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Людина

Привітання
від недільчат

Вітаємо

Єдина країна, єдиний народ,
єдина мета
День Соборності України — дата історична і епохальна водночас. Доречно іще раз замислитися над
тим, хто є українці у світовій історії. Пригадати, яке місце в державотворенні займає Вишгород, що об’єднує
нас, вишгородців.
Ми шануємо наше минуле й у найкращих традиціях
наших предків розбудовуємо демократичну державу.
Незалежність — це повага до себе й інших. Будьмо відповідальними за майбутнє нашого міста і нашої держави,
працюймо для розквіту України, шановні вишгородці!

Соборна Україна

Вишгородська районна організація Партії регіонів

О. Богдан благословляє
малих і дорослих прихожан
Хорошою традицією стали організовані
привітання прихожан церкви святого Володимира вихованцями недільної школи з нагоди різних свят.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Не стало винятком і одне з найбільших християнських свят – Різдво Христове. З цієї нагоди
учні прицерковної школи з учителями Валентиною Михайлюк і Валентиною Клименко після
недільної служби вітали присутніх колядками
та теплими побажаннями світлої долі й Божої

ласки. Розпочалось дійство всім відомими
мотивами колядки «Нова радість стала…» під
cкрипковий акомпанемент вихованки недільної
школи Марії Клименко. Діти подарували прихожанам щирість та відкритість побажань, запалили у душі кожного вогник віри у різдвяне чудо. По
завершенні отець Богдан Николин благословив
усіх і привітав із святами.
У недільній школі навчається близько 50 дітей.
Нині облаштування будівлі школи зупинено, та й
заплановане спорудження дитячого майданчика
на території церкви відкладено на невизначений
термін через відсутність коштів.

Програми розвитку міста-2011
ІНФОРМ тиждень

Безкоштовно!
Асоціація роботодавців

Ветеранський актив

Вишгородщини проводить
СЕМІНАР
25.01.2011 року у приміщенні малого актового залу
райдержадміністрації (2-й поверх адмінбудинку, м. Вишгород, пл. Т.Шевченка, 1) Асоціація
роботодавців
Вишгородщини
проводить семінар з роз’яснення
положень нового Податкового
кодексу.
Початок о 14:00.
Запрошуються усі охочі.

Днями відбулась звітно-виборча
конференція вишгородської міської
організації «Діти війни».
Головою ради організації обрано
Валентину Ляховську, головою ревізійної комісії — Ольгу Тірську. Контактні тел: (04596) 51-910; 22- 302;
51-277.
20 січня на звітно-виборчій конференції міської ради ветеранів обирали новий склад первинної організації ветеранів по вул. В. Симоненка
(головою обрано Галину Федоренко).
Приймальні дні міської ради ветеранів: вівторок – з 10:00 до 13:00 у приміщенні райвійськкомату (вул. Ю. Кургузова, 5). Конт. тел: (04596) 519-10.

Школа без агресії

Футзал

Під егідою
партії влади
Завтра, в неділю, 23 січня,
о 9-й ранку у великій залі
РДЮСШ (за Вишгородською ЗОШ №1) розпочнеться
чемпіонат
Вишгородського
району з міні-футболу.
Контактний телефон:
(097) 237-62-32 (голова Федерації футболу Вишгородського району Микола Король.

Офіційно
Про скликання другого
пленарного засідання
ІІ сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
Розпорядження № 1
від 14 січня 2011 р.

Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

День 22 січня 1919 року увійшов до календаря як
велике державне свято — День Соборності України.
Саме тоді на площі перед Київською Софією було урочисто проголошено Акт злуки Української Народної
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки,
що стало могутнім виявом прагнення нації до етнічної
та територіальної єдності.
Ця історична подія сформувала підґрунтя для
відродження незалежної, соборної, демократичної
держави та утвердження національної ідеї. У розмаї
жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники
поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України.
Віримо, що територіальна цілісність держави, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців,
навіки залишиться непорушною. Тільки в єдності дій
та соборності душ можемо досягти величної мети
— побудови економічно сильної та духовно багатої
демократичної держави.
Плекаймо
все,
що
працює
на
ідею
загальнонаціональної єдності.
Бажаємо вам, дорогі співвітчизники, доброго
здоров’я, незламної віри у щасливе майбутнє нашої
України!
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17 – 19 січня у Вишгородській
ЗОШ № 1 та ВРГ «Інтелект» практичний курс профілактики прояву негативних емоцій у дитячих і підліткових
колективах провело ТОВ «Мистецтво
життя». Під час інтерактивних уроків
школярі дев’ятого і шостого класів
грали в командні ігри (кожен відповідав за іншого!), опановували навички
ефективного спілкування, дихальних і
фізичних вправ, що допомагають позбутися втоми, поганого настрою і
агресії.

Іще одна святиня
18 січня у с. Нові Петрівці в присутності вірян та представників місцевої й обласної влади було освячено

www.vyshgorod.osp-ua.info

вже другу капличку біля Дзвонкової
криниці — на місці зруйнованого у
1930-х роках Межигірського монастиря.
За словами отця Богдана Николина, настоятеля церкви св. Володимира: «Це не просто капличка – а справжній храм». Саме о. Богдан підтримав
ініціативу новопетрівчан збудувати
цей осередок духовності.
Церква відзначила своїми нагородами меценатів, які сприяли побудові
цього храму душі, а також священика
каплиці отця Арсенія.

Водохреща
Освячення водою не лише очищення тіла – це оновлення душі. Тож
Водохреща Господнє, що завершує
цикл різдвяних свят, 19 січня зібрало
тисячі віруючих на березі Київського моря. Святкову літургію проводив
протоієрей Димитрій (Денисенко),
настоятель церкви свв. Бориса та Гліба (читайте на стор. 12). Він подякував голові Вишгородської райдержадміністрації Олександру Приходьку
та меру міста Віктору Решетняку за
підтримку у збереженні духовності та
народних традицій.
Спілка підприємців Вишгородщини організувала безкоштовне чаювання.
На жаль, через тонку кригу зануритися у святу Йордань усім охочим не
пощастило. Про безпеку дбали міліція
та рятувальники.
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Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати
друге пленарне засідання II сесії
Вишгородської міської ради VI скликання 26 січня 2011 р. о 10.00 у
залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким
порядком денним:
1. Про затвердження Регламенту Вишгородської міської ради VI
скликання.
2. Про затвердження Положення
про постійні комісії Вишгородської
міської ради VI скликання.
3. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2011
рік.
4. Про план роботи Вишгородської міської ради VI скликання на
2011 рік.
5. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Вишгородської міської ради
VI скликання.
6. Про затвердження Положення про організаційний відділ Вишгородської міської ради.
7. Про звільнення підприємств
та організацій від сплати державного мита.
8. Про утворення Комітету з конкурсних торгів.
9. Земельні питання.
10. Різне.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
зібралася патріотично налаштована
громадськість, керівництво міста і району, представники політичних партій і громадських організацій. День
Соборності України іще раз нагадав
українцям, що вони — єдиний народ
і єдина держава.
Того ж дня о 12:00 у приміщенні
історичного музею Вишгородського
історико-культурного заповідника (м.
Вишгород, вул. М. Грушевського, 1,
тел: (04596)56-219) урочисто відкрито ювілейну авторську виставку «І
на тім рушникові оживе все знайоме
до болю…» майстрині вишивки Надії
Романів.
Сьогодні, 22 січня, у київському
Палаці мистецтв «Україна» в урочистостях, присвячених Дню Соборності
України, беруть участь представники
Вишгородщини.

Екологічний десант
20 січня науково-виробниче
підприємство «Технопроект» (керівник Віктор Федосенко) відвідали представники п’яти японських
компаній, які займаються виготовленням обладнання з утилізації відходів та отримання на базі цього
енергії.
Гості цікавилися екологічною
ситуацією у місті та районі, а на ЗАТ
«Хенкель Баутехнік Україна» — найбільшому в країні підприємстві з виготовлення будівельних сумішей
— технологією переробки та зберігання відходів. Міський голова Віктор
Решетняк (НА ФОТО перший справа)
із задоволенням вітав делегацію, показав місто, висловив подяку за візит
і сподівання на майбутню співпрацю.

День Соборності
21 січня о 10-й годині біля
пам’ятника Т. Шевченку у Вишгороді

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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22 січня

Законодавство

Спрощена
система
оподаткування
у 2011 році
Оскільки
глава
1
XIV
розділу Податкового кодексу
(Спеціальні податкові режими)
ще в стадії розробки, то до її прийняття діють старі норми законодавства. Приватні підприємці
сплачують фіксований податок
(проте вже без обмеження щодо
сплати ринкового збору). Для
них збережено практично всі
норми, передбачені нормативними актами.

Олексій КОЧАТ,
завідувач сектором масовороз’яснювальної роботи
Вишгородської ДПІ
Юридичні особи сплачують
єдиний податок за ставками 10 %
або 6% (за умови реєстрації платником ПДВ) від обсягу виручки.
Основні обмеження для них – не
перевищення річної суми виручки
мільйона гривень та чисельності
найманих працівників 50 осіб.
Фізичні особи сплачують єдиний
податок за ставками, затвердженими місцевими радами в межах
20-200 грн.
Спрощену систему оподаткування вони можуть застосовувати, поки обсяг виручки не перевищить межу в 500 тис. грн за
календарний рік та за наявності
до 10 найманих працівників. Крім
того, вони не мають права торгувати лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, а також паливно-мастильними матеріалами.
Як і раніше, фізичні особиодноосібники можуть не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та працювати без
торгових патентів.
Проте без деяких змін не
обійшлося. Зокрема, з переліку
податків і зборів, від сплати яких
«спрощенці» звільнялися, вилучено збори на обов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування. Тож із січня поточного
року всі вони стають платниками
нового єдиного соціального внеску. При цьому розподіл єдиного
податку між місцевими бюджетами та соціальними фондами
відділеннями
Держказначейства
проводитися вже не буде (крім
єдиного податку, який сплачується
у січні 2011 року за останній звітний
період 2010 року).
Отже, не зараховуватиметься
частина єдиного податку при сплаті
соціального внеску, як це було
раніше. Платники єдиного податку
самостійно
перераховуватимуть
частину єдиного або фіксованого
податків на рахунки місцевого бюджету.
Окрім того, прикінцевими положеннями Податкового кодексу
України визначено, що платники
єдиного податку не є платниками
податку на додану вартість при
здійсненні операцій з постачання
товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній
території України, за винятком податку, що сплачується юридичними
особами, які обрали ставку оподаткування 6 %. Тому із січня приватні
підприємці втратять статус платника ПДВ, який вони обрали за власним рішенням раніше.
Проте найрадикальніша зміна
очікує приватних підприємців —
платників єдиного податку у квітні.
Підприємства та підприємці, що
працюють на загальній системі
оподаткування, не матимуть права
відносити до суми своїх витрат виплати підприємцям-одноосібникам
за придбані у них товари (послуги).
На практиці це призведе до припинення їхньої співпраці із зазначеною категорією суб’єктів господарювання.

Офіційно

2011 року

Вишгород

Про затвердження міських програм розвитку на 2011 рік
Рішення від 30 грудня
2010 р. № 2/1
З огляду на необхідність планомірного соціального розвитку м.Вишгорода, запровадження прогресивних методів управління міським
господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових потреб територіальної громади
міста, керуючись ст. 143 Конституції
України, ст.ст. 11, 18 Закону України
«Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного

і соціального розвитку України», керуючись ст.ст. 88, 91 Бюджетного
кодексу України, керуючись п. 22 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку
житлово-комунального господарства
на 2011 рік (додаток 1).
2. Затвердити програму розвитку
Вишгородського МКП «Водоканал»
на 2011 рік (додаток 2).
3. Затвердити програму підтримки

та розвитку закладів соціальної сфери
м. Вишгорода на 2011 рік (додаток 3).
4. Затвердити програму соціального захисту малозабезпечених
верств населення м. Вишгорода у
2011 році (додаток 4).
5. Затвердити міську програму
розвитку фізичної культури і спорту у
м. Вишгороді на 2011 рік (додаток 5).
6. Затвердити міську програму
розвитку Вишгородського міського
центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» на

2011 рік (додаток 6).
7. Затвердити програму культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів у м.
Вишгороді на 2011 рік (додаток 7).
8. Затвердити програму здійснення фінансування компенсацій
витрат автомобільному перевізнику за
перевезення пільгових категорій населення на 2011 рік (додаток 8).
9. Затвердити програму утримання доріг загального користування м.
Вишгорода на 2011 рік (додаток 9).

Додаток 1 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма розвитку житловоМіська програма фінансування галузі житлово-комунального господарства розроблена на
підставі Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», Закону України «Про загальну державну програму реформування і розвитку житловокомунального господарства на 2004-2010 роки»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 р. № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій».
Мета програми розвитку галузі житлово-комунального господарства — збільшення обсягів
робіт із благоустрою міста, капітального ремонту
житлового фонду та більш повного задоволення
потреб населення, споживачів у якісних житловокомунальних послугах.
І. Загальна характеристика галузі житлово-комунального господарства
У місті Вишгороді — 23 од. шляхів загальною
площею 1 700 тис. м2, а саме: з асфальтобетонним
покриттям — 1 100 тис. м2, щебеневим покриттям — 100 тис. м2, цементобетонним — 400 тис. м2,
ґрунтовим — 100 тис. м2. Крім того, у комунальній
власності — 20 км зливової каналізації, 16 зупиночних павільйонів.
Електролінії зовнішнього освітлення міста довжиною 49 500 км (1 100 точок освітлення) належать до комунальної власності.
У місті — 9 га зелених насаджень, у тому числі
5 га — міcць загального користування, а саме:
3 га — парки, сквери, набережна Київського водосховища та вул. Набережна.
Із двох кладовищ загальною площею 290,2 га
одне — діюче.
Складування твердих побутових відходів
здійснюється на полігоні, який є власністю районного комунального підприємства «Комунальник».
Житловий фонд комунальної власності налічує
86 будинків площею 819 712,92 м.2, у тому числі 2
будинки на масиві «Гористе».
Загальна кількість мешканців, які проживають у будинках, що перебувають у комунальній
власності міста, — 18860. Відкрито 8348 особистих рахунків.
Станом на 01.12.2010 року приватизовано
7351 квартиру, що складає 88 % житлового фонду.
Загальна площа квартир — 464 954,61 м2:
— загальна площа квартир з ліфтами —
318049,8 м2;
— загальна площа квартир без ліфтів —
146904,81 м2.
Електромережі:
— приміщення з прихованою проводкою —
8020 квартир;
— кількість силових електроустановок, що обслуговуються, — 82 шт.
Загальна площа, на якій здійснюється прибирання:
— сходові клітини, площадки, під’їзди, підвали
— 175 379 м2;
— прибудинкова територія — 327 285 м2.
Центральне опалення і гаряче водопостачання:
— у 3-4-поверхових будинках загальною площею — 14 358 м2;
— у 5-поверхових (і вище) будинках загальною
площею — 351 243 м2.
Центральне опалення і гаряче водопостачання
від будинкової котельні:
— у шести будинках загальною площею —
92 780,3 м2.

