшталт: «Зрозумів, почув,
розберуся». При цьому формулювання
самих запитань могли і не грішити максимальною конкретизацією. Наприклад, на
запитання хмельницького бізнесмена про
те, чи можлива диференціація страхових
внесків для «спрощенців», які торгують не
щодня, глава держави запропонував спочатку зв’язатися з ним і розповісти про
проблему конкретніше. Приблизно так
само (а-ля «Зустрінемося — розберемося») Віктор Федорович обговорив і можливі пільги для багатодітних фермерських
сімей.
Так гарант реагував на багато «подразників». Одеса скаржиться на водіїв-мажорів? — Глава держави накаже прокурорам
розібратися.
Одеський градоначальник підвищив
собі зарплату? — Відповість...
На столичному жилмасиві проблеми
з чистим повітрям? — Це в компетенції
Олександра Попова.
У Донецькій області закривають украї-

Коротко про різне

В Україні
Мешканці міста Новогродівки на Донеччині — без тепла і світла вже четверту добу (станом на
02.03.2011 – ред.). На вихідних вийшла з ладу єдина місцева котельня. Щоб зігрітися, люди масово
включили електроприлади. Мережі
такого навантаження не витримали.
Тепер у будинках не тільки холодно,
а й темно. Люди вийшли на мітинг –
вимагати від міського керівництва
владнати комунальні проблеми.
Міською радою розроблений
проект, який передбачає переведення 30-ти житлових будинків на
індивідуальне
електроопалення.
Найближчим часом чиновники обіцяють відремонтувати всі шість
електропідстанцій
Новогродівки.
А от з теплом доведеться почекати. Експеримент з альтернативним
опаленням запрацює лише восени.

номовні школи? — Тенденцію зупинять.
Губернатори не посприяють наміру
Президента створити в кожній області
«один показовий дитячий будинок» (доля
останніх досі невідома)? — «Якщо до кінця цього року такі показові дитячі будинки
не будуть відкриті, а я стежитиму, як ітиме
це питання, я цих байдужих керівників відправлю, і ніколи вони при мені не працюватимуть у владі», — обіцяє Віктор Федорович незавидне майбутнє недбайливим
чиновникам...

5 березня
«Будуємо нову країну»

Бесіда в режимі «Почую кожного», як це
колись обіцяла передвиборча агітація, не
позбавила главу держави можливості розповісти журналістам і телеглядачам про глобальніші плани життя країни, ніж обіцянка
сприяти подальшій реконструкції ужгородського замку. І хоча, констатуючи сьогодення і змальовуючи майбутнє, Президент не
уникав неприємних запитань, та відповіді на
багато складних запитань він або не конкре-

Пряма розмова з країною
Розподіл відповідальності за вирішувані завдання — механізм, який має працювати, як годинник. Та все ж Президент
не знімає з себе обов’язку відповідати
за все. Як результат — за введення в дію
трьох тролейбусних ліній жителі Керчі подякували саме гаранта. Він же у відповідь
пообіцяв допомогти із введенням четвертої.
Розподіляючи «чергових» із того чи
іншого напрямку, Віктор Янукович не завжди конкретизував завдання до формату
разових заходів, хоча, можливо, помітній частині аудиторії такі відповіді були б
і ближчі. Так, вирішити скруту з високими
цінами на ліки Президент збирається не
обмежувальними заходами, а підтримкою національного виробника. А на зауваження з приводу неможливості розвивати
«дворовий спорт» у заставлених автомобілями дворах глава держави відреагував
«стратегічно» — розповів про необхідність
комплексно вирішувати інфраструктурні
проблеми в регіонах — причому, зовсім
не обов’язково коштом держави. «Ми у
най-найближчий час створимо фонд регіонального розвитку, який працюватиме,
я думаю, в системі банку реконструкції й
розвитку для того, щоби ми могли фінансувати регіональні програми, і аби ті кошти, які з року в рік виділяються на розвиток регіонів, виділялися хай під мінімальні
відсотки, але на поворотній основі», — поділився планами гарант.
Хоча можна було відмітити, що в окремих випадках Віктор Федорович схильний
узагальнювати навіть сильніше, ніж можна було передбачити спочатку. Наприклад, на запитання про те, чи приведуть
прорахунки в управлінні державою до кадрових змін, Президент відповів вельми
дипломатично: «Моє завдання створити
таке конкурентне середовище в кадровій
політиці держави, у якій молодь могла б,
як то кажуть, здійснювати тиск на ті кадри,
які трохи не встигають набрати швидкості, котру набирає країна і котру фактично набрав уже весь світ». Яке відношення
до відставок має кадровий потенціал? На
думку Віктора Федоровича, максимально
пряме. «Кадрові зміни будуть, вони завжди необхідні. Чому? Тому що не витримують деякі керівники різних рівнів такої
напруженої роботи», — уточнила людина
номер один у державі. Але перелік тих,
хто не «витримує», передбачливо залишився за кадром.