У 2011 році буде продовжено прийом житлового фонду від забудовників, який передається до
комунальної власності міста.
Експлуатацію житлового фонду здійснює Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
(КПЖ і КГ); капітальний ремонт житлового фонду
виконують ремонтно-будівельні підприємства та
організації інших форм власності; роботи з благоустрою — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
із залученням інших підприємств та організацій
інших форм власності.
ІІ. Аналіз розвитку житлово-комунального
господарства м. Вишгорода за 2010 рік
2.1. Житлово-комунальне господарство м.
Вишгорода потребує значних фінансових вкладень. Із 86 багатоповерхових будинків, які перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода, майже дві третини введені
в експлуатацію до 1981 року. Капітального ремонту потребують дахи, технічні приміщення,
міжпанельні стики, внутрішньобудинкові мережі
опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічне обладнання, електроо б л а д н а н н я , ліфти та під’їзди.
Будинки, які потребують:
* капітального ремонту каналізації: В. Симоненка, 1-а, 4, Ю. Кургузова, 4, просп. І. Мазепи, 1;
* капітального ремонту опалення: вул. Київська, 8, В. Симоненка, 7, просп. І. Мазепи, 1, 5;
* капітального ремонту холодного водопостачання: вул. В. Симоненка, 1-а, В. Симоненка, 1-б,
4, 7, Ю. Кургузова, 4, просп. І. Мазепи, 1.
Часткового ремонту холодного водопостачання та каналізації потребує будинок по вул.
Київській, 8, ремонту опалення — будинки по вул.
В. Симоненка, 1-а, 1-б.
2.2. Кошти, необхідні для виконання робіт, зазначених у п. 2.1 цієї програми, не можуть бути
виділені у достатній кількості з міського бюджету
через відсутність достатньої кількості джерел його
наповнення.
У 2010 році силами КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради за рахунок коштів, сплачених мешканцями за комунальні послуги, були проведені
такі роботи:
* поточний ремонт м’якої покрівлі по вул.
Набережній, 2 (кв. 47, 49); вул. Ю. Кургузова, 3-б
(кв. 214) — на загальну суму 39 114,9 грн;
* частковий ремонт покрівлі: вул. Грушевського, 5 — на суму 15 630,35 грн;
* частковий ремонт покрівлі: вул. Б. Хмельницького, 2, 4 — на суму 6 811,43 грн;
* ремонт під’їздів: вул. М. Грушевського, 5 (ІІ
під’їзд), просп. Т. Шевченка, 5 (6-й і 5-й під’їзди),
вул. Лугова, 3 (3-й під’їзд частково), Київська, 5
(2-й під’їзд), В. Симоненка, 5 (6-й і 1-й під’їзд),
Н.Шолуденка, 6-а (2-й під’їзд), М. Грушевського, 7 (3-й під’їзд), приміщення музею по вул.
М.Грушевського, 1;
* поточний ремонт балконів: просп. І. Мазепи,
12, кв. 103, вул. Ю. Кургузова, 4 (кв. 54, 80), Набережна, 8 (кв. 141, 142, 7) — на суму 5 385,1 грн.
Утеплення фасадів — по просп. Т. Шевченка, 5 (кв.
109) — на суму 16 684,46 грн;
* ремонт електричних поверхових щитків:
просп. І. Мазепи, 12, 3, вул. Набережна, 8, Набережна, 2, Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, М. Грушевського, 3, 5, 7 — на суму 11 950,76 грн;
* капітальний ремонт щитових: В.Симоненка,
3 (2 щитові), В.Симоненка, 1-б, Дніпровська, 4,
В.Симоненка, 1, В.Симоненка, 5, Б. Хмельницько-

го, 5, В.Симоненка, 4-а — 23 600 тис. грн.;
* по вул. М. Грушевського, 12 зроблено пішохідну доріжку та майданчик для установки
сміттєвих контейнерів.
На даний час забезпечено обслуговування
100% ліфтів м. Вишгорода. Проведені ремонтні
роботи ліфтів, що обслуговуються за 5 145 заявками мешканців. Кількість ліфтів, що обслуговується
КПЖ і КГ, збільшено з 142 до 165 шт., що забезпечило отримання додаткових надходжень в обсязі
395 596,32 грн/рік. Надходження від експлуатації
165 ліфтів, згідно із затвердженим тарифом,
складає 2 837 965,61 грн.
Кількість
непрацюючих
поверхів
ліфтів
зменшилося з 78 до 2 шт., що дало зменшення
непродуктивності витрат з 149 065,27 грн/рік до
3 822,19 грн/рік (тобто на 145 243,08 грн/рік, або
на 97,4%).
Власними силами проведений монтаж семи
ліфтів у новому будинку (просп. Т. Шевченка, 2-г).
Здійснено капітально-відновлювальний ремонт
ліфтів: просп. Т. Шевченка, 7.1, вул. Набережна,
4.2, просп. І. Мазепи, 12.2 (тричі) після їх розкрадання. Організована перемотка дорогих ліфтових
електродвигунів та проточка дорогих КВШ (шківів)
замість закупки нових, що дало економію витрат
на 90 000 тис. грн у рік.
Впроваджені додаткові системи захисту
електродвигунів для зменшення кількості виходів
їх з ладу при зниженні якості електропостачання
(перекосі фаз та відхиленні напруги живлення від
номінального значення).
Розпочаті роботи по створенню вимірювальної
лабораторії при КПЖ і КГ. Проведено 1 704
місячних та 426 квартальних ремонтів ліфтів.
Зменшення непродуктивності витрат за рахунок
зменшення кількості аварійних зупинок ліфтів.
Подальше зменшення цих непродуктивних витрат стримується недостатніми коштами на створення запасу комплектуючих запасних частин,
відсутністю автотранспорту в ліфтовій аварійній
службі, нестачі кваліфікованих спеціалістів та ін.
Фінансування КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради у 2010 році з бюджету міста становило
1 175 975 тис. грн. Із них 670 тис. грн використані
на виплату заробітної плати працівникам дільниці
благоустрою та податків, нарахованих на заробітну
плату.
Сума 505 975 тис. грн виділена в ІV кварталі
2010 року на реконструкцію рубероїдних покрівель
за адресами: вул. Київська, 18, просп. І. Мазепи, 5, 12, Набережна, 8, Н. Шолуденка, 5 та
реконструкцію сантехнічних та електричних мереж
гуртожитку по вул. Б. Хмельницького, 7.
2.3. Із міського бюджету виділено кошти на
реконструкцію скверів по вул. Набережній, 4, 4-а
та вул. Ю. Кургузова, 3-а, 3-б.
Оновлено дитячі та спортивні майданчики по
просп. Т. Шевченка, 9, Ю. Кургузова, 3-а, 3-б, 11,
11-а.
За 2010 рік до КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради надійшло 14 162 заявки від населення. Із них
для:
— сантехнічної служби — 5 239;
— електриків — 3 778;
— ліфтової служби — 5 145;
Усі заявки задоволені.
ІІІ. Виконання робіт. Ремонт та утримання
шляхового господарства
Протягом 2010 року у весняний період
здійснено поточний ремонт автошляхів усіх центральних вулиць міста — загальною площею понад

Коментар до програм
Олексій ДАНЧИН,
заступник Вишгородського міського голови:

— Порівняно з минулим 2010 роком програм розвитку міста побільшало — тепер їх 19.
Так, затверджено програми розвитку комунального закладу культури «Вишгородський
танцювальний колектив «Клерико», підтримки
талановитих та обдарованих дітей міста, природоохоронних заходів, фінансування забезпечення правопорядку.
Виконання міських програм залежить
від коштів. Доцільно провести у Вишгороді
бізнес-форум «Вишгородщина: ділова та

інвестиційна».
Залучення
інвестицій,
раціональне
використання
комунальної
власності сприятиме створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень у скарбничку міста.
Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник Вишгородського міського голови:

— Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2011 рік — це план дій:
поточних, першочергових і на перспективу.
Житловий фонд та загальноміські і
внутрішньобудинкові мережі міста зношені

та потребують нагального ремонту. Продовжимо ремонт покрівель і місць загального
користування (під’їздів тощо) — у цьому році
за такими адресами: вул. В. Симоненка, 1-а,
Київська, 12; просп. І. Мазепи, 1, 10, 12.
У міському водному господарстві заплановано розробити проект заводу з випуску мінерально-столової води та проект
кошторисної документації на виконання
робіт по закільцівці водопровідної мережі —
від вул. Шкільної до вул. Київської (що значно
покращить водопостачання та якість води).

Офіційно

Вишгород

22 січня

Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
10. Затвердити програму підтримки засобів масової інформації
Вишгородської міської ради на 2011
рік (додаток 10).
11. Затвердити програму природоохоронних заходів місцевого значення для використання екологічного
збору у м. Вишгороді на 2011 рік (додаток 11).
12. Затвердити програму зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на 2011 рік (додаток
12).
13. Затвердити міську програму

на 2011 рік «Майбутнє без СНІДу»
щодо запобігання поширенню ВІЛінфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей,
що живуть з ВІЛ/СНІДом (додаток
13).
14. Затвердити програму з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь на території
Вишгородської міської ради на 2011
рік (додаток 14).
15. Затвердити програму проведення Бізнес-форуму «Вишгородщина: ділова та інвестиційна» у м.

Вишгороді на 2011 рік (додаток 15).
16. Затвердити програму фінансування забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів населення на 2011 рік (додаток 16).
17. Затвердити програму підтримки та розвитку комунального
закладу «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради» на 2011
рік (додаток 17).
18. Затвердити програму розвитку комунального закладу культури

«Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2011 рік (додаток 18).
19. Затвердити програму підтримки талановитих та обдарованих
дітей м. Вишгорода на 2011 рік (додаток 19).
20. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійні комісії
міської ради.
21. Це рішення набуває чинності з
дня його прийняття.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

комунального господарства на 2011 рік
Відлов бродячих тварин
Бродячі тварини розповсюджують інфекційні
хвороби у місті, тому їх чисельність постійно
контролюється
та
здійснюються
відповідні
профілактичні роботи. На відлов бродячих тварин
у 2010 році було виділено 30 000 грн. У 2011 році
для виконання цих робіт необхідно 30 000 грн.
Капітальний ремонт житлового фонду
Житловий фонд комунальної власності
міста становить 399 795 м2. Протягом останніх
років збільшується обсяг житлового фонду, що
потребує капітального ремонту, погіршується
його технічний стан.
Згідно із Законом України «Про внесення
змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ст. 8.6.1, 8.7.1.), витрати на
капітальний ремонт житлового фонду враховуються до 4 % балансової вартості, тобто 6,6 млн. грн
щорічно.
Згідно з технічним станом житлового фонду необхідно виконати ремонт 35 покрівель, 25
фасадів, 46 ліфтів, 20 балконів, у 32 житлових будинках провести заміну систем тепловодозабезпечення, у 11 будинках — електрощитових, провести капітальні ремонти у під’їздах 50 будинків,
відновлення вентиляційних каналів, обладнання
житлового фонду приладами обліку. Для проведення зазначених вище робіт необхідні кошти
в сумі 36 452 000 грн. Крім цього, на капітальний
ремонт і реконструкцію внутрішньобудинкової
мережі міського гуртожитку потрібно 1 200 000
грн. Виконання цих робіт можливе лише за умови
субвенцій з державного чи обласного бюджету.
Оскільки протягом останніх чотирьох років
гаряче водопостачання в житлових будинках м.
Вишгорода практично відсутнє, система ГВП
на 70 % зношена. В разі подачі гарячого водопостачання в систему виникнуть аварійні
ситуації, на усунення яких потрібні значні кошти. За підрахунками КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, на ремонт системи ГВП та усунення
наслідків аварійних ситуацій, пов’язаних із цим,
потрібно близько 3 500 000 грн.
Необхідно замінити 46 ліфтів, які відпрацювали
свій термін (більше 25 років). На ці роботи необхідні
кошти в сумі 8 451 790 грн (їх теж необхідно передбачити за рахунок субвенцій).
Для покращення надання послуг населенню,
оперативності в роботі комунального господарства
та збереження майна житлового фонду необхідно
провести повну систему диспетчеризації будинків.
На виконання цієї програми треба залучити кошти
у розмірі 30 тис. грн.
Розвиток сучасних технологій призвів до
збільшення використання мешканцями будинків
енергомістких побутових приладів, а 70 %
внутрішньобудинкових мереж житлового фонду міста на нинішню кількість енергоспоживаючих пристроїв не розраховані. Для безпеки
життя мешканців і збереження житлового фонду
необхідно передбачити кошти на капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі.
IV. Благоустрій та утримання міських кладовищ
У місті знаходиться два кладовища, серед них
одне діюче і одне закрите. Для утримання кладовищ необхідно передбачити кошти на:
* облаштування бетонної огорожі та встановлення забору на діючому кладовищі — 332 000 грн;
* ремонт туалету та обслуговуючих приміщень
— 10 тис. грн;
* освітлення кладовища (по периметру) —

2 000 000 грн;
* встановлення стаціонарного телефону —
5 000 грн.
Положенням про порядок виявлення, обліку
і поховання померлих одиноких громадян на
Україні, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 11.05.92 № 32, передбачено поховання одиноких, непрацездатних та престарілих
громадян, які не мають дітей чи інших осіб, згідно
із законом зобов’язаних їх утримувати, осіб без
певного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена. Використані на поховання
померлих одиноких громадян кошти враховуються
і відображаються як витрати відповідних місцевих
бюджетів.
Із метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення необхідно прийняти рішення про встановлення фіксованих цін на
окремі поховально-ритуальні послуги. Також
потрібно передбачити в бюджеті фінансування на
поховання пільгових верств населення, а саме:
інвалідів війни, учасників бойових дій, потерпілих
від чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій та
передбачити для цього кошти в сумі 20 000 грн.
V. Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється
за рахунок коштів загального та спеціального
фондів Вишгородського міського бюджету за
відповідними напрямками:

1.

Благоустрій міста
(оплата електроенергії,
озеленення, утримання
паркових зон, скверів
та ін.)

1 000 000 грн

2.

Оплата праці шляхових
працівників

850 000 грн

3.

Капітальний ремонт
доріг, паркувальних
майданчиків та прибудинкових територій у м.
Вишгороді

1 500 000 грн

4.

Капітальний ремонт
житлового фонду

270 000 грн

5.

Капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення

300 000 грн

Всі інші напрямки фінансуються за рахунок
субвенцій державного, обласного бюджетів та
інших джерел фінансування.
VІ. Управління при виконанні програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення цієї
Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який координує
діяльність виконавців — Вишгородського міського
голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань
планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради подає підсумковий звіт про виконання цієї
Програми на затвердження Вишгородській міській
раді разом із звітом про виконання бюджету за
2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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У міськвиконкомі

Встановлено норми харчування у ДНЗ
20 січня на засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради було затверджено Регламент виконкому: його формування
й діяльності, порядок підготовки і
проведення засідань, а також організаційні засади роботи постійних і тимчасових робочих органів,
що ним утворюються.
Крім постійних блоків питань (опікунські та житлові), було

розглянуто і низку звернень від
громадян і підприємств і надано дозволи на початок підприємницької діяльності та встановлено
режими роботи. Так, товариству
«Славутич-2000» оформили право власності на 45 паркомісць у
напіввідкритій автостоянці на пр.
Т.Шевченка, 2-г. ВРКП «Вишгородтепломережа» надано дозвіл
на проведення передпроектних

робіт з будівництва підземного переходу теплотраси через просп.
Т.Шевченка (для закільцювання
теплосистеми).
Встановлено денну норму
вартості харчування на одну дитину у дошкільних навчальних
закладах м. Вишгорода на 2011
рік у розмірі 16 грн — відповідно
до прийнятого бюджету.
Затверджено норми витрат
води (не змінилися і так само складають 3 куб. м) водоспоживачами
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Увага!

Додаток 1 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

4 тис. м2. Також проведений капітальний ремонт
прибудинкової території та проїзної дороги: вул.
Набережна, 2, Ю. Кургузова, 3-а, 3-б. По вулиці
Піщаній дорожнє полотно зроблено в щебеневому
варіанті. Здійснено будівництво тротуару та автостоянок по провулку Квітковому.
У 2010 році встановлено 70 дорожніх знаків, а
50 дорожніх знаків відремонтовано.
Здійснено промивку колекторів зливової
каналізації: вул. В. Симоненка, 7, пл. Т. Шевченка,1.
Капітального ремонту автошляхів потребують:
провулок Квітковий, вул. М. Грушевського, вул.
В.Симоненка. Для виконання цих робіт необхідно
7 млн грн.
Також необхідно провести поточний ремонт
автошляхів по вул. Кургузова, вул. Київська, вул.
Межигірського Спаса, вул. Шкільна, вул. Ватутіна.
Крім цього, 60% під’їздів прибудинкових територій
потребують поточного ремонту.
У зв’язку з неможливістю очистити колектори зливової каналізації по вул. В. Симоненка,
5, В.Симоненка, 7 треба збудувати нову лінію
протяжністю близько 150 м. Термінового очищення потребують колектори та відкриті котли
зливової каналізації по вул. М. Гриненко. Також
необхідно провести ремонтні роботи з очищення
центральних відстійників зливової каналізації по
вул. Набережній.
Зовнішнє освітлення
У 2010 році відновлено зовнішнє освітлення вулиць Н. Шолуденка, В. Симоненка, Межигірського
Спаса, М. Ватутіна. Збудовано нові лінії освітлення
по вул. Піщаній, Глібова.
В 2011 році необхідно здійснити поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Дніпровської,
Святославської, Лугової, Н. Шолуденка (частково),
В. Симоненка (частково). Потребують заміни три
шафи керування зовнішнього освітлення міста.
Озеленення
Середній вік зелених насаджень становить
близько 40 років. Щорічно кількість зелених насаджень збільшується. Для облаштування прибудинкових територій, створення газонів та підсадки
рослин необхідно 350 тис. грн.
Загальна кількість дерев і чагарників — близько 30 тис шт. Враховуючи екологічні обставини,
необхідно збільшувати обсяги озеленення міста
(та відновлювати зелені насадження):
— висадження дерев — 200 шт.;
— висадження кущів — 200 шт.;
— висадження квітів-однолітків — 2000 шт.;
— розбиття газонів — 0,5 га.
У 2011 році заплановано:
* створення та реконструкція скверу (школа
№1 — кафе «Кирпулька»);
* створення дитячих та спортивних майданчиків
(вул. М. Грушевського, 1, Київська, 20, М. Ватутіна
та просп. І. Мазепи);
* комплексні заходи з ліквідації амброзії
полинолистої та відновлення існуючих газонів.
У 2011 р. необхідно:
* 150 тис. грн для створення й облаштування кишень та захисних огорож на прибудинкових
територіях під контейнери для твердих побутових
відходів (ТВП);
* понад 1 000 тис. грн — на заготівлю посипального матеріалу, вивезення опалого листя з території
міста, вивезення сміття із сміттєвих урн у громадських місцях, санітарне упорядження трьох пам’ятників,
планово-регулярне прибирання доріг, скверів,
тротуарів та інших місць загального користування.

2011 року

й встановлено тарифи на опалення
та гаряче водопостачання в будинках з даховими котельнями (до-

кладніше у наступному номері).
Засідання завершилося на
приємній ноті. Розглянувши подання Вишгородського міського
центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело»,
виконком одноголосно вирішив:
нагородити Почесною грамотою
члена Спілки майстрів народної
вишивки Надію Романів.

Пенсійна
реформа
В Україні є 28 пільгових категорій, які ідуть на пенсію раніше.
Якби пільговиків було менше,
зменшилось би і навантаження
на Пенсійний фонд.

Наталя КУДРИНСЬКА,
перший заступник начальника
управління ПФУ
у Вишгородському районі
Протягом минулого року органи Пенсійного фонду призначили
пенсії 741 тисячі українців, зокрема
й 23 028 мешканцям району. Майже 13 мільйонам пенсіонерів перерахували пенсії у зв’язку зі зміною
прожиткового мінімуму, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
Передбачається врегулювати
пенсійне забезпечення державних
службовців. Для обчислення пенсії братимуть не 90, а 80 відсотків
зарплати держслужбовців, яка є
базою для призначення цих пенсій.
Достроково (за півтора року)
призначена пенсія держслужбовцям, депутатам, прокурорам, суддям виплачуватиметься лише непрацюючим пенсіонерам.
Граничний вік для чоловіків —
державних службовців — 62 роки.
Продовження перебування на державній службі після цього терміну
скасовано.
На період роботи замість спеціальних виплачуватимуть трудові пенсії в розмірах, визначених
нормами Закону України «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне страхування».
Якщо раніше при досягненні
20 років вислуги військовослужбовець мав право на 50% грошового
забезпечення, а при продовженні
служби за кожний додатковий рік
до цього обсягу додавалося ще
3%, то після реформи при виході
на пенсію військовослужбовці матимуть право на 65 % (50 % +5 років
х 3%). Тобто по суті для них нічого
не зміниться.
Термін служби визначатиметься лише у календарному обчисленні, пільгові (для окремих категорій
військових) коефіцієнти застосовуватимуться лише при визначенні
вислуги років.
Якщо пенсіонер є почесним донором, розмір надбавки з 1 січня
2011 року становитиме 89,40 грн.
Гаряча телефонна лінія в управлінні Пенсійного фонду України у
Вишгородському районі:
(04596) 52-470 (з 8:00 до 17:00).
У Пенсійному фонді України
працює контакт-центр за безплатним багатоканальним телефонним
номером 0-800-503-753 (з 9:00
до 18:00, субота-неділя — вихідні). Для жителів усіх регіонів
України дзвінки безкоштовні.

Споживач

Змінилися тарифи
на електроенергію
Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила тарифи для населення,
яке щомісяця споживає понад
150 квт-год. (без електроплит та
електроопалення), а також понад
250 квт-год. (з електроплитами
та електроопаленням).
Із 1 лютого 2011 року вони зростуть більше як на 30 % — до 31,67
коп. (із НДС) за кіловат. Для населення в сільській місцевості — до 29,25;
для тих, хто користується електроплитами (зокрема й у сільській
місцевості), — до 24,34 коп.
Водночас тарифи залишаться без змін, незалежно від обсягів
споживання, для деяких категорій
населення. Це споживачі, що мешкають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких немає мереж
централізованого теплопостачання
(зараз тариф становить 18,72 коп.
за кіловат-год.); багатодітні сім’ї,
які виховують 3-х і більше дітей,
прийомні сім’ї, що взяли на виховання від одного до чотирьох дітей,
дитячі будинки та гуртожитки.
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22 січня

Районне
управління
Держкомзему

Нормативна
грошова оцінка
земель
Державний комітет України
із земельних ресурсів на виконання пункту 289.3 статті 289
Податкового кодексу України
повідомляє:
Нормативну грошову оцінку
земель станом на 01.01.2011 р.
за 2010 рік необхідно індексувати
на коефіцієнт індексації, що
дорівнює 1,0, який, відповідно до
пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, розраховано, виходячи з індексу споживчих цін за 2010 рік — 109,4 %.
У 2011 році нормативна
грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель
сільськогосподарського
призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р., та земель
несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів (окрім земель
під торфовищами, наданими
підприємствам торфовидобувної
промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення
та лісових земель), проведеної
станом на 01.01.1997р., підлягає індексації станом на
01.01.2011р. на коефіцієнт 3,2,
який визначається виходячи з
добутку коефіцієнтів індексації
за 1996 рік — 1,703, 1997 рік —
1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік
— 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001
рік — 1,02, 2005 рік — 1,035,
2007 рік — 1,028, за 2008 рік —
1,152, за 2009 рік — 1,059 та за
2010 рік — 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими
підприємствам торфовидобувної
промисловості, земель під водою,
природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного призначення та лісових
земель за межами населених
пунктів, проведена станом на
01.01.1997 р., індексується станом на 01.01.2011р. на коефіцієнт
1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів
індексації за 1997 рік—1,059, 1998
рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000
рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005
рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, за
2008 рік — 1,152, за 2009 рік —
1,059 та за 2010 рік — 1,0.
Нормативна грошова оцінка
земель несільськогосподар-ського
призначення, яка проведена у
2006 році відповідно до Порядку
нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення (крім земель у межах
населених пунктів), затвердженого
спільним наказом Держкомзему,
Мінагрополітики, Мінбудархітектури,
Держкомлісгоспу,
Держводгоспу та УААН від 27.01.2006р.
№19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін’юсті 05.04.2006р.
за №389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2011р.
на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку
коефіцієнтів індексації за 2007
рік — 1,028, 2008 рік — 1,152 , за
2009 рік — 1,059 та за 2010 рік —
1,0.
Нормативна грошова оцінка
земель за 2002, 2003, 2004 та
2006 роки не індексувалась.

Офіційно

2011 року
>3

Вишгород

Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
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Програма розвитку
Загальна характеристика роботи Вишгородського МКП «Водоканал»
Вишгородське МКП «Водоканал» — це спеціалізоване підприємство, яке
надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам
та установам м. Вишгорода.
Для водопостачання підприємством експлуатується десять артезіанських
свердловин: вісім — на території водопровідної на-сосної станції, дві — на
території м. Вишгорода (на просп. І. Мазепи і на вул. М. Ватутіна).
Ділянка підземного водозабору та водо-провідної насосної станції другого
підйому — на південно-західній околиці міста Вишгорода. Вода по водопроводах Д-100, 200, 250 мм подається до двох резервуарів чистої води об’ємом по
5 000 м3 кожний. У місто вода подається насосною станцією II підйому двома
водопроводами Д-300, 500 мм.
Встановлена проектна потужність підземного водозабору — 10 тис. м3.
Фактична середньодобова подача води становить 5,5 - 6,5 тис. м3/добу. Перекачування каналізаційних стоків — 5,0 - 5,5 тис. м3/добу.
Для здійснення відведення каналізаційних сто-ків використовуються три
каналізаційні насосні станції (КНС) — «Центральна», «Київська», «Валки».
Каналізаційні стоки міста самопливною каналізацією та від двох каналізаційних
станцій («Київської» та «Валків») надходять на КНС «Центральну» двома
напірними колекторами Д-300-400 мм. Каналізаційні стоки для подальшої
очистки перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва.
За 2010 рік було подано води 1 672,1 тис. м3, пропущено стоків 1147,4
тис. м3. На сьогоднішній день на балансі Вишгородського МКП «Водоканал» перебуває 47,5 км. водопровідних мереж, 70,3 км каналізаційних мереж. На ВНС ІІ підйому встановлено 6 мережевих насосів, на КНС загальна
кількість насосів — 11 шт. КНС «Центральна» переведена на автоматичний
режим роботи насосів з частотним регулюванням. Для забезпечення надійної
експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж на підприємстві цілодобово
працює аварійно-відновлювальна служба. Згідно із затвердженим графіком
здійснюються планово-попереджувальні роботи на об’єктах і мережах
підприємства.
Вишгородське МКП «Водоканал» вживає заходи, спрямовані на забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
міста. Встановлені два нових енергозберігаючі каналізаційні насоси фірми
«GRUNDFOS» на КНС «Київська» з реконструкцією трубної арматури й електрообладнання.
Проведено реконструкцію насосного обладнання КНС «Валки», а на КНС
«Центральна» при-дбана і запущена в експлуатацію резервна дизельна
електростанція. Виконані ремонтні роботи на артсвердловинах № 4 на ВНС ІІго підйому та по просп. І. Мазепи, 4-6. Відремонтована покрівля будівлі ВНС.
Для потреб «Водоканалу» підприємством придбані каналопромивочна
машина «Крот», насос для відкачки мулу з приймальних резервуарів КНС,

автомобіль-самоскид, відремонтовані зварювальний агрегат АДД-400, чотири
свердловинних насосних агрегати ЕЦВ тощо.
Водопровідно-каналізаційне господарство підприємства енергомістке,
оскільки з 1998 року в м. Вишгород подається якісна питна вода з артезіанських
свердловин, глибина яких становить від 123 до 307 м. Для підняття із свердловин та на подачу води в місто витрачається електроенергія, яка у 2010 році в
структурі витрат складає 27 % .
У 2010 році підприємство спожило 2484,3 тис. кВт/год. електроенергії.
На ВНС ІІ підйому з метою економії електроенергії при зміні почасових витрат
води за добу встановлено дві автоматичні системи керування насосними агрегатами ШАСУ-250Н-2-55 типу МДЕ-А-450 L-2-110. Це дає можливість економити до 35-40% електроенергії за рік.
Якість води постійно контролюється: на водопроводі в місцях забору
води перед надходженням в мережу, а також в розподільчій мережі (згідно із
Д Сан ПіН № 383). Контроль здійснює Вишгородська РайСЕС за договором і
графіком відбору проб.
На розподільчій мережі встановлено вісімдесят два пожарних гідранти,
вісім діючих водорозбірних колонок.
Стічні води перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва без очистки, тому що очисних споруд ВМКП «Водоканал» на балансі не має. Контроль
за якістю стічних вод здійснює Управління екологічного контролю ВАТ АК
«Київводоканал».
Внаслідок інтенсивного житлового будівництва, яке ведеться в місті,
кількість споживачів, які користуватимуться послугами з водопостачання та
водовідведення, до 2015 року зросте майже вдвічі. Введення нових потужностей об’єктів міського водопроводу до 2015 року складатиме близько 7000 м3/
добу, каналізації — 6500 м3/добу. В цілому з існуючим обсягом водопостачання та водовідведення потужності складатимуть: 14000м3/ добу — води та 13
500 м3/добу — стоків.
Показники виробничої діяльності ВМКП «Водоканал» за 2010 рік.
І півріччя
Один.
виміру

Водопостачання

Водовідведення

Всього

Обсяги

тис. м3

625,8

578,7

-

Доходи

тис. грн

3330,8

2612,5

5943,3

Витрати

тис. грн

2983,2

2171,5

5154,7

Прибуток

тис. грн

347,6

441,0

788,6

Збитки

тис. грн

-

-

-

Рентабельність

%

11,7

20,3

15,3
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Програма проведення бізнес-форуму «Вишгородщина:
ділова та інвестиційна» у м. Вишгороді на 2011 рік
1. Загальні положення
Програмою планується проведення в м.
Вишгороді за участю Вишгородської районної
державної адміністрації та підтримки Київської
обласної державної адміністрації бізнес-форуму
«Вишгородщина: ділова та інвестиційна» в травнічервні 2011 р.
Мета проведення Форуму — залучення інвестицій
у розвиток міста Вишгорода, широке інформування
закордонних та вітчизняних інвесторів щодо
наявності привабливих інвестиційних можливостей в
м. Вишгороді, ефективне використання комунальної
власності (зокрема й земель комунальної власності)
з метою збільшення податкових надходжень та створення нових робочих місць.
Здійснення цієї Програми створить усі умо-

ви для продовження ефективного соціальноекономічного розвитку м. Вишгорода.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є забезпечення належної
організації проведення в м. Вишгороді бізнесфоруму «Вишгородщина: ділова та інвестиційна» в
травні-червні 2011 р.
3. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація цієї Програми здійснюватиметься
у 2011 році за рахунок коштів учасників бізнесфоруму.
4. Очікувані результати
Результати здійснення заходів, передбачених
цією Програмою, мають бути такі:
— залучення закордонних та вітчизняних
інвестицій у розвиток міста Вишгорода;

— широке інформування закордонних та
вітчизняних інвесторів щодо наявності привабливих інвестиційних можливостей в м. Вишгороді;
— ефективне використання комунальної власності (зокрема й земель комунальної власності);
— збільшення податкових надходжень та створення нових робочих місць.
5. Управління при виконанні Програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення
цієї Програми покладене на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який спрямовує
діяльність виконавців.
Дія цієї Програми розрахована на 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма фінансування забезпечення правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів
населення на 2011 рік
1. Загальні положення
Програма фінансування забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
населення на 2011 рік спрямована на забезпечення
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів населення.
2. Мета програми
Головною метою Програми є забезпечення
правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів населення відповідно до статті 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Першочерговим заходом щодо поліпшення
правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів населення передбачається встановлення централізованої системи відеоспостереження
за потенційно небезпечними місцями загального
користування (нерегульовані пішохідні переходи,
парки, сквери, площі, дитячі майданчики), в закладах торгівлі та громадського обслуговування (нічні
клуби, цілодобові заклади громадського харчуван-

ня, центри дозвілля населення, заклади торгівлі,
ринки), а також за прибудинковими територіями,
територіями дошкільних навчальних закладів, шкіл,
закладами позашкільного розвитку, закладами з
розвитку фізичної культури та спорту.
Передбачається виведення централізованої
системи відеоспостереження на цілодобовий пульт
охорони громадського порядку РУ ГУ МВС Вишгородського району Київської області.
3. Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми щодо встановлення системи відеоспостереження в закладах
торгівлі та громадського обслуговування здійснюється за рахунок коштів власників відповідних закладів, за місцями загального користування — за
рахунок інших джерел надходжень.
4. Очікувані результати
Виконання запланованих заходів Програми
дасть можливість покращити стан правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів населен-

ня, а також надасть можливість органам МВС України більш оперативно реагувати на факти правопорушень та оперативно їх розслідувати.
5. Управління при виконанні Програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення цієї
Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який координує
діяльність виконавців — Вишгородського міського
голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань
законності, депутатської етики, контролю виконання рішень ради та її виконавчого комітету.
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради подає підсумковий звіт про виконання цієї
Програми на затвердження Вишгородській міській
раді разом із звітом про виконання бюджету за
2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Телепрограма

ВІВТОРОК 25 СІЧНЯ 2011 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 24 СІЧНЯ 2011 РОКУ

Вишгород
09.00 Підсумки тижня
10.00 Шеф-кухар. Сніданок
10.10 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Право на захист
12.55 Навколо світу за 48
годин
13.25 Х/ф «Літня поїздка до
моря»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Майстер-клас
15.55 Фольк-music
16.55 Т/с «Сусіди»
18.00 Вікно в Америку
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Слово регіонам
21.35 Діловий світ
22.00, 23.00 Х/ф «Скарб»
22.55 Трійка, Кено
23.20 ТРК «ЕРА»
01.20 Підсумки дня
01.50 ТелеАкадемія

06.10 Т/с «Янгол охоронець»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.25, 02.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.10 «Тутанхамончик битва фараонів»
11.40 Х/ф «Острів
загублених душ»
13.30 «Велике
перевтілення»
14.15 «Розкішне життя»
15.10 Х/ф «Блондинка з
амбіціями»
17.25 «Шість кадрів»
17.40 Х/ф «Джентльмени
удачі»
20.10 Х/ф «Непереможний»
22.25 Т/с «Маргоша - 3»
23.50 Х/ф «Любов і смерть»
01.45 Т/с «Маргоша - 3»
02.50 Т/с «Монте-Крісто»
04.30 Х/ф «Острів
загублених душ»

06.10 Служба розшуку дітей
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30, 17.35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
10.30 Т/с «Солдати-15»
11.35 Чудо-люди
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»
15.05 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с «Даішники»
22.40 Факти. Підсумок дня
22.55 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.05 Провокатор
03.50 Факти
04.20 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

05.50, 10.15, 02.30 Твій хіт
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.35 24 години. Світ
08.00, 19.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09.00 Няньки дикої природи
09.40 Жива енциклопедія
11.15 Генеза здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Мультфільм
16.45 Практичний посібник
екстремального туриста
17.10 Х/ф «Динотопія»
18.30, 20.30, 23.15 «24
години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 05.20 Сильні світу
сього
21.10 Сутність звіра
22.10 Містична Азія
00.00 Таємниці долі
03.30 Ольвія
04.20 Феодоро
05.10 Екстремікс
05.35 Вічні джерела енергії

14.00 «Судові справи»

06.00 Срібний апельсин

14.45 Т/с «Версія»

07.00 Події
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05.55 «Документальний
детектив»
06.20 «Бізнес+»
06.25 «Документальний
детектив»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
09.50 Х/ф «Ніколи не забуду
тебе»
11.55 «Нез’ясовно, але
факт»
12.55 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна - Новини»
18.10 «Чужі помилки. Олеся
у країні жахів»
19.10 «Краса. Історія
всеросійського обману»
21.30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.00
Репортер
09.10 Т/с «Курсанти»
11.30 Х/ф «Золотий компас»
13.55 Т/с «Татусеві дочки»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарли»
15.30 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Живий до
запитання-2»
16.50 Т/с «Вороніни»
17.55 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусеві дочки»
21.05 Т/с «Вороніни»
22.05 Новий погляд
23.05 Очевидець
00.20 Спортрепортер
00.30 Служба розшуку дітей
00.35 Новий погляд
01.30 Очевидець
02.20 Т/с «Колишня»

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, 13.30, 14.30 «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»
15.10, 16.10 Народне ток-шоу
«Майдан. Якою бути Україні?»
17.30, 04.40 «Територія закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин» (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Велика політика»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.45 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30 «Хочу знати»
16.05 «Поки всі вдома»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 01.00 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 «Чекай на мене»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 «Правдива історія.
Тегеран-43»
23.40 Нічні новини
00.00 «Підпільна імперія»
03.10 «Нехай говорять»

14.00 Т/с «Інструктор»
15.00 Т/с «Кріт - 2»
15.55 Х/ф «Заздрість богів»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.00, 04.00,
05.20 «Свідок»
19.20 Т/с «Інструктор»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.25 Т/с «Кріт - 2»
01.20 Х/ф «Людина-москіт»
02.50 «Вчинок»
03.20 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя»
04.50 «Агенти впливу»
05.40 «Політтерор»