На Київщині
Київська обласна державна
адміністрація розпочала підготовку до 80-річчя утворення регіону.
Про це заявив губернатор Київщини
Анатолій Присяжнюк в інтерв’ю журналістам у місті Іванкові Київської
області, де 27 лютого відбулося
святкування Масляної.
Він запевнив, що до 80-річчя
«кожне село, кожне місто ми приберемо, наведемо порядок, створимо
нові робочі місця, щоб люди дійсно
відчули, що є влада і вона працює
для людей».
За підсумками соціально-економічного розвитку районів та міст
Київщини у 2010 році перше місце
серед районів зайняв Згурівський,
друге — Миронівський, третє — Макарівський. Враховувались здобутки у сільському господарстві, обсяги реалізації промислової продукції,
розрахунки за житлово-комунальні
послуги та найкращі показники ви-

тизував (а то й зовсім уникав прямих відповідей), або — перекладав відповідальність за
стан справ на когось іншого.
Головне, що можна було винести із чотиригодинного «соло» Президента — попереду нас чекають нелегкі часи, але перетерпіти їх необхідно. «Успішна реалізація
початих економічних реформ надзвичайно
важлива. Ми дуже рішуче налаштовані на
реформи, які змінять життя людей на краще. Однозначно. Іншого шляху немає», —
пояснив гарант, уточнивши, що 2011 рік
буде, як і 2010-й, важким, а перші відчутні
позитивні результати всеосяжних реформ
(21!) будуть лише 2012-го. Поки українцям
треба затягти паски і разом працювати в
ім’я країни.
«Захищати інтереси своєї землі ми
повинні всі разом, спільно. Тоді нас поважатимуть у світі. І я робитиму все, аби
не допустити жодного розбрату — ані політичного, ані на яких-небудь інших підставах... Ми маємо навчитися поважати один
одного — кожну мову, кожен регіон, кожну
культуру», — старався Віктор Федорович
надихнути націю.
Об’єднуватися українцям є перед чим:
попереду пенсійна реформа, і глава держави окремо уточнив, що без підняття пенсійного віку (але лише плавно і не інакше!)
не обійтися, земельна, адміністративна,
реформа армії (розпливчаста відповідь на
це запитання дозволила верховному головнокомандуючому уникнути конкретної
дати переходу до контрактної армії)... При
цьому необхідно не називати тих розбіжностей, які заважають нам співіснувати.
«Мудрі люди говорять, що не варто шукати
простих відповідей на складні запитання,
не потрібно шукати ідеологічних відмінностей, а треба думати, як потрібно жити
в майбутньому», — доводив гарант свою
тезу про те, що Схід і Захід «приречені
жити разом».
Приклади того, як потрібно уникати
«ідеологічних розбіжностей», 25 лютого
Віктор Федорович демонстрував неодноразово. За декілька годин спілкування з
громадянами він повторив тезу про те, що
Голодомор був геноцидом, але не лише
українського народу, відмовився обговорювати «дегероїзацію» Степана Бандери
і Романа Шухевича, а водночас пояснив
одеській студентці, що потрібно вивчати і
поважати українську мову — адже російській найближчим часом статус державної
не гарантує.