05.20 Д/п «Майстри ілюзій»

3.55 НТВ вранці
7.35 Ти не повіриш!
8.30 Огляд. Надзвичайна
07.20, 18.00 Т/с
подія
«Єфросинія»
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
08.30, 14.00 Т/с «Слід»
10.00 До суду
09.10 Т/с «Лігвище змія»
11.00 Суд присяжних
11.05 Т/с «Я - охоронець»
12.35 «Максимум»
13.40 Російські сенсації
13.00 Шоу «Граєш чи не
14.30, 17.30 Огляд.
граєш»
Надзвичайна подія
15.40 Щиросерде зізнання 15.35 Т/с Таємничий
острів. «Полюби сусіда».
16.10 Федеральний суддя
«Полювання на людину»
17.00 Події
16.35 Т/с «Повернення
17.15 Критична точка
Мухтара 2. Амнезія»
18.00, 22.15 Сьогодні
19.00 Події
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Індус»
19.20 Т/с «Лікар»
21.15, 04.40 Т/с «Бомж»
20.20 Т/с «Псевдонім
22.15 Х/ф «Люди в чорному» «Албанець» 3»
22.40 Т/с «Морські дияволи
00.15 Х/ф «Перша спроба»
4» «Наряд»
03.30 Події
23.40 Чесний понеділок
0.30 Рубльовка. Live
04.00 Критична точка
2.05-2.29 Огляд.
05.25 Срібний апельсин
Надзвичайна подія

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 «Модний вирок»
11.00 «Давай спробуємо!»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 Денний мультик «Світ
Квеста»
14.30 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
15.00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
15.30 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 «Модний вирок»
17.30 «Давай одружимося»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Давай спробуємо!»
23.00 «Шлюбне чтиво»
23.30 Т/с «Універ»
00.30 Музична програма
«До світанку»

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Шеф-кухар. Сніданок
10.10 «Легко бути жінкою»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.45, 21.35 Діловий світ
12.25 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.10 Хай так
13.40 Х/ф «Скарб»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.55 Т/с «Сусіди»
18.00 Герой дня
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Дороги життя
22.00 Світло. Зброя
22.30 Книга. ua
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Янгол охоронець»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.25, 02.20 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55. 03.25 Т/с «Любов - не
те, що здається»
12.45 Т/с «Якщо у вас нема
тітки»
14.45 Х/ф «Непереможний»
17.25 «Шість кадрів»
17.35 «Сімейні драми»
18.30 «Не бреши мені»
20.10 «Міняю жінку»
21.20 Т/с «Інтерни»
22.25 Т/с «Маргоша - 3»
23.50 Х/ф «Блондинка з
амбіціями»
01.30 Т/с «Маргоша - 3»
02.35 Т/с «Монте-Крісто»
04.15 Т/с «Якщо у вас нема
тітки»

06.05 Факти
06.35 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15,. 17.35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
11.20 Т/с «Солдати-15»
12.20, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.25 Уральські пельмені
15.05 Т/с «Даішники»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с «Даішники»
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Уральські пельмені
00.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.25 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
02.15 Факти
02.50 Т/с «Кістки-4»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
07.25 «Музична програма»
09.30, 19.25, 03.25
«Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
14.50 «Міська варта»
15.10, 20.00 «В гостях у
Д.Гордона» Е.П’єха
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Кармелюк»
19.20 «Міська варта»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Соломін
22.25 «У центрі уваги»
23.25 «Міська варта»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»
01.00 Х/ф «Кармелюк»
03.55 «Міська варта»
04.00 «Клуб Суперкниги»

05.50 «Документальний
детектив»
06.15 «Бізнес+»
06.20 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
11.55 «Краса. Історія
всеросійського обману»
14.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна - Новини»
18.10 «Чужі помилки.
Остання шлюбна ніч»
19.10 «ЖЕК-потрошитель.
Історія всеросійського
обману»
21.30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.15
Репортер
09.10 Т/с «Курсанти»
11.30 Х/ф «Мішель Вальян:
жага швидкості»
13.45 Т/с «Татусеві дочки»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарли»
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Живий до
запитання-2»
16.45 Т/с «Вороніни»
17.50 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусеві дочки»
21.00 Т/с «Вороніни»
22.05, 00.45 Здрастуйте, я ваша мама!
23.20 Очевидець
00.35 Спортрепортер
01.55 Очевидець
02.45 Т/с «Колишня»

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, 13.30, 14.30 «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»
15.30 «Не перший погляд»
16.30 «Мотор-ТБ»
17.30 «Особливо
небезпечно»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
05.00 «Час новин» (рос.)
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, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15 «24 години»
06.10, 20.15, 05.25 Сильні
світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 23.30 «Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 PRO Читання
08.00, 19.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09.00, 21.10 Сутність звіра
10.10, 16.25, 02.30 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
17.05 Тиждень моди з Д.
Шаповаловою
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Містична Азія
00.00 Таємниці долі
03.30 Феодоро
04.20 Боспорське царство
05.10 Екстремікс
05.40 Вічні джерела енергії

06.15 Д/п «Заснути
некрасивою - прокинутись...»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Останній секрет
майстра»
11.00 Т/с «Боєць»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти. Пробачити»
13.15 «Детективи»
14.20 «Судові справи»
15.10 Т/с «Версія»
16.05 Т/с «Вищий пілотаж»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.25 Т/с «Все заради тебе»
23.15 Д/п «Їх могли
не врятувати. В’язні
Курильського квадрата»
00.10 Х/ф «Ідеальне вбивство»
02.05 «Подробиці»
02.35 Телевізійна Служба
розшуку дітей

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00 Т/с «Слід»
09.10, 19.20 Т/с «Індус»
11.05 Т/с «Я - охоронець»
13.00 Шоу «Граєш чи не
граєш»
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15, 04.40 Т/с «Бомж»
22.15 Х/ф «Синя борода»
00.15 Х/ф «Люди в чорному»
02.10 Шоу «Граєш чи не
граєш»
03.00 Щиросерде зізнання
03.30 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці
7.35 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.30 Т/с «Таємничий
острів». «У пошуках скарбів».
«Покарання»
16.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2. Пил в очі»
18.00, 22.15 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.40 Т/с «Морські дияволи
4» «Чужий серед чужих»
23.40 Т/с «Справа темна.
Змова проти Сталіна»
0.30 Рубльовка. Live
2.05-2.35 «Шахи».
Супертурнір у Вейк-ан-Зеє

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.45 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30 «Хочу знати»
16.05 «Поки всі вдома»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 01.00 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00, 03.10 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 «Правдива історія.
Тегеран-43»
23.40 Нічні новини
00.00 «Борис Краснов. Без
прикрас»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Опудало-нявкало»
06.35 М/ф «Королівський
бутерброд»
06.45 М/ф «Баба-Яга проти!»
07.15 Х/ф «Свідоцтво про
бідність»
08.40, 19.00, 21.30, 00.00,
04.00, 05.20 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
09.50 Т/с «Закон і порядок»
10.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
11.30 Т/с «Міс Марпл»
13.35 Т/с «Інструктор»
14.35, 00.25 Т/с «Кріт - 2»
15.30 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
17.00 Х/ф «Стріли Робін
Гуда»
18.30 «Речовий доказ»
Відповісти за базар
19.20 Т/с «Інструктор»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
01.20 Т/с «Міс Марпл»
03.15 «Вчинок»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 «Модний вирок»
11.00 «Давай спробуємо!»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 Денний мультик
«Капітан Фламінго»
14.30 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
15.00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
15.30 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 «Модний вирок»
17.30 «Давай одружимося»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Давай спробуємо!»
23.00 «Шлюбне чтиво»
23.30 Т/с «Універ»
00.30 Музична програма «До
світанку»

15.40 «Чекай на мене»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.00 Новини
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.25 Т/с «Усе заради тебе»
23.15 Д/п «Заснути
некрасивою прокинутись...»
00.10 Х/ф «Нульовий ефект»
02.15 «Подробиці»
02.45 Д/п «Майстри ілюзій»
03.30 Т/с «В останню мить»
04.10 «Знак якості»
04.40 «Судові справи»

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
07.30 «Музична програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30, 19.25, 03.25
«Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Формула успіху»
13.20, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 23.25 «Міська варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Любимов
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Малахів курган»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Е.П’єха
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Соломін
22.25 «У центрі уваги»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»
01.00 Х/ф «Малахів курган»

22 січня
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Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07

ЧЕТВЕР 27 СІЧНЯ 2011 РОКУ

СЕРЕДА 26 СІЧНЯ 2011 РОКУ

6

22 січня

Телепрограма

2011 року

Вишгород

09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Як це? Тимур та
шоколадна фабрика
13.00 Кордон держави
13.15 Х/ф «Шукаю людину»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.55 Т/с «Сусіди»
18.00 Герой дня
18.45, 21.35 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Слово регіонам
21.55 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку дітей»
06.10 Т/с «Янгол охоронець»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.20, 02.20 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.50, 04.15 Т/с «Любов - не
те, що здається»
12.50, 05.05 Т/с «Якщо у вас
нема тітки»
13.50 «Шість кадрів»
14.10 «Гроші»
15.10 Х/ф «Блондинка і
блондинка»
17.25 «Шість кадрів»
17.30 «Сімейні драми»
18.25 «Не бреши мені»
20.10 «Шоу на два мільйони»
21.15 Т/с «Інтерни»
22.20, 01.30 Т/с «Маргоша - 3»
23.45 Х/ф «Блондинка і
блондинка»
02.35 Т/с «Монте-Крісто»

06.05 Служба розшуку дітей
06.15 Факти
06.35 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15, 17.35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
11.20 Т/с «Солдати-15»
12.20, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.35 Уральські пельмені
15.10 Т/с «Даішники»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с «Даішники»
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Уральські пельмені
00.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.25 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
02.15 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
07.25 «Англійська за 4,5
місяця»
07.40, 03.55 «Міська варта»
09.30, 19.25, 03.25
«Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Повнота радості життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
14.50 «Міська варта»
15.10, 20.00 «В гостях у
Д.Гордона» Е.П’єха
16.10 «У центрі уваги»
17.15, 01.00 Х/ф «Подвиг
розвідника»
19.20 «Міська варта»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Соломін
22.25 «У центрі уваги»
23.25 «Міська варта»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»
04.00 «Клуб Суперкниги»

05.20 «Документальний
детектив»
05.50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.15 «Бізнес+»
06.20 Т/с «Комісар Рекс»
07.05 Х/ф «Зимова вишня»
11.50 «ЖЕК-потрошитель.
Історія всеросійського
обману»
14.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна - Новини»
18.10 «Чужі помилки.
Чотири гріхи Семенова»
19.10 «Горілка. Історія
всеросійського застілля»
21.35 Т/с «Кулагін та
Партнери»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.00
Репортер
09.10 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусеві дочки»
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарли»
15.35 Т/с «Дрейк і Джош»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Живий до
запитання-2»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусеві дочки»
21.05 Т/с «Вороніни»
22.05 Зроби мені смішно
23.00 Очевидець
00.15 Спортрепортер
00.25 Служба розшуку дітей
00.30 Зроби мені смішно
01.25 Очевидець
02.10 Т/с «Колишня»

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, 13.30, 14.30 «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 «Пресконференції у прямому ефірі»
12.15 «Cканер»
15.30 «Здорові історії»
16.30 «Арсенал»
17.30 «Велика політика»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин» (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Машина часу»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Ресторанні новини»

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15 «24 години»
06.10, 20.15, 05.20 Сильні
світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Головне
питання
08.00, 19.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09.00, 21.10 Сутність звіра
10.10, 16.25, 02.30 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
17.00 Життя серед життя
22.10 Містична Азія
00.00 Таємниці долі
03.30 Боспорське царство
04.20 Невідома окупація
05.05 Екстремікс
05.35 36 паралель. Токіо

06.15 Д/п «Їх могли
не врятувати. В’язні
Курильського квадрата»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Останній секрет
майстра»
11.00 Т/с «Боєць»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти. Пробачити»
13.15 «Детективи»
14.20 «Судові справи»
15.10 Т/с «Версія»
16.05 Т/с «Вищий пілотаж»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.25 Т/с «Все заради тебе»
23.15 Д/п «Тюремна казка.
В очікуванні дива»
02.25 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.30 Д/п «Майстри ілюзій»
03.15 Т/с «В останню мить»

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00, 22.15 Т/с
«Слід»
09.10, 19.20 Т/с «Індус»
11.05 Т/с «Я - охоронець»
13.00 Шоу «Граєш чи не
граєш»
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15, 04.40 Т/с «Бомж»
00.00 Х/ф «Синя борода»
01.50 Шоу «Граєш чи не
граєш»
02.35 Щиросерде зізнання
03.30 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин

7.35 Квартирне питання
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.30 Т/с «Таємничий
острів». «Катер
повертається».
«Залишилося тільки»
16.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Студентка»
18.00, 22.15 Сьогодні
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.40 Т/с «Морські дияволи 4»
«Пограбування по-російськи»
23.40 Таємнича Росія.
Ульяновська область. Земля
мутантів?
0.30 Рубльовка. live
2.05-2.35 «Шахи».
Супертурнір у Вейк-ан-Зеє

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.45 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30 «Хочу знати»
16.05 «Поки всі вдома»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 00.50 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00, 03.10 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 Середовище
проживання. «Розплата за
зв’язок»
23.40 Нічні новини
00.00 «Тур де Франс»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «На задній парті»
07.00 Х/ф «Стріли Робін
Гуда»
08.40, 19.00, 21.30, 00.00,
04.00, 05.20 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
09.50 Т/с «Закон і порядок»
10.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
11.30 Т/с «Міс Марпл»
13.35 Т/с «Інструктор»
14.30 Т/с «Кріт - 2»
15.20 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.50 Х/ф «Іду за курсом»
18.30 «Правда життя» Раби
вогню
19.20 Т/с «Інструктор»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.25 Т/с «Кріт - 2»
01.20 Т/с «Міс Марпл»
03.10 «Вчинок»
03.40 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя»
04.50 «Агенти впливу»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 «Модний вирок»
11.00 «Давай спробуємо!»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 Денний мультик
«Капітан Фламінго»
14.30 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
15.00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
15.30 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 «Модний вирок»
17.30 «Давай одружимося»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Давай спробуємо!»
23.00 «Шлюбне чтиво»
23.30 Т/с «Універ»
00.30 Музична програма «До
світанку»

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Шеф-кухар. Сніданок
10.10 «Легко бути жінкою»
11.10 Здоров’я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Крок до зірок.
Євробачення
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.55 Т/с «Сусіди»
18.00 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Слово регіонам
21.35 Діловий світ
22.00 Глибинне буріння.
А.Куликов, Є.Кисельов,
С.Шустер
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Янгол охоронець»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.15, 02.40 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55, 03.45 Т/с «Любов - не
те, що здається»
12.50, 04.35 Т/с «Якщо у вас
нема тітки»
14.50 «Особиста справа»
15.50 «Шоу на два мільйони»
17.25 «Шість кадрів»
17.30 «Сімейні драми»
18.25 «Не бреши мені»
20.10 «Сусідські війни»
21.10 Т/с «Інтерни»
22.15 Т/с «Маргоша - 3»
00.00 Х/ф «Стриптизерки»
01.50 Т/с «Маргоша - 3»
02.55 Т/с «Монте-Крісто»

06.15 Факти
06.35 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15, 17.40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
11.15 Т/с «Солдати-15»
12.20. 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.35 Уральські пельмені
15.10 Т/с «Даішники»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с «Даішники»
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Уральські пельмені
00.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.20 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
02.10 Факти
02.40 Т/с «Кістки-4»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
07.25 «Музична програма»
09.30, 19.25, 03.25
«Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Повнота радості життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
14.50 «Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Е.П’єха
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Винищувачі»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Ширвіндт
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Кашпіровський
22.25 «У центрі уваги»
23.25 «Міська варта»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»
01.00 Х/ф «Винищувачі»
03.55 «Міська варта»

05.45 «Документальний
детектив»
06.10 «Бізнес+»
06.15 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
07.40 Х/ф «Зимова вишня»
11.45 «Горілка. Історія
всеросійського застілля»
14.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна - Новини»
18.10 «Чужі помилки.
Вибухова хвиля»
19.10 «Горілка. Історія
всеросійського похмілля»
21.20 Т/с «Кулагін та
Партнери»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.00
Репортер
09.10 Т/с «Курсанти»
11.25 Х/ф «Думки, повні
бажання»
13.20 Т/с «Татусеві дочки»
14.55 Teen Time
15.00 Т/с «АйКарли»
15.35 Т/с «Дрейк і Джош»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Живий до
запитання-2»
17.00 Т/с «Вороніни»
18.00 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусеві дочки»
21.05 Т/с «Вороніни»
22.05 Світлі голови
23.05 Очевидець
00.15 Спортрепортер
00.25 Служба розшуку дітей
00.30 Світлі голови
01.30 Очевидець
02.15 Т/с «Колишня»

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, 13.30, 14.30 «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»
15.30 «Життя в задоволення»
16.30 «Драйв»
17.30, 04.40 «Машина часу»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин» (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна гавань»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Акцент»

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15 «24 години»
06.10, 20.15, 05.15 Сильні
світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 23.30 «Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25, 17.00 Життя серед
життя
08.00, 19.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09.00, 21.10 Сутність звіра
10.15, 16.25, 02.35 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Мультфільм
15.50 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Містична Азія
00.00 Таємниці долі
03.35 Невідома окупація
05.35 Йорданія

06.05 Д/п «Тюремна казка.
В очікуванні дива»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Останній секрет
майстра»
11.00 Т/с «Боєць-2»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти. Пробачити»
13.15 «Детективи»
14.20 «Судові справи»
15.10 Т/с «Версія»
16.05 Т/с «Вищий пілотаж»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.25 Т/с «Все заради тебе»
23.15 Д/п «Брама часу.
Страх смерті»
00.10 Х/ф «Джексон «Мотор»
02.30 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.35 Д/п «Майстри ілюзій»
03.15 «Знак якості»

06.00 Срібний апельсин

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.45 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30 «Хочу знати»
16.05 «Поки всі вдома»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 00.50 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00, 03.10 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 «Людина і закон»
23.40 Нічні новини
00.00 «Судіть самі»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Муха-Цокотуха»
06.45 М/ф «Казка про лінощі»
06.55 Х/ф «Іду за своїм
курсом»
08.40, 19.00, 21.30, 00.00,
04.00, 05.20 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
09.50 Т/с «Закон і порядок»
10.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
11.30 Т/с «Міс Марпл»
13.30 Т/с «Інструктор»
14.30, 00.25 Т/с «Кріт - 2»
15.25 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.45 Х/ф «Загін
особливого призначення»
18.30 «Легенди карного
розшуку» Друг Васі Сталіна
19.20 Т/с «Інструктор»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
01.15 Т/с «Міс Марпл»
03.10 «Вчинок»
03.40 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 «Модний вирок»
11.00 «Давай спробуємо!»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 Денний мультик
«Капітан Фламінго»
14.30 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
15.00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
15.30 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 «Модний вирок»
17.30 «Давай одружимося»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Давай спробуємо!»
23.00 «Шлюбне чтиво»
23.30 Т/с «Універ»
00.30 Музична програма «До
світанку»

3.55 НТВ вранці
7.35 Дачна відповідь
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
07.20, 18.00 Т/с
Надзвичайна подія
«Єфросинія»
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
08.30, 14.00, 22.15 Т/с
згадку
«Слід»
10.00 До суду
09.10, 19.20 Т/с «Індус»
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Псевдонім
11.05 Т/с «Я - охоронець»
«Албанець» 3»
13.00 Шоу «Граєш чи не
15.35 Т/с «Таємничий
граєш»
острів». «Голова сім’ї».
15.40 Щиросерде зізнання «Зустріч розуму»
16.35 Т/с «Повернення
16.10 Федеральний суддя
Мухтара 2. Вкрадена
17.00 Події
наречена»
17.15 Критична точка
18.00, 22.15 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.00 Події
19.25 Т/е «Лікар»
21.15, 04.40 Т/с «Бомж»
20.20 Т/с
00.00 Х/ф «Раптова смерть» «Псевдонім»Албанець» 3»
02.10 Т/с «Життя як вирок»
22.40 Т/с «Морські дияволи
03.00 Щиросерде зізнання 4» «На глибині»
23.40 Жіночий погляд
03.30 Події
0.25 Рубльовка. Live
04.00 Критична точка
2.00-2.24 Огляд.
Надзвичайна подія
05.25 Срібний апельсин
07.00 Події

Телепрограма
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22 січня

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Шеф-кухар. Сніданок
10.10 «Легко бути жінкою»
11.10 «Віра. Надія. Любов»
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 «Надвечір’я» з
Т.Щербатюк
12.55 Околиця
13.20 Наша пісня
13.55 Х/ф «Є ідея»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.55 Т/с «Сусіди»
18.00 Камера сміху
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено
22.50 Шустер-Live
01.20 Підсумки дня
01.40 ТелеАкадемія

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Янгол охоронець»
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»
10.55 «Не бреши мені»
11.55, 04.45 Т/с «Любов - не
те, що здається»
12.55, 05.35 Т/с «Якщо у вас
нема тітки»
13.55 «Шість кадрів»
14.05 «Світ навиворіт»
15.00 Х/ф «На даху світу»
17.25 «Шість кадрів»
17.35 «Сімейні драми»
18.25 «Не бреши мені»
20.00 Х/ф «Міцний горішок - 3»
22.25 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю - 2»
00.15 Х/ф «Злі прибульці»
01.55 Х/ф «Стриптизерки»
03.55 Т/с «Монте-Крісто»

06.05 Служба розшуку дітей
06.15 Факти
06.35 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15, 17.35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
11.20 Т/с «Солдати-15»
12.20, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.50 Уральські пельмені
15.15 Т/с «Даішники»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Пристрель їх!»
21.00 Х/ф «С.С.Д.»
23.00 Х/ф «Атака павуків»
01.10 Х/ф «Обговоренню не
підлягає»
02.55 Факти
03.25 Т/с «Кістки-4»
04.15 Т/с «За законом»
04.45 Т/с «Мене звати
Ерл-4»

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 «Клуб 700»
09.30, 19.25, 03.25
«Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
14.50 «Міська варта»
15.10, 20.00 «В гостях у
Д.Гордона» О.Ширвіндт
16.10 «У центрі уваги»
16.50 «Афіша»
17.15 Х/ф «Трактористи»
19.20 «Міська варта»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Кашпіровський
22.25 «У центрі уваги»
23.25 «Міська варта»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»
01.00 Х/ф «Трактористи»
03.55 «Міська варта»

06.00 «Бізнес+»

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15 «24 години»
06.10, 20.15, 05.10 Сильні
світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Головне
питання
08.00, 19.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09.00 Сутність звіра
10.10, 16.25, 02.30 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Мультфільм
17.00 Життя серед життя
21.10 Няньки дикої природи
21.50 Жива енциклопедія
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.30 Невідома окупація
04.20 УПА. Третя сила
05.25 Йорданія

06.15 Д/п «Брама часу.
Страх смерті»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Останній секрет
майстра»
11.00 Т/с «Боєць-2»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти. Пробачити»
13.15 «Детективи»
14.20 «Судові справи»
15.10 Т/с «Версія»
16.05 Т/с «Вищий пілотаж»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Чисто NEWS»
20.50 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.50 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
00.15 Х/ф «Притулок»
02.40 Т/с «Майстри ілюзій»

06.00 Срібний апельсин

08.00 Шустер-Live
12.30 Х/ф «Дивак із 5-Б»
14.15 Доки батьки сплять
14.40 Так просто
15.05 Наша пісня
15.40 Феєрія мандрів.
Вашківці
16.00 В гостях у Д. Гордона
17.00 Хай так
17.25 Чоловічий клуб.
Володимир Кличко
18.05 Контрольна робота
18.40 Майстер-клас
19.05 Золотий гусак
19.45 Чоловічий клуб
21.00 Підсумки дня
21.40 Світ спорту
21.50 Хіт-парад
«Національна двадцятка»
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
01.20 Підсумки дня
02.05 Х/ф «Дивак із 5-Б»
03.35 Чоловічий клуб
04.45 Д/с «Круїз»

07.25 «Справжні лікарі»

05.50, 05.15 Диваки
06.30 Блага звістка з Ріком
Реннером
07.00 «Життя»
07.20, 19.00 Елементи
08.20 Мультфільм
08.30, 20.25 24 години. Світ
09.00, 02.35 Твій хіт
10.30 За сім морів
11.00 Японія очима гурмана
з Нардою
11.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Портрети дикої
природи
16.15 Практичний порадник
екстремального туриста
16.45 Полігон
17.30, 04.50 Зелена варта
18.05 PRO Читання
18.40 Журфікс
20.00 24 години. Бізнес
21.00 Право на життя
22.00 Х/ф «Володар легенд»
00.00 Таємниці долі
03.35 Сирія
04.00 Ліван
04.25 Країна вулканів
05.30 Сильні світу сього

05.15 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.15 «Городок»
08.10 «Формула любові»
09.05 Програма «Позаочі»
10.00 М/ф «Маша та
ведмідь»
10.15 Х/ф «Звільніть Віллі»
12.20 Х/ф «Дві історії про
любов»
14.25 Х/ф «Зимова вишня»
16.05 «Найрозумніший»
17.50 Прем’єра. Ювілейний
концерт Н. Бабкіної
20.00 «Подробиці»
20.30 Прем’єра. «Надбання
республіки» В. Добринін
23.10 Х/ф «Останній
самурай»
01.55 Х/ф «Пастка для
полтергейсту»
03.30 «Подробиці»
04.05 Х/ф «Дві історії про
любов»

07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00 Т/с «Слід»
09.10, 19.20 Т/с «Індус»
11.05, 04.40 Т/с «Любов та
інші дурості»
13.00 Шоу «Граєш чи не
граєш»
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15 Т/с «Офіцери - 2.
Одна доля на двох»
01.35 Х/ф «Вікна»
03.00 Щиросерде зізнання
03.30 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин

05.20 Факти
05.55 Мультфільми
08.15 «Світське життя»
06.35 Real Comedy
07.10 Козирне життя
09.05 «Хто там?»
07.45 Х/ф «За бортом»
10.10 «Світ навиворіт»
10.00 «Смак» Кулінарна
програма
10.55 «Шість кадрів»
10.30 Люди, коні, кролики
11.55 «Велике
і... домашні ролики
11.25 Квартирне питання
перевтілення»
12.35 Х/ф «Охоронець»
12.45 «Анатомія слави»
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
13.35 «Шість кадрів»
16.45 Провокатор
14.10 Х/ф «Міцний горішок - 3» 17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
16.35 Х/ф «Шахраї»
19.00 Наша Russia
19.30 Наша Russia.
18.30 «Гроші»
Дайджест
19.30, 03.00 «ТСН»
20.20 Х/ф «Ніндзя»
22.10 Т/с «Рюрики»
20.00 Х/ф «Зозуля»
22.35 Х/ф «Дзеркала»
23.45 Х/ф «На даху світу»
01.05 Х/ф «С.С.Д.»
02.50 Х/ф «Обговоренню не
01.35 Х/ф «Злі прибульці»
підлягає»
03.30 Т/с «Монте-Крісто»
04.30 Т/с «Довірся мені»
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22.25 «ВусоЛапоХвіст»

05.15 Руйнівники міфів
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 23.40
Репортер
09.10 Т/с «Курсанти»
11.30 Х/ф «Тільки ти і я»
13.20 Т/с «Татусеві дочки»
14.55 Teen Time
15.00 Т/с «АйКарли»
15.35 Т/с «Дрейк і Джош»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Живий до
запитання-2»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Інтуїція
21.40 Т/с «Вороніни»
22.45 Очевидець
00.00 Спортрепортер
00.10 Інтуїція
01.15 Очевидець
02.00 Т/с «Колишня»

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, 13.30, 14.30 «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 «Вільна гавань»
11.15 «Сканер»
12.30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15.30 «На власні очі»
16.30 «На межі»
17.30, 04.40 «Феєрія
мандрів»
18.15 «Вікно у Європу»
18.45, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин» (рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Хроніка дня»
00.40 «Ресторанні новини»

7.40 І знову здрастуйте!
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Рятувальники
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.30 Т/с «Таємничий
острів» «Як і належить
англійцю», 20 с. «Взаємне
нерозуміння»
16.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Таємниця на
двох»
18.00 Сьогодні
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія
19.55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
21.10 Бенефіс Стаса
Михайлова
23.05 Х/ф «Морські дияволи.
Долі»
0.50 Х/ф «Дим Вітчизни»
2.20-2.50 «Шахи».
Супертурнір у Вейк-ан-Зеє

05.00, 09.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30, 05.15 «Хочу знати»
16.05 «Поки всі вдома»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15 «Поле чудес»
19.05 «Давай одружимося!»
20.00 «Нехай говорять»
21.00 «Час»
21.30 «Надбання
республіки: Віктор
Рєзников»
00.10 Х/ф «Дзиґа»
02.55 Х/ф «Серафим
Напівбіс та інші жителі
Землі»
04.25 «Людина і закон»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Мийдодир»
06.35 М/ф «Ми з Шерлоком
Холмсом»
06.50 М/ф «Дядя Стьопа міліціонер»
07.10 Х/ф «Загін
особливого призначення»
08.40, 19.00, 21.30, 00.00,
04.00, 05.20 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
09.50 Т/с «Закон і порядок»
10.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
11.30 Т/с «Міс Марпл»
13.40 Т/с «Інструктор»
14.30 Т/с «Кріт - 2»
15.25 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.50 Х/ф «Фанат»
18.30 «Правда життя»
19.20 Т/с «Інструктор»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.25 Т/с «Кріт - 2»
01.15 Т/с «Міс Марпл»
03.10 «Вчинок»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 «Модний вирок»
11.00 «Давай спробуємо!»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 Денний мультик
«Капітан Фламінго»
14.30 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
15.00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
15.30 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 «Модний вирок»
17.30 «Давай одружимося»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 «Звана вечеря»
22.00 «Давай спробуємо!»
23.00 «Шлюбне чтиво»
23.30 Т/с «Універ»
00.30 Музична програма «До
світанку»

06.00, 07.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «Шукаю продюсера»
09.10 «Бізнес-ситуація»
09.50 «Смак успіху»
10.25 «Клуб 700. Україна»
11.00 «Файна садиба»
11.35 «Столиця»
12.00, 23.20 «Медицина з
І.Трухачовою»
12.10, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
12.55 «Повнота радості життя»
13.30 «Афіша»
13.45 «Час відповідей»
14.30 «Формула успіху»
16.10 «Спецпідрозділ
«Чорний квадрат»
16.40 Х/ф «Неспокійне
господарство»
18.15 «В гостях у Д.Гордона»
Е.П’єха
21.00, 01.00, 03.05 «СТНтижневик»
21.30 Х/ф «Без вини винуваті»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»

05.15 «Наші улюблені

07.25 Аналіз крові

мультфільми»

08.00 Ексклюзив

06.35 Х/ф «Золоті роги»

09.00 М/с «Доброго ранку,

06.01 «Час-Тайм»
06.30, 07.30, 18.35, 23.35,
04.30 «Київський час»
06.40, 11.20 «Автопілот-тест»
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, 02.50 «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»
15.30 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16.20 «Арсенал»
17.30, 04.40 «На межі»
18.10 «Хроніка тижня»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
«Час новин» (рос.)
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 «Час інтерв’ю»
21.20, 03.40 «Народний
контроль»

7.00 Сьогодні
7.20 Весела новорічна
06.25 Т/с «Офіцери - 2.
подорож з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого ризику
Одна доля на двох»
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
08.35 Ласкаво просимо
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
09.35 Без ГМО
10.00 Російська начинка
10.30 Т/с «Корида — це
10.00 Т/с «Любов та інші
життя 3. З нуля»
12.30 «Кулінарний двобій» з
дурості»
Д. Рожковим
13.25 Квартирне питання
11.00, 19.20 Т/с «Індус»
14.25 О. Журбін. Мелодії на
13.00 Х/ф «Вікна»
згадку
15.20 Останнє слово
15.00 Х/ф «Подзвони в мої
16.20 Очна ставка
17.15 «Наші»
двері»
18.00 Сьогодні
18.30 Професія — репортер
19.00 Події
19.00 «Максимум»
20.00 Російські сенсації
21.20 Т/с «Глухар»
20.55 Ти не повіриш!
00.20 Х/ф «Чортове колесо» 21.45 «Муз. ринг НТВ»
23.05 Жіночий погляд
02.00 Моє ХХ століття. Ліон 23.50 Х/ф «Зображуючи
жертву»
1.40 Огляд. Надзвичайна подія
Ізмайлов і його друзі
2.05-2.35 «Шахи».
04.40 Срібний апельсин
Супертурнір у Вейк-ан-Зеє
06.00 Срібний апельсин

2011 року

06.05 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.30 Т/с «Комісар Рекс»
10.20 Х/ф «Смерть
шпигунам!»
17.35 «Вікна - Новини»
17.45 Х/ф «Смерть
шпигунам!»
20.00 «Смішні люди»
22.00 «Вікна-Новини»

07.55 «Караоке на Майдані» Міккі!»
09.00 «Їмо вдома»

09.40 М/с «Дональд Дак»

10.05 «ВусоЛапоХвіст»

10.05 Х/ф «Скубі Ду»

10.45 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскара»
12.45 Х/ф «Заєць над
безоднею»
14.50 Х/ф «Хочу у в’язницю»

11.55 Файна Юкрайна
13.05 Даєш молодь
14.05 Скеч-шоу «Красуні»
15.10 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16.50 М/ф «Змивайся»

16.55 «Смішні люди»
19.00 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців в Росії»
21.05 Хф «Прилетить
раптом чарівник»

18.40 Х/ф «Володар Кілець:
Повернення короля»
22.50 Х/ф «Турбулентність»
00.55 Спортрепортер
01.00 Х/ф «Вампірша»

23.10 Х/ф «Лісовик»

02.35 Т/с «Колишня»