конання дохідної частини місцевих
бюджетів.
Переможець серед міст – Бориспіль, де залучено найбільше інвестицій. Буча лідирує за високими
темпами нарощування доходів бюджету. Славутич має найкращі показники у погашенні заборгованості
з виплати зарплати.

У Вишгороді
У середу другого березня місцеві комуністи та ветерани зібралися на площі Т. Шевченка перед
адмінбудинком. Гучно критикували
олігархів (які не створюють робочі
місця для молоді, а натомість зберігають свої капітали у офшорах),
гаранта, уряд, місцеве керівництво.
Народ — кількістю з півсотні пенсіонерів та до десятка молодиків — висловлювався проти підвищення комунальних тарифів, нових кодексів
(пенсійного, трудового, житлового
тощо) і… за повернення у Радянський Союз.

2011 року
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Невиконання однієї з найболючіших
для «ядерного» електорату Партії регіонів
обіцянки глава держави пояснив просто і
витончено. За 20 років незалежності ангажувати під таке голосування 300 парламентських голосів не вдалося, «і зараз ми
бачимо, що в парламенті 300 голосів не
набирається».
Теза про те, що у деякій скруті влади
можуть бути «винні» народні депутати, пролунала неодноразово. Наприклад, підозрілою названо «антикорупційну» поведінку
ВРУ. «Сьогодні створюються групи лобістів
– ми знаємо, не лише усередині країни, а й
за її межами, ми знаємо, що сьогодні в парламенті працюють групи, які мають намір
працювати з депутатами так, щоб заблокувати той або інший законопроект, внести якісь зміни, на які ніколи не погодиться
Президент», — обурювався гарант. Та все
ж пакет законів обіцяють ввести в дію ще
до кінця нинішньої сесії. Тим часом, Президент стоїть на тому, що «антикорупційна»
Феміда зовсім не упереджена, долю опозиціонерів вирішить суд, а міжнародний аудит
(який незгодні мають оскаржувати в суді ж!)
неодмінно проаналізує і держдіяльність за
2010 рік — щоб усім не кортіло... Поки що
у головні вороги президентських зусиль записані представники середнього і нижчого
«поверхів» влади — люди, які заважають
будувати нову країну.
Хоча парламентарі деколи главі держави
і заважають (свій вплив на більшість гарант
визнає досить акуратно), можливості прямо
боротися з неконституційною поведінкою
депутатського корпусу (з тим же «оптовим»
голосуванням за себе й іще декількох колег)
Президент доки не бачить. Головна зброя
проти депутатського свавілля — реформа
виборчої системи. Президент вважає, що
вибирати своїх представників джерело влади має або 50 на 50, або — винятково по
«мажоритарці». При цьому свої побажання
визначальними Віктор Федорович не вважає — адже він до парламенту і цієї реформи не має прямого відношення...
Образ Президента, який створювався впродовж усіх годин телемарафону,
однозначним не вийшов. З одного боку,
глава держави продемонстрував готовність відповідати за все: за курс реформ,
за розв’язання проблем кожної галузі, за
допомогу практично кожному українцеві.
З іншого боку, в більшості неприємних випадків гарант використовував можливість
акуратно обійти перепони (труднощі), які
можуть призвести до іміджевих втрат, і перекласти при нагоді відповідальність чи то
на виконавців, чи то на не дуже чітко окреслених супротивників благих починань. При
цьому роль першої особи держави і зосередження влади Віктор Янукович грає,
схоже, не без задоволення. Під кінець зустрічі з телеглядачами глава держави пообіцяв їм, що ось так — гранично відкрито
і чесно — звітуватиме перед громадянами
щороку. Безумовно, слухати Президента 25 лютого 2012 року буде дуже цікаво.
А він передбачливо уточнив, що обіцяє
нації поліпшення життя «якнайскоріше».
Про фірмове ПР-гасло «Вже сьогодні» не
йдеться.