06.00 Новини
06.10 Х/ф «Розповідь про те,
як цар Петро арапа женив»
07.50 «Грай, гармонь
улюблена!»
08.50 «Розумниці та
розумники»
09.40 «Слово пастиря»
10.00, 12.00 Новини
10.15 «Смак»
10.50 В’ячеслав Добринін
12.15 Середовище
проживання. «Шампунь на
вашу голову»
13.15 «Мій родовід. Лариса
Лужина»
14.10 «Близнюки. Одна
доля на двох»
15.20 Х/ф «Розумник,
красуня»
19.25, 21.15 «Хвилина слави»
21.00 «Час»
22.00 «ПрожекторПерисХілтон»
22.40 «Детектор брехні»
23.50 Х/ф «Репетитор»
01.35 Х/ф «Старомодна
комедія»
03.10 Х/ф «Довгий шлях»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.30 М/ф «Карлсон
повернувся»
07.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
09.20 Х/ф «Привіт,
дурники!»
11.30 «Речовий доказ»
Відповісти за базар
12.00 Х/ф «Фанат»
13.45 Х/ф «Фанат - 2»
15.40 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
17.00 Т/с «Каменська - 5»
19.00 Х/ф «Розжалуваний»
21.00 Х/ф «Круті:
смертельне шоу»
23.20 Х/ф «Безсоння»
01.40 Т/с «Джек-різник»
03.25 Т/с «Пітбуль»
05.00 «Агенти впливу»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 М/ф «На задній парті
1-4», «Пес у чоботях»
10.30 Т/с «Хто у домі
господар»
11.30 «Соmedy Woman»
12.30 «Єралаш»
13.30 «Модний вирок»
14.30 Т/с «Хто у домі
господар»
15.30 Т/с «Універ»
16.30 Х/ф «Помста
придурків:Наступне
покоління»
18.30 «Зірки проти караоке»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2» Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
22.00 «Соmedy Woman»
23.00 «Шлюбне чтиво»
00.00 «Зірки проти караоке»
01.00 Музична програма «До
світанку»
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22 січня
09.05 Як це? Місце для
відпочинку
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
11.00 Шеф-кухар країни
12.00 Х/ф «Фонтан»
13.55 Золотий гусак
14.25 Ян Табачник.
Концертна програма
15.25 Ближче до народу.
Андрій Кравчук
16.00 В гостях у Д. Гордона
17.00 Діловий світ. Тиждень
17.30 Спецпроект «Про що
кіно?»
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено,
Максима
01.20 Підсумки тижня
02.05 Х/ф «Люсі Обрак»
03.45 Х/ф «Фонтан»
05.25 «Надвечір’я» з
Т.Щербатюк

05.50, 05.05 Диваки
06.25, 08.00, 02.30 Твій хіт
07.00 Журфікс
07.30 Клуб 700. Україна
08.40 Клуб Суперкниги
09.00 Японія очима гурмана
з Нардою
10.00 Право на життя
11.05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.50 Живе багатство України
16.20 Калейдоскоп дикої
природи
16.40, 21.30 Х/ф «Володар
легенд»
18.30 Практичний посібник
екстремального туриста
19.00, 20.20 Хіт-парад дикої
природи
20.00, 04.40 Зелена варта
23.30 Тиждень моди з
Д.Шаповаловою
00.00 Таємниці долі
03.30 Уганда
04.15 Загибель «Антарктики»
05.30 Сильні світу сього

Телепрограма

2011 року
06.00 Мультфільм
06.50 Мультфільм
«Таємниця магічного
кристала»
08.20 «Ремонт +»
09.05 «Лото-забава»
10.10 Мультфільм
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Шість кадрів»
12.50 «Розкішне життя»
13.45 «Міняю жінку»
14.50 Х/ф «Зозуля»
18.30 «Особиста справа»
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
22.00 Т/с «Інтерни»
22.35 «Світське життя»
23.25 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю - 2»
01.05 Х/ф «За жменю
доларів»
03.10 Т/с «Монте-Крісто»

06.05 «Найрозумніший»
07.40 Д/п «Таємниці Тихого
океану»
08.40 «Доки всі вдома»
09.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 «Україно, вставай!»
10.30 М/ф «Маша та
ведмідь»
10.45 Х/ф «Синдбад і око
тигра»
12.55 Х/ф «Коли розтанув
сніг»
20.00 «Подробиці тижня»
20.55 Х/ф «ТульськийТокарєв»
00.25 Х/ф «Прекрасна
Олена»
02.05 «Подробиці тижня»
02.50 Д/п «Таємниці Тихого
океану»
03.40 Х/ф «Прекрасна
Олена»
05.05 «Позаочі»

05.50 Факти
06.10 Х/ф «Охоронець»
08.00 «Смак» Кулінарна
програма
08.45 Анекдоти по-українськи
09.10 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
09.40 Квартирне питання
10.40 Ти не повіриш!
11.35 Козирне життя
12.00 Інший футбол
12.25 Стоп-10
14.00 Наша Russia
14.20 Т/с «Рюрики»
14.50 Х/ф «Ніндзя»
16.40 Наша Russia.
Дайджест
17.40 Чудо-люди
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.30 Х/ф «V» означає
вендета»
22.10 Х/ф «Легіонер»
00.15 Голі та смішні
01.35 Х/ф «За бортом»
03.35 Інтерактив. Тижневик
03.50 Х/ф «Турнір»
05.15 Т/с «Довірся мені»

06.00 Срібний апельсин

7.00 Сьогодні
7.20 Весела новорічна
подорож з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого ризику
Одна доля на двох»
8.00 Головно дорога
8.30 Живуть же люди!
08.20 Т/с «Глухар»
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
11.20 Т/с «Індус»
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
13.15 Х/ф «Чортове колесо» 10.30 Т/с «Корида — це
життя 3. З нуля»
15.00 Х/ф «Улітку я надаю
12.30 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
перевагу…»
13.25 Квартирне питання
17.00, 19.20 Т/с «Я 14.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
охоронець»
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
19.00 Події
17.15 «Наші»
21.10 Х/ф «Подзвони в мої
18.00 Сьогодні
18.30 Професія — репортер
двері»
19.00 «Максимум»
01.10 Щиросерде зізнання 20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.45 «Муз. ринг НТВ»
01.45 Х/ф
23.05 Жіночий погляд
«Супермакгрубер»
23.50 Х/ф «Зображуючи
жертву»
03.20 Бенефіс Юхима
1.40 Огляд. Надзвичайна
подія
Шифріна
2.05-2.35 «Шахи».
05.30 Срібний апельсин
Супертурнір у Вейк-ан-Зеє
06.25 Т/с «Офіцери - 2.

18 січня відзначила ювілей наша матуся,
дружина, бабуся, жінка незвичайна — щира
і привітна, гарна господиня, вимоглива
мати, творча і мудра наша улюблена
Надія Богданівна РОМАНІВ!
Щиро ВІТАЄМО рідненьку і бажаємо:
Здоров’я міцного Вам зичим довіку,
Щастя та радості — повнії ріки,
Берег любові нехай зігріває,
А горе і лихо оселю минає.
Молодість душу роки не покине,
Радісна пісня ще довго Вам лине.
Сміхом веселим хай повниться хата,
Хлібом та сіллю, любов’ю багата.
Чоловік, сини, невістки, онуки

05.25 «Наші улюблені
мультфільми»
06.55 Х/ф «Червоні вітрила»
08.50 «Їмо вдома»
09.55 «Неймовірні історії
кохання»
11.00 «Караоке на Майдані»
12.00 «ВусоЛапоХвіст»
12.45 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців в Росії»
14.55 Х/ф «Прилетить
раптом чарівник»
17.00 «Моя правда. Тетяна
Догілева»
18.00 «Містичні історії з
Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
21.00 Х/ф «Янгол пролетів»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

05.30, 06.10 Х/ф «Як вас
тепер називати?»
06.00 Новини
07.20 «Смак»
08.00 «Армійський магазин»
08.35 «Здоров’я»
09.25, 17.25 «Живий
Висоцький»
10.00, 12.00 Новини
10.15 «Поки всі вдома»
11.05 «Володимир
Висоцький. «Я прийду по
ваші душі!»
12.15 «Володимир
Висоцький і Марина Владі.
Останній поцілунок»
13.25 Ельдар Рязанов.
«Зустрічі з Володимиром
Висоцьким»
18.40 «Своя колія»
21.00 Недільний «Час»
22.00 «Велика різниця»
23.50 «Познер»
00.55 Х/ф «Всупереч усьому»
02.10 Х/ф «Герой її роману»
03.35 «Грай, гармонь
улюблена!»
04.15 «Хочу знати»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 «Легенди бандитської
Одеси»
07.10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09.30 Т/с «Каменська - 5»
11.30 «Легенди карного
розшуку». Друг Васі Сталіна
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
15.00 Х/ф «Розжалуваний»
16.50 Х/ф «Круті:
смертельне шоу»
19.00 Х/ф «Воїн»
21.45 Х/ф «Убивця, що
плаче»
23.50 Х/ф «Людина-скелет»
01.25 Т/с «Джек-різник»
03.05 Т/с «Пітбуль»
04.35 «Правда життя»
05.00 «Агенти впливу»

06.30 Ранковий мультик
«Злісний»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Мультфільми про
мавпочок
10.30 Т/с «Хто у домі
господар»
11.30 «Соmedy Woman»
12.30 «Єралаш»
13.30 «Модний вирок»
14.30 Т/с «Хто у домі
господар»
15.30 Т/с «Універ»
16.30 Х/ф «Помста
придурків. Закохані
придурки»
18.30 «Зірки проти караоке»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2» Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
22.00 «Соmedy Woman»
23.00 «Шлюбне чтиво»
00.00 «Зірки проти караоке»
01.00 Музична програма «До
світанку»

70 лет — прекрасный юбилей.
Не старей, Светлана, не старей,
Не старей ни сердцем, ни душой,
Оставайся вечно молодой!

Так тримати і далі! Здоров’я вам,
щастя, довголіття, слухняних
онуків та правнуків!

Хай для добра проходить
рік за роком,
І втома хай ніколи не гнітить,
Хай серце Ваше знає лиш хороше,
Хай Бог від зла та горя захистить!

Рідні та друзі
Любу матусю, бабусю, дружину

Любов Дмитрівну ХИЛЬКО
ВІТАЄМО
з днем народження!

Дочка Люба, онуки Оксана, Іра,
правнуки Марк, Ніколь, зять Михайло та два зяті Андрії

Тетяни, то російські (та інші — на
пострадянському просторі) студенти й святкують «Тетянин день»
як День студента
Іменини: Тетяна, Петро, Сава
26 січня
1802 — створена бібліотека
Конгресу США
1886 — Карл Бенц запатентував автомобіль з двигуном
внутрішнього згорання
Іменини: Петро, Яків
27 січня
1860 — вперше опубліковано
повне видання «Кобзаря» Тараса
Шевченка
1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання
Іменини: Адам, Веніамін, Іван,
Макар, Ніна, Павло, Сергій
28 січня
1992 — національний синьожовтий стяг Верховною Радою
України затверджено Державним
прапором України
Іменини: Веніамін, Гаврило,
Прохор

06.01, 09.35 «Вікно в Америку»
06.35, 07.30, 23.35, 04.30
«Київський час»
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
«Час новин»
07.20, 07.50, 00.30, 02.50
«Тема тижня»
08.25 «Бістро-ТБ»
09.10, 16.20 «Хроніка тижня»
10.20 «Феєрія мандрів»
11.20 «Життя цікаве»
11.50 «Досягти мети»
12.20 «Машина часу»
13.20 «Життя в задоволення»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.30 «Мотор-ТБ»
17.20 «Палата»
17.30, 04.40 «Не перший
погляд»
18.20 «Народний контроль»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00, 05.00 «Час новин» (рос.)
19.15, 01.20 Народне ток-шоу
«Майдан. Якою бути Україні?»
21.00, 05.15 «Час: підсумки»
22.00, 03.40 «Особливо
небезпечно»
22.30 «Час-Тайм»
23.55, 04.25 «Огляд преси»
00.40 «Смачні подорожі»

Світлану Володимирівну
КАЛАЧОВУ!

Галину Григорівну та Миколу
Степановича!

Цей день в історії

06.25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в доктора
08.35 М/с «Доброго ранку,
Міккі!»
09.20 М/с «Дональд Дак»
09.45 Даєш молодь
10.40 М/ф «Змивайся»
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
14.25 Аналіз крові
15.10 Info-шок
16.15 Т/с «Щасливі разом»
18.00 Х/ф «Меверік»
20.20 Х/ф «Громобой»
22.15 Скеч-шоу «Красуні»
23.20 Спортрепортер
23.25 Х/ф «Корабельпримара»
01.20 Х/ф «Що ти накоїв?»
02.50 Т/с «Колишня»

ВІТАЄМО з ювілеєм

Родина ВІТАЄ із 55-річчям подружнього життя
СМОЛЯРЕНКІВ —

Календар

22 січня —День Соборності
України
1918 — в Києві затверджено IV
Універсал, що проголосив Україну
незалежною державою
Іменини: Павло, Петро, Пилип
(Филип)
23 січня
1482 — Вперше надрукована
священна єврейська книга «Тора»
Іменини: Анатолій, Арсеній,
Григорій, Макар (Макарій), Павло
24 січня
1861 — У Петербурзі вийшов перший номер українського
щомісячника «Основа»
1984 — випущено перший
персональний комп’ютер Apple
Macintosh,
що
використовує
графічний інтерфейс користувача
і комп’ютерну мишу
Іменини: Володимир, Михайло, Микола, Федір
25 січня — День студента
1755 — цариця Єлизавета
Петрівна підписала указ «Про заснування Московського університету».
Оскільки це відбулося в день святої

06.00, 07.00, 03.00 «СТНтижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.30 «Афіша»
07.40 «Шукаю продюсера»
09.30 «Корисна розмова»
09.40 «Навчайся з нами»
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Кулуари»
11.00 «Тиждень моди з
Д.Шаповаловою»
11.35 «Смак успіху»
12.10 «Запитай та
прислухайся»
12.55 «Блага звістка з
Р.Реннером»
13.30 «Актуально - насущно»
13.45 «Медицина з
І.Трухачовою»
14.30 «Формула успіху»
16.10 «КНУКіМ Party»
17.30 Х/ф «Кам’яна квітка»
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
«Вітер зі сходу»
23.15 «Медицина з
І.Трухачовою»

Вишгород

Матусю рідненька,
матусю єдина,
Вас щиро вітає
вся наша родина!
Х
Хай Бог Вам здоров’я та силу дає,
Зозуля 100 років нехай накує!

Свідоцтво про право власності на житло №2 від 07.03.1995
р. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Синяк, вул.
Депутатська, № 4, видане на ім’я Олексія Івановича БАБЕНКА,
Галини Іванівни БАБЕНКО, Олега Олексійовича БАБЕНКА, Олександра Олексійовича БАБЕНКА, Віталія Олексійовича БАБЕНКА,
вважати недійсним у зв’язку з втратою оригіналу.
Вишгородський райсуд
Конкурс
на заміщення вакантної посади
ПОМІЧНИКА СУДДІ
Вимоги: повна вища освіта («Правознавство» чи «Правоохоронна діяльність»,
спеціаліст чи магістр), стаж роботи на
державній службі в судових органах
України не менше 2 років або загальний
стаж роботи за фахом не менше 3 років,
вільне володіння державною мовою
Додаткова інформація за адресою:
м.Вишгород, вул. Ю.Кургузова, 7, кабінет
№3, щоденно з 9-00 до 15-00.
Документи приймають протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення
про проведення конкурсу.

Анекдоти
***
Не прийшов, не побачив,
не переміг.
Навіть не зателефонував.
***
Криза доповзла і до мене.
Їм сир з пліснявою, вино п’ю
старе, їжджу у машині без даху.
***
Купив пігулки
для підвищення інтелекту —
не міг відкрити коробку.

Чоловік, діти та онука

У зв’язку із зміною назви юридичної особи раніше видана кругла печатка з написом
«*Україна, Київська область, с.Осещина* Громадська організація садівницьке товариство* «Ветеран-3»; ідентифікаційний код юридичної особи 22203011; №1» є недійсною.

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
комп. стіл кутовий,
120х140 см, недорого.
Тел: 25-296

швейну машинку, чорне пальто
(Франція), дублянку.
Тел: (050) 605-17-47

ПК + монітор.
1 000 грн, торг.
Тел: (063) 792-05-79

чотири (гарний стан) книжкові
полиці.
Тел: (04596) 54-872

гараж. Ціна договірна. Тел: (096) 951-27-65
гараж. Ціна договірна.
Тел: (096) 951-27-65

ЗДАМ
гараж (кооператив «Чайка») під склад.
Тел: (097) 75-50-191

ІНШЕ
СТО ГК «Ветеран»: заміна масла, Сантехнічні, зварювальні роботи,
колодок, ГРМ.
підводка електрики, відкоси.
Тел: (067) 760-00-73
Тел: (067) 945-06-40
Ремонт, встановлення, перетяжка Встановлення дерев’яних дверей,
дверей, вагонка, ламінат.
МДФ/гіпсокартон/ламінат тощо.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (050) 277-07-17
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Офіційно

Вишгород

22 січня

2011 року
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Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 2 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Вишгородського МКП «Водоканал» на 2011 рік
Основні заходи і мета Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Вишгородського МКП «Водоканал» у 2011-2012 p. p.
№

Найменування заходів

1

2

Од.
виміру

Кількість

Рік виконання

Вартість
тис. грн
орієнтовно

Примітка (мета заходу)

3

4

5

6

7

Водопостачання
1.

Відведення земельної ділянки в районі центрального водозабору по вул. Шкільній під будівництво двох свердловин на юрський горизонт

га

4

2011

Покращення водопостачання міста

2.

Відведення земельної ділянки
в районі заводу «Карат» під будівництво двох свердловин на сеноманський горизонт

га

2

2011

Покращення водопостачання міста

3.

Розробити проект будівництва заводу із випуску мінерально-столової питної води

2011

1000,0

4.

Розробити проект і виконати роботи з комплексної реконструкції існуючої водопровідної насосної станції ІІ
підйому для збільшення прогнозованого водопостачання на 2011-2015 р.р. (Заміна насосного обладнання на
більш продуктивне й енергоекономічне. Модернізація автоматичного частотного керування насосами)

шт.

6

2011

2000,0

Покращення гідравлічних параметрів
розподільчих мереж водопроводу, зменшення кількості аварій

5.

Запроектувати і побудувати чотири артезіанські свердловини на юрський і сеноманський горизонт з дебітом 6070 м3/год та додатковий резервуар об’ємом 5000 м3

шт.

2/1

2011-2012

4000,0

Покращення водопостачання міста разом
із його перспективним розвитком

6.

Розробити проект електрозабезпечення водопровідної насосної станції ІІ підйому для збільшення потужності
існуючої ЗТП-859. Обладнати ЗТП-859 трансформаторами 2Х1000 КВ А з реконструкцією РУ—6 кв., РУ—0,4 кв.

шт.

1

2011-2012

2000,0

Доведення параметрів схем електропостачання 6 кв. і 0,4 кв. до І-ої категорії згідно
з ПУЕ. Забезпечити надійність електропостачання, покрити ріст потужностей,
довести параметри ВНС до І-ої категорії
надійності

7.

Будівництво незалежної високовольтної мережі 10 кв. від ТП-877 до ЗТП-859 на ВНС ІІ-го підйому

км

2,3

2012

1500,0

Покращення надійності енергопостачання
ВНС ІІ підйому

8.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції водоводу Д-500 мм від вул.
Ю.Кургузова до колишнього заводу «Карат»

км

2,5

2011

6500,0

Відновлення надійності водопостачання
верхньої зони і підприємств на території
заводу «Карат»

9.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи із закільцівки водопровідної мережі Д-100 мм:
вул. Шкільна — вул. Піщана, вул. Глібова — вул. Набережна (зуп. «Затока»)

км

0,331

2011

267,332

Покращення водопостачання міста разом
із його перспективним розвитком

10.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи із закільцівки водопровідної мережі Д-100 мм:
вул. Шкільна — вул. Київська

км

0,126

2011

101,439

Покращення водопостачання міста

11.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи із реконструкції водопровідної мережі Д-150
мм: вул. Шолуденка — вул. Ватутіна — вул. Калнишевського

км

2,238

2011

1224,0

Покращення водопостачання міста

12.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи із реконструкції водопровідної мережі Д-100
мм: вул. Межигірського Спаса

км

1,221

2011

894,50

Покращення водопостачання міста

13.

Оснащення вводів багатоквартирних житлових будинків лічильниками холодної води

шт.

40

14.

Провести необхідні гідравлічні розрахунки мереж для перспективного водопостачання і водовідведення міста
Вишгорода на 2010-2015 р.р. із залученням галузевих проектних підприємств з урахуванням розвитку міста (населення та промислові підприємства)

15.

Запроектувати й обладнати ВНС ІІ підйому резервним джерелом енергопостачання (дизельна електростанція)

16.

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з встановлення системи очистки води у
військовому містечку «Гористе»

шт.

1

2011-2012

100,0

Економія води і покращення обліку

2011

150,0

Необхідно для планування заходів із покращення роботи ВМКП «Водоканал» на
наступний період

2012

300,0

Забезпечується надійне енергопостачання насосної станції при припиненні
зовнішнього енергопостачання

2011

125,0

Покращення якості води

Каналізація
1.

Розробити проектно-кошторисну документацію, провести реконструкцію насосного обладнання на каналізаційній
насосній станції «Центральна» із заміною насосних агрегатів на більш продуктивні й енергоекономічні

шт.

5

2011

1600,0

Збільшення потужності КНС для перспективного розвитку м. Вишгорода

2.

Розробити проектно-кошторисну документацію й модернізувати енергообладнання КНС «Центральна». Впровадити систему автоматичного керування і частотного регулювання насосними агрегатами

шт.

1

2011

1100,0

Покращення надійності роботи
каналізаційної станції

3.

Провести відновлення напірного каналізаційного колектора Вишгород—Київ Д-500 мм методом протягування
поліетиленових труб Д-400 мм

км

2,5

2011

1500,0

Забезпечується безаварійна робота колектора на відновленій дільниці з гарантією
50 років

4.

Булівництво третьої гілки напірного колектора Д-500 мм від КНС «Центральна» до камери переключень біля
зупинки «Чайка» по вул. Набережній

км

2,0

2011-2012

2000,0

Покращення надійності перекачування
стоків від КНС «Центральна»

5.

Розробити проектно-кошторисну документацію і провести реконстукцію напірно-самопливного колектора Д-200
мм (2 гілки) від території колишнього заводу «Карат»

км

2,0

2011-2012

1500,0

Покращення надійності роботи колектора
і відводу стоків від підприємств, розташованих на території колишнього заводу
«Карат»

6.

Замовити проектно-кошторисну документацію для будівництва очисних споруд м. Вишгорода

шт.

1

2011

1200,0

Поліпшення якісних характеристик стічних
вод

1.

Розробити проектно-кошторисну документацію та провести диспетчеризацію насосних станцій (ВНС ІІ підйому,
КНС «Центральна», КНС «Валки»)

2011

1700,0

Цілодобовий контроль за робочими параметрами обладнання

1.

Для обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж в ході експлуатації необхідно придбати:
екскаватор ЕК-12
аварійну машину
пилосос

2011
2011

650,0
450,0
485,0

Диспетчеризація

Спеціальна техніка
шт.
шт.
шт.

1
1
1

Усього

Для виконання зазначених вище заходів та досягнення позитивних результатів необхідне фінансування:
з місцевого бюджету — 100 тис. грн та з інших джерел
фінансування (обласний бюджет, державний бюджет).
Мета та основні завдання Програми
Виконання заходів Програми розвитку підприємства
спрямовані
на
забезпечення
стабільної
роботи
водопровідно-каналізаційного господарства міста, що
дозволить підприємству надавати якісні послуги з водопостачання і водовідведення населенню, підприємствам
і установам м. Вишгорода.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
— збільшити потужність водопровідної станції ІІ
підйому і каналізаційної станції «Центральна» вдвічі;
— зменшити енергоспоживання орієнтовно на 30 % ;
— зменшити негативний вплив на довкілля (скорочення кількості поточних ремонтів, забезпечення
безаварійності роботи об’єктів);

Швидке усунення аварій і якісне виконання
планово-попереджувальних робіт

32347,271

— зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані з ремонтом, обслуговуванням насосного обладнання та ліквідацією
аварій на водопровідно-каналізаційних мережах;
— підвищити ефективність управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний термін експлуатації станцій;
— уникнути гідравлічних ударів;
— покращити водооблік;
— економити чисту питну воду;
— покращити надійність енергопостачання насосних
станцій.
Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду Вишгородського міського
бюджету в сумі 100 000 грн.
Для закінчення проектних робіт з будівництва
каналізаційно-очисних споруд господарсько-побутових стічних вод, які розпочато в 2010 р., передбачити
фінансування в сумі 154,1 тис. грн за рахунок загального

фонду бюджету.
Всі інші напрямки фінансуються за рахунок субвенцій
державного, обласного бюджетів та інших джерел
фінансування.
Управління при виконанні програми та контроль
за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який координує діяльність виконавців —
Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням цієї Програми
здійснює постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
подає підсумковий звіт про виконання цієї Програми на
затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом
про виконання бюджету за 2011 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

10

22 січня

Резонанс

КРОВНЕ питання
У минулому номері газети
депутат
міськради
Олексій Момот порушив
серйозне питання — функціонування при Вишгородській
центральній лікарні відділення переливання та забору
крові.
Коментар лікаря-інфекціоніста
Наталії ШИЛАН, заступника
головного лікаря Вишгородської
ЦРЛ з лікувальної роботи:

— Хоча відділення трансфузіології Вишгородської ЦРЛ
ще працює, району все одно не
вистачає компонентів крові. У
наших запасах може бути, скажімо, 10 доз еритроцитарної
маси позитивних груп і тільки
одна негативних (найдефіцитніша — четверта).
Їздимо по R-масу рідкісних
груп крові до Київського обласного центру переливання крові
(КОЦК) у Білу Церкву. До речі,
у грудні 2010 року саме у КОЦК
заступників, начмедів і завідуючих відділенням переливання
крові збирали на підсумкову
нараду, на якій озвучили умови
отримання ліцензії на забір та
переробку крові. Ліцензія — це
вимоги Міністерства охорони
здоров’я України: кров треба
не тільки взяти, а й розподілити
на компоненти, ретельно перевірити на наявність інфекцій
тощо (а це потребує часу і відповідного обладнання).
Практично уклали угоди з
КОЦК на централізовану поставку всі райони Київщини,
крім чотирьох: Броварський,
Фастівський, Ірпінський і Києво-Святошинський намагаються отримати таку ліцензію.
Вишгородська ЦРЛ не відмовляється від трансфузіології
категорично.
Виїзна бригада КОЦК щодвамісяці (чи щомісяця — за
потребою) приїздитиме до
Вишгорода на забір крові, донорам платитимуть і годуватимуть їх.
Наказ по Вишгородській
ЦРЛ тільки призупиняє роботу
відділення трансфузіології — до
отримання коштів на розвиток
відділення і закупівлю необхідного медобладнання. Шостого
січня ц. р. відбулася зустріч адміністрації ЦРЛ та заввідділень
із головою РДА Олександром
Приходьком та його заступником з гуманітарних питань Валентиною Духотою, під час якої
медики озвучили ціну питання,
а районне керівництво пообіцяло по змозі сприяти роботі
відділення трансфузіології у
Вишгороді. Якщо будуть виконані всі вимоги МОЗ, ми працюватимемо за ліцензією.
У відділенні ж і після 1 березня ц. р. залишається на посаді медсестра, котра стежитиме, щоб у всіх відділеннях ЦРЛ
були свіжі препарати крові. Поповнюються запаси за рахунок
лікарні (так, у 2010 році препаратів крові закупили на 11 тис.
грн).
Зараз угода КОКЦ із Вишгородською ЦРЛ на централізоване постачання препаратів крові
— на стадії підписання. Життя
покаже, наскільки це прийнятно
для нашого району.
Поки що препаратів крові для надання першої (невідкладної допомоги) у нашій ЦРЛ
— достатньо.

2011 року

Спосіб життя

Європейський футзал

Вишгород
Спортивні подорожі

Цього разу виявився
переможно-українським
Щорічний 27-й турнір «Кубок Льєжа»
з футзалу відбувався з 26 по 29 грудня
2010 року на чотирьох спортивних майданчиках у Льєжі та його передмістях.
Організатори: бельгійський футзальний
клуб «ОНУ» та міський спортивний відділ
міста Льєжа.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Юрій МАЗУР-ФЕДОРЧУК,
Влад ЮРЧАК

У Європі подібної несприятливої погоди
із засніженими дорогами не було давненько
(мер м. Льєжа сказав, що у них — років із 90).
Тож на міжнародний турнір приїхали не всі.
Але господарі-бельгійці та іще декілька краКоманда «Вишгород» сфотографувалася з мером Льєжа
їн виставили команди, які грають у Вищій лізі
з футзалу, зокрема: ФК «Льєж» і СК «Саве»,
ДК «Конте» і «Сіт-спорт», ФК «Огрі», «Космос- симпатії місцевих уболівальників). Нагороди мум три-чотири поверхи).
По дорозі у Голландію з вікна автобуса полекен» і «Віль де Льєж». Росію представляв вручав президент Європейської асоціації з фут«Олімп» (м. Відноє Московської області), Ве- залу та мер м. Льєжа (який, до речі, відзначив і милувалися бельгійськими містами Антверликобританію — «Арсенал», «Стром Лондон», вишгородську групу підтримки — дівчат-уболі- пеном і Брюсселем.
Кілометрів із 30 від Льєжа голландське
«Манчестер-серен» і «Челсі-Б.Акад», Німеччи- вальниць). Призи і медалі до двох кубків отримісто Маастріхт, яке найбільше вразило нану — БСТ-Темзе, Францію — «Тільо сен Жіль» і мали всі учасники вишгородської команди.
Крім спортивних здобутків, поїздка на цей ших вишгородців. Старовина і сучасність
ФК «Рішель», Голландію — СКБ «Пуурс».
Україну на цьому міжнародному турнірі європейський турнір стала справжнім різдвя- у Маастріхті — поряд. У 1992 році там підпредставили чотири команди: «Зірка» (Кірово- ним подарунком. Уперше за багато років наші писано Маастріхтську угоду про створення
град), «Вікторія» (Старокостянтинів Хмельниць- діти побували не тільки у країні змагань, а й Європейського союзу. Дотепер збереглися
фрагменти бастіонів і монументальні середкої області) та дві з Київщини
ньовічні ворота (1229), так звані «Ворота пе— ФК «Обухів» і збірна Вишкла» (Helpoort). Інші укріплення були зруйгородського району, сформоновані при осаді міста у 1673 році (ця подія
вана на базі вишгородського
увійшла в підручники воєнного мистецтва) —
Технічного ліцею (під керівтоді загинув капітан мушкетерів д’Артаньян
ництвом Олександра Кащука,
(пам’ятник йому — на одній з вулиць міста).
вчителя фізкультури).
Уявіть собі, що вулиця, збудована у 1229
До речі, ігрову форму
році, дотепер зберігається у своєму первісному
придбали за сприяння ГО
вигляді! А млин, на два століття молодший, пра«Вишгородський Форум», за
У Льєжі — пара шістнадцятиповерхівок на все місто
цює донині! І тут же випікається хліб, смачні булочки, пряники. А які там легкі і красиві мости!..
ознайомилися із п’ятьма
На шляху в Україну провели незабутній
іншими державами.
день у столиці Чехії — Золотій Празі, про яку
Проїхали польським треба розповідати окремо, і для цього газетКраковом. Цілий різдвя- ної сторінки замало.
ний день 25 грудня проФутболісти-вишгородці побачили великі
вели у німецькій столиці: стадіони: «Баєрн-арену» (м. Ліверкузен, Ніпоходили по святковому меччина), «Стандарт» (Льєж, Бельгія), найярмарку (сувеніри на більший у Європі аеропорт у Франкфурті.
кожній вулиці!), сфото- Грали у чудових спортивних залах! Нашим
Злата Прага
графувалися біля Бран- би дітям такі вдома!.. Великий чи міні-футбол
денбурзьких воріт, по- уже бачив вишгородські команди. Футзал —
бували у берлінському торговельному центрі уперше, і з дуже пристойним результатом.
що футболісти та їхні батьки дуже вдячні.
Дуже корисною і цікавою була поїздка: себе
Cтарокостянтинів і Кіровоград посіли треті (де ялинка з гірлянд, а біля входу витягнув шию
місця, Обухів — друге, а Вишгород — перше (у височезний жираф із конструктора «Лего»), показали, чимало побачили, привезли додому
фіналі, з рахунком 7:0). Вишгородська коман- пройшлися вулицею Унтер-ден-лінден, пока- враження й мрії: хто про наступні змагання, а
хто й про те, як встановити оглядове колесо пода отримала два кубки: великий і малий (кубок талися на ковзанах на Александер-платц.
У бельгійському Льєжі не ряд із нашою мерією чи терміново побудувати
тільки зіграли на чотирьох май- сучасний скейт-парк і спортивний комплекс:
данчиках, а й побачили всі-всі із залами для різних спортивних секцій. Щоб
цікавинки цього старовинно- бельгійці, французи, росіяни і німці, а також усі
го міста: наприклад, завод (як інші приїздили до нас. Нам теж є що показати!
«Криворіжсталь» завбільшки) на території міста та
мости, жоден не схожий
на інший, підсвічені пряничні на вигляд будиночки і прикрашені зеленими
гірляндами дахи й перехрестя. У Льєжі дві шістнадцятиповерхівки на все
місто — не пнуться в небо,
сучасні будинки зводять
Берлін. Ми поряд із різдвяними оленями — біля оригінальні, та не вищі за
Маастріхт: зима,
найбільшого у Німеччині торговельного центру
історичні пам’ятки (максиголландська казка

Молодіжний квартал
Зимові канікули вже закінчились, а зимові розваги тривають.
Із давніх-давен головною розвагою хлопців та дівчат було катання на санчатах. Ось і у нашому місті безліч гірок, високих і
малих, які з радістю зустрінуть вас із санчатами.
Олена ПЛОТНІКОВА

На санчатах залюбки каталися наші батьки і дідусі. А зараз — це
корисна для здоров’я зимова розвага. Нині досить популярне фігурне
катання на ковзанах. Але якщо ви хочете дійсно весело провести час
разом із друзями — краще гірки та санчат вам не знайти.
У Вишгороді майже на кожній вулиці можна побачити дітлахів із
санчатами, біля будинків — маленькі спуски для малечі. Та є місця,
де катання із гірок масове та більш цікаве. У лісі, за лікарнею, —
загальновідома «Зірочка», на Чайці, окрім професійного санного
спуску, існують декілька загальнодоступних дитячих гірок. Гарним
місцем для відпочинку також є гірки поблизу церкви Бориса і Гліба та
кінотеатру «Мир». І це далеко не всі. Головне — бажання, а гірку можна знайти.

Розваги на санчатах
І не думайте, що катання на санчатах — суто дитяча розвага. Навпаки, найвеселіше тут молоді та дорослим, які можуть згадати безтурботне дитинство. Що ж може бути веселіше, ніж з’їхати «потягом»,
зв’язавши докупи всі санки, позмагатися із сусідом, хто перший досягне уявного фінішу, щиро радіти вихорам снігу, хапаючи його ротом
на льоту із гірки. Адже такі розваги бувають тільки взимку.
Якщо у вас немає санок — це не біда. Адже вам для катання підійде
й звичайна картонна підстилка чи навіть поліетиленовий пакет.
Проте не треба забувати про правила безпеки під час зимових
розваг. Найкраще, щоб з дітьми каталися дорослі. Будьте обережні,
не обирайте гірки біля замерзлих водойм (крига може бути тонкою)
та автодоріг.
І не важливо, що Новий рік уже минув. Під час катання на санчатах
серце переповнюється радістю та задоволенням, і святковий настрій
залишається на всю зиму. Тож не баріться, використовуйте дарунки
зими на повну!