Традиції

Прощена неділя
Прощену Неділю, за традицією, вважають останнім
днем Масляної. У народі її називали проводи, цілувальником, днем пробачення. Цього дня люди традиційно ходять
до родичів і висловлюють шану батькам, говорять: «Прости мені», а у відповідь чують: «Бог простить — і я прощаю».
Тож приступають до посту з доброю душею, зосереджуються на духовному житті з чистим серцем зустріти Великдень – день Воскресіння Христового.
У прощений день їздять обдаровувати кума з кумою, залишають на могилах млинці, моляться і вклоняються праху
рідних.
Прощення між рідними і знайомими проходить увечері.
Спочатку приходять до старшого в роду: «Прости мені, будь
ласка, якщо в чомусь винен перед тобою». Він відповідає:
«Бог тебе простить». Далі — поцілунок і низький уклін.
Щоб Господь Бог пробачив нам гріхи, маємо щиро пробачити усім людям їхні «гріхи» перед нами: «Не судіте, і не будете судимі; не засуджуйте, і не будете засуджені; прощайте,
і прощеними будете».
Цього дня в церквах на літургії читають Євангеліє з частиною з Нагірної Проповіді, де йдеться про прощення образ
ближнім (без чого ми не можемо отримати прощення гріхів
від Отця Небесного), про піст і збирання небесних скарбів.
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5 березня

Мозаїка

2011 року

Кросворд «Веснянка»

На дозвіллі

Вишгород

Вітаємо!
У березні день народження святкують: депутати міської ради
3 березня – Дмитро Юрійович НОВИЦЬКИЙ,
4 березня – Євген Олексійович МАР’ЇН,
9 березня (кругла дата) – Вадим Олексійович ГЕРАЩЕНКО
***
10 березня – начальник організаційного відділу Вишгородської міської
ради Юрій Михайлович ТКАЛИЧ;
17 березня – завідуюча ДНЗ «Ластівка» Галина Петрівна ЛИТВИНЕНКО;
30 березня – директор КП «Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради» Василь Васильович КОЛОБОВ.

Нехай перші квіти дарують красу, Хай вітер весняний огорне вас щастям,
Хай мрії здійсняться, задумане вдасться!
А доля нагадує вічну весну,
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Вітаємо Юрія ТКАЛИЧА!
Шановний Юрію
Михайловичу!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня народження! Ваш професіоналізм, креативність і послідовна та
наполеглива праця вносять вагомий внесок у діяльність
місцевої влади і забезпечують повагу серед колег. Ви
гідний представник молодого покоління, СИЛЬНА робота якого спрямована на розвиток міста. Нехай доля
шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а
віра, надія та любов будуть вірними супутниками на
життєвому шляху.
З повагою

фракція «Сильної України» у Вишгородській міській раді

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
спеціаліста І категорії апарату виконкому;
Вимоги: — освіта вища; вільне володіння українською мовою; знання ПК;
досвід роботи в державних установах не менше 2-ох років.
Документи приймаються протягом місяця з дня публікації оголошення за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, кімн. 63. тел: 54-554
Склав Борис РУДЕНКО

1. Він не жив. Він весь час думав про ... .2. Любиш ... над Хомою — люби над собою. 3. — У
дім, де сміються, приходить .... (японське прислів’я). 4. Продавець жінці, що приміряє каракулеве
...: — Ви ніби народились у каракулі! 5. Наполеон славився тим, що під час гри у ... безсоромно
ошукував своїх партнерів. 6. Бос мензурок і колб. 7. Раціон, розписаний по пунктах. 8. Сини принесуть, а ... й кути рознесуть. 9. — …, дізнавшись, що у нього всередині є звивини, почав претендувати на звання мудреця (В. Підмайстрович). 10. — ... була б у відчаї, якби природа створила
її такою, якою робить її мода (П. Буаст). 11.— Чоловіки говорять про жінок, що їм заманеться,
а ... роблять з чоловіками, що їм завгодно (С. Сегюр). 12. — Старі ... дурніші від молодших. (Ф.
Ларошфуко). 13. — ... має мішень, але не завжди пробиває її (М. Арсаніс). 14. Звіринець …, де
звірі оглядають людей. 15. Його ... була проспівана —він переспівував чужі (Е. Кроткий). 16. — ...
скоріше є ознакою усвідомленням власної мізерності, ніж величі (Д. Свіфт). 17. — Сміх — це ...:
воно проганяє зиму з людського обличчя (В. Гюго). 18. — ... визначає свідомість, пиття замутнює
її (Е. Кроткий). 19. — ... не вирішує ніяких питань, але допомагає їх вирішити (Ж. де Фалкенаре).
20. Його назвали людиною-загадкою, а ... його — ребусом.

Цитати про жінок

Середньостатистична жінка прагне бути гарною, а не розумною, тому що середньостатистичний чоловік краще бачить, ніж думає.
Привабливі жінки відволікають.
***
***
Є два способи керувати жінкою, проте їх ніхто
Якщо жінка на тебе не дивиться – це ще не
не знає.
означає, що вона тебе не бачить.
***
***
Деякі жінки гідні того, щоб за них боролися…
Жінка може пробачити чоловікові, навіть
А деякі – щоб за них віддали життя.
якщо він нічим перед нею не завинив.

P.S.

9.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Обрання робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря
Зборів, Голови та членів Лічильної комісії.
2.
Звіт дирекції про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за
2010 рік та визначення основних напрямків
діяльності на 2011 рік.
3.
Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії
Товариства за 2010 рік.
4.
Затвердження річної фінансової звітності
Товариства за 2010 рік та порядку розподілу прибутку.
5.
Затвердження рішення Ради товариства
про викуп емітентом власних акцій у 2011
році.
6.
Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні
товариства” та внесення відповідних змін
до Статуту Товариства шляхом викладення
Статуту в новій редакції.
7.
Затвердження уповноваженої особи для
підписання нової редакції Статуту та реєстрації нової редакції Статуту.
8.
Внесення змін до внутрішніх Положень АТ
«Київгідромонтаж» з метою приведення їх
згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

12.

Найдовше служить асфальт,
укладений
ніжними жіночими руками

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам (1), Куплю (2), Обміняю (3), По-

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

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

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не
входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто
чи надсилати до редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із
семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне
оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне
найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному
з кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити.
Пункт передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з квітня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року

К

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Дирекція акціонерного товариства
«Київгідромонтаж»

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Реєстрація акціонерів і їхніх представників
для участі у загальних зборах буде проводитись
22 квітня 2011 року з 13-30 до 15-00 за місцем
проведення зборів.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника
акціонера, крім паспорта, - доручення на право
участі і голосуванні у загальних зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних
зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова,
4, Дирекція АТ «Київгідромонтаж».
Акціонери можуть ознайомитись з проектом
рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства:
до дати проведення загальних зборів 21
квітня з 9-ї до 17-ї години
у день проведення загальних зборів 22 квітня з 9-ї до 13-ї години.
Телефон для довідок: (+04596)- 220-72

№ рубрики___2______
на «12» березня 2011р.

писати друкованими
літерами

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

11.

ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ
ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

Р

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

10.

Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із
зміною найменування Товариства.
Відкликання та обрання членів Ревізійної
комісії Товариства у зв’язку із зміною найменування Товариства.
Про обрання Генерального директора товариства.
Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «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 іс-

З

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «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 іс-

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВГІДРОМОНТАЖ»
повідомляє про проведення чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня
2011 року о 15:00 за адресою:
Україна, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Шлюзова, 4

Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
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
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