22 січня
о

15 років поряд із нами

Директор Валерій Костюченко біля нагород торговельного закладу
Півтора десятка років тому на
місці колишнього господарського
магазину «Будівельник», що на
«Чайці», зареєстрований новий
магазин «Дім і сад». Чотири засновники викупили споруду у Фонду
державного майна.

асортимент, пропонуючи покупцям
все, що потрібно у господарстві, —
будівельні матеріали, садово-городній інвентар, лаки, фарби, сантехнічні вироби, аксесуари та чимало
іншого. Зараз «Дім і сад» має майже 20 тисяч найменувань продукції.
Визначився і головний покупець. В
основному це — дачники, забудовники. Втім, тут раді кожному, хто завітає, аби придбати необхідне для
ремонту квартири.
Взагалі до покупців ставлення особливе. Із самого початку націнка на товар не перевищувала 5 %, у той час як
у подібних магазинах — у кілька разів
вища. Якщо відсутня потрібна річ, ваше
замовлення занотують і запропонують
завітати у зручний для вас час.
Можна скористатися й транспортними послугами — товар доставлять
додому (магазин має п’ять одиниць
власного вантажного транспорту). І
чим більша сума придбаного — тим

вищі… знижки. Гнучка система знижок, продаж будівельних матеріалів за
акційними цінами, відмінне обслуговування — головні козирі цього закладу.
Для зручності покупців, що прибувають на авто, облаштовано асфальтований майданчик.
За 15 років магазин з незначною
кількістю обслуговуючого персоналу
став торговельним центром, в якому
працюють понад 30 осіб: продавціконсультанти, вантажники, бухгалтери. Більшість із них мають стаж від 3
до 15 років. Головні вимоги до нових
претендентів на робоче місце — порядність, чесність, працелюбство.
Люди дорожать роботою, бо
мають повний соціальний пакет —
оплачувані відпустки, лікарняні, матеріальні винагороди. Створені нормальні санітарно-побутові умови.
Магазин працює щодня, в неділю —
до 14-ї години.
«Дім і сад» — один з найулюблені-

Таким ми побачимо «Дім і сад» після реконструкції
Олена ЧАЛА
Та одна справа – мати магазин. І
зовсім інша — наповнити його товаром у досить скрутний час, коли полиці
магазинів і навіть склади були напівпорожніми. Один із засновників, Валерій
Костюченко, колишній товарознавець
«Київдержторгу», скористався своїми
зв’язками й оформив товарний кредит.
Поступово магазин розширював

2011 року
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Підприємства

ших магазинів
вишгородців.
Не тільки тому,
що зручно розташований
(поряд — автобусна зупинка,
залізничне сполучення з Києвом) і в ньому
можна придбати все необхідне для ремонту,
будівництва,
саду, городу, а
Ветеран магазину Наталя Курочка: «У нас є все»
й тому, що керівництво закладу чимало
го міста – на вулиці Святославській
робить для благоустрою міста.
зроблене зовнішнє освітлення, на вуА щоб краще знати потреби Вишлиці Київській облаштовано тротуар
города та оперативно розв’язувати
для пішоходів, залізобетонні сходи
проблеми, Товариство об’єдналося
з подібними закладами у Спілці під- для мешканців приватного сектору.
Керівництво магазину не відмовляє
приємців Вишгородщини, а голову
школам, гімназії, церквам, якщо поТовариства, Валерія Павловича Кострібні будівельні матеріали для ретюченка, — обрали членом ради цієї
конструкції та ремонту.
авторитетної організації, в якій він
І сам магазин потребує реконзнаходить підтримку й опору.
струкції. У майбутньому це буде
За 15 років 28 грамотами, подявеликий
будівельно-торговельний
ками, дипломами відзначено робокомплекс, який об’єднає три магазиту цього торговельного закладу. Із
ни – «Будівельник», «Дім і сад», «Буд2004-го по 2010 рік у бізнес-рейтингу
маркет» — з таким набором товарів
серед будівельних магазинів «Дім і
та послуг, що може стати серйозним
сад» утримував першість; у 2007 році
конкурентом славнозвісного столичбув третім на Київщині.
ного «Експоцентру».
Чимало зроблено для рідно-

Бувальщина
Минулого року виповнилося 120 років подорожі відомого російського письменника Антона Чехова на остів Сахалін, про що він написав книжку з такою ж
назвою.
А через 50 років (у 1940 р.) після закінчення Ленінградського вищого
топографічного училища у тих місцях проходив службу вишгородчанин Степан Шульга.
До слова, Степан Данилович — активний дописувач нашої газети. Ми вже оприлюднили фрагмент його спогадів
про випробування спекою в Каракумах.
Загартування високо в горах у надзвичайних умовах лютої зими — тема майбутньої книжки Степана Шульги.
Пропонуємо увазі читачів деякі епізоди із його спогадів.

На Далекому Сході

Степан ШУЛЬГА
вести коней у вагон або заїхати машиною на платформу… Виїзд
на польові роботи — це значна подія для Біри. Проводжають
рідні та знайомі.
Треба сказати, що переїздити залізницею дуже складно. У
нас була така приказка: двічі переїхати — це все одно, що раз
погоріти.
У нас були габаритні прилади, і з ними неможливо було пересуватися ні в горах, ні в тайзі. Необхідний в’ючний кінь, а він
теж не скрізь міг пройти. За весь період моєї роботи я тільки
раз ним користувався, а так весь вантаж несли на собі солдати.
Та й ми, молоді лейтенанти, також носили прилади і в горах, і в
непролазній тайзі.
Були у нашому загоні й земляки із України. Вони грали на
гітарі, мандоліні, балалайці, і всі гарно співали. Хочу відзначити,
що офіцери і солдати з України були дуже талановиті…
У Хабаровську у штабі Далекосхідного фронту я одержав тисячу карбованців і дуже важливий документи — письмове розпорядження про дозвіл на геодезичні роботи.
…Ешелоном прибули у Владивосток, розвантажилися в порту і кілька днів чекали корабель, яким мали вирушити на Сахалін.
Владивосток — східні ворота Росії в затоці Японського
моря. Місто розташоване на сопках над бухтою Золотий Ріг і
своїми невисокими будівлями нагадувало трибуни на стадіоні.
На все життя запам’яталось це портове місто, під різними
прапорами кораблі на рейді і біля причалів, де цілодобово чути
було скрегіт кранів і команди: «Віра! Майна!» Бутафорна зона
оборони з дерев’яними макетами артилерійських зенітних пушок, щоб ввести в оману японців.
Запам’яталось це місто й дуже неприємною пригодою
для мене. Як і в усіх містах, особливо портових, завжди багато
злодіїв-карманників, то і я потрапив у їхнє поле зору. Був молодий, непередбачливий. Прочитав на афіші, що в місцевому
театрі виступатиме український ансамбль. Дуже зрадів, бо
почую рідні українські пісні, і дістав білет. Але радість була короткою. Під час концерту я згадав про важливий документ,
який був у гаманці. Та його не було. Я вийшов із театру і став
розмірковувати, де у мене могли вкрасти гаманця з грішми і
документом. Мабуть, у переповненому трамваї. Охопив мене
страх. Що робити?
Було пізно і темно. Я пішов у комендатуру і заявив про пропажу, а потім — у міліцію, і вже пізно вночі доповів своєму безпосередньому начальнику. У відповідь почув холодне: «Шукай!
Не буде «розпорядження» — засадять».
Наступного дня після безсонної ночі пішов до годинникової
майстерні забрати свій годинник із ремонту. Але квитанції не
було, її вкрали з грішми у тому ж гаманці.
Я розповів про все годинниковому майстру. Мені байдуже
за годинника, а важливо, що пропали документи… Повернувся
і пішов із майстерні. Майстер мене гукнув і запропонував звернутися за певною адресою.
Я поїхав на околицю Владивостока, де були одноповерхові
дерев’яні будинки. У великому дворі було їх кілька, і в одному
з них жив мій адресат. Але нікого дома не було. Через деякий
час з’явився дідусь. Я йому розповів про гаманець і що при-

слав мене годинниковий майстер. Дідусь сказав: «Почекайте!» Через кілька хвилин він виніс гаманець і спитав: «Це ваш?» — «Так», —
відповів. Відкрив його, а там було і «розпорядження», і квитанція на
годинник, і один карбованець старого зразка. Я несказанно зрадів,
хоча там не було 1 000 карбованців.
Дав дідусю на півлітру і закуску, подякував «королю карманників»
і, окрилений знахідкою, поїхав додому.
Отак годинник мене врятував, інакше довелось би бути не на
Сахаліні, а на протилежному боці — на Колимі (невідомо скільки) і
замість форми прикордонника — в арештантському обмундируванні.

Далі буде.

Вишгороду від «Вишгорода»

Хор «Вишгород» із підростаючою зміною

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Поїздом-драконом» ми доїхали до залізничної станції
Біра. Зі мною — мій однокашник Микола Чаленко, з яким я
дружу усе життя… Станція Біра знаходилась за 100 км від китайського кордону і однойменне селище (за назвою річки Біра,
яка протікала за територією нашого загону до Біробіджана і
впадала в Амур).
Через поселення проходила залізниця з Москви на Хабаровськ і ділила його на дві частини. Верхня знаходилась на горі,
а Нижня — біля річки Біра, де розташувався наш 69-ий геодезичний загін.
Недалеко був табір в’язнів («Бірлаг»), де відбували покарання і злочинці, і політв’язні. Зокрема й лікарі, які «отруїли Горького»… Вони заготовляли ліс, виготовляли меблі.
Зв’язок із селищем був тільки залізницею. Грунтові дороги — на коротку відстань. Взимку можна було їздити до
Біробіджана замерзлою річкою. Морози взимку сягали —50о, я
там відморозив вуха. Весною замість доріг — суцільне багно,
тому робили тротуари із дощок, інакше ніде не пройдеш.
Наш табір розташувався на великій території «Бірлагу», де
були дерев’яні одноповерхові бараки і один двоповерховий.
Там жили командири із родинами і холостяки. Оскільки це житло для ув’язнених, то в кімнатах стіни-перегородки не сягали
стелі на 30 см. Було чути не тільки розмови, а й запахи із кухонь
сусідів.
Якось залетів у нашу кімнату горобець і тут оселився. Наша
холостяцька кімната не була така приваблива, як сусідські кухні.
Він їх часто відвідував, а вилетіти на вулицю не міг…
Штаб і робочі кімнати нашого загону також були у великому
дерев’яному бараці, де ми взимку займались обчислювальними роботами. Працювали цілодобово.
Тут вчили нас по-справжньому каліграфії (писати, як у першому класі, цифри і букви) і як заповнювати журнал даними
вимірювань.
Почерк геодезиста має бути прямий, розбірливий, особливо
цифри. Одиниця і нуль пишуться в рядку великі, парні цифри —
на третину підняті вверх, непарні — на третину опущені вниз.
Правильно заповнені журнали — в геодезії основа основ, бо
вся робота здебільшого складається із цифр.
У польових журналах пишуть тільки ретельно підструганим
простим олівцем. Хімічним не можна, бо коли журнал намокне, то цифри розпливуться, і їх прочитати неможливо.
Забороняється користуватися гумкою, виправляти цифри,
щоб не допустити підгонки результатів польових вимірювань.
Коли помилився, то треба викреслити всю сторінку і написати
примітку, чому це зроблено…
Двічі на тиждень у нас була стройова підготовка. Політзаняття
проводив заступник командира загону по політчастині політрук
Терехов. Він був малограмотний, та все повторяв: «Рабочие хатять, а буржуазия не хатить».
…У березні 1941 року розпочалася підготовка до польових
робіт на острові Сахалін. Треба було залучити солдат, найняти коней, транспорт для перевезення майна, продуктів та
приладів. І все завантажити в ешелон.
Для коней і машин робили спеціальні трапи, щоб по них за-

14 січня БК «Енергетик» приймав усіх поціновувачів
українського народного мистецтва пісні. Адже саме в його
стінах хор «Вишгород» виступав зі своєю святковою програмою «Різдвяні зустрічі».

Вікторія ШМИГОРА
Укотре народний хор «Вишгород» продемострував свої таланти. Низка відомих українських пісень, різдвяних мотивів то змушували завмирати серця ліричними композиціями, то звеселяли
жартівливими нотками.
Виступала і молодша група хору – «Струмочок». Підростаюча
зміна підкорила публіку виконанням різдвяних щедрівок, колядок
і щирими привітаннями. Зал здригався від бурхливих оплесків і
вигуків «браво».
Присутні залишились задоволені, отримали потужний заряд
енергії. Варто пишатись і тим, що хор «Вишгород» запрошено до
Івано-Франківська (особисто губернатором міста) — взяти участь
у святкуванні Дня Соборності України.

ФОТО автора

Людина

Вишгород

12

22 січня

Мозаїка

2011 року

Вишгород

Освячені душі

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

19 січня Свята Православна Церква святкує одне з великих двунадесятих свят — Хрещення Господа Нашого Іісуса Христа. Різдво і Хрещення складають єдине торжество
— свято Богоявлення — і саме в єдності цих
свят нам являються всі Три Лиця Пресвятої
Трійці. У віфлиємському вертепі народився в плоті Син Божий, а при Його хрещенні
на Іордані із відверстих небес «Дух Святий
зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб» (Лк. 3,22) і був чутний голос Отця «що
сказав: Ти Мій Син Улюблений, в Тобі Моє
благовоління». У дні Ноя голуб сповістив про
те, що води потопу відійшли; голуб, в подобі
якого з’явився Дух Святий, вказував на закінчення гріховного потопу.
Протоієрей Димитрій, настоятель храму свв.
Бориса та Гліба м. Вишгорода

Водохреща на Київському морі

І

з перших віків Християнства здійснювався святковий вихід до річки Іордан для
нагадування про цю величну подію —
Хрещення Спасителя.
Він Сам не мав потреби в цьому хрещенні, бо був Безгрішний і Непорочний
по Своєму Божеству, Він був Джерелом
чистоти і святині, але взяв на Себе гріхи
всього світу, то і прийшов до вод Іорданських, щоб освятити Собою водне єство.

Подарувавши нам купель святого хрещення, Господь Сам показав нам перший
обов’язковий крок до спасіння душі.
Уже майже 20 років освячення
Хрещенської води – Великої Агіазми
— проводиться на Київському морі. І
дуже радісно, що все більше людей — і
не тільки з Вишгорода, а й з Києва та
інших міст. Приємно, що в організації
цього свята не стоять осторонь мер

нашого міста В. Решетняк, голова райдержадміністрації О. Приходько, генеральний директор ВАТ «Укргідроенерго» С. Поташник і наші благодійники:
керівник ТОВ «НВП «Технобудсервіс»
С.Костирко, Спілка підприємців Вишгородщини (голова О. Семенов), особливо — депутат міськради, спілчанин
К. Андрощук.
У цей день, коли «відкривається Небо»,

ми всі молимося, щоб благодать Духа Святого зійшла в наші душі. Той, хто робить
зло і погано ставиться до Бога, ніколи не
отримає благодаті.
Хай Господь дарує всім сили та
здоров’я на цілий рік до наступного хрещення! У цей день ви отримали не лише
освячену воду, а й освячену душу. Христос охрестився! – у річці Іордані! Із святом
вас!

Коротко про різне

В Україні
* Верховна Рада прийняла Закон
«Про доступ до публічної інформації».
Громадяни, журналісти, бізнесмени
отримуватимуть інформацію, яка раніше була закритою. Значно скорочено термін розгляду інформаційних
запитів – до 5 робочих днів (раніше –
40 днів). Надавати інформацію тепер
зобов’язані не лише органи влади, а
й інші бюджетні організації: університети, науково-дослідні інститути, комунальні підприємства тощо.
* Уже через півроку українці зможуть працювати за новим Трудовим
кодексом. Наразі парламент має
доопрацювати й ухвалити документ
у другому читанні – після висновків
міжнародних експертів.
* Міністерство фінансів України
розробило проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо
збору за здійснення діяльності у сфері
азартних ігор». У законопроекті йдеться
про розширення переліку видів азартних ігор, які підлягають оподаткуванню
за діяльність у сфері розваг.
* Міністерство інфраструктури

планує щомісяця підвищувати вартість вантажних залізничних перевезень більше, ніж на 2%. Новації запровадять уже з лютого.
* Президент України Віктор Янукович назвав земельну реформу одним із ключових завдань влади на
2011 рік. Експерти вважають, що варто очікувати скасування мораторію на
продаж землі.
* У 2010 році українці вклали у
нерухомість 564 млн. доларів. Нинішнього року експерти очікують
зростання кількості операцій з нерухомістю, втім, значного підвищення
цін не прогнозують.
* У 2011 році фермери планують
засіяти майже 27 млн. га зернових.
Очікують, що 7 або 8 українських
аграрних компаній зможуть запозичити близько мільярда доларів.
* Президент України закликає не
поспішати із пенсійною реформою.
«Найближчим часом нам потрібно
ухвалити усі необхідні закони, аби
вдосконалити пенсійну систему, яка
вже давно не відповідає європейським принципам», – заявив віцепрем’єр-міністр, міністр соціальної
політики Сергій Тігіпко.

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 існуючими

ти загальнодоступну інформацію про
людину, але не поширювати її без
письмової згоди цієї особи. Відтепер
пересічні українці знатимуть ще менше про тих, кого обиратимуть. Правозахисники вже охрестили цей закон
кроком до обмеження свободи слова
та свободу доступу до інформації.
* Із 1 лютого ц. р. Україна стане повноправною учасницею Енергетичної
співдружності. Головний плюс — можливість напряму продавати електроенергію європейським споживачам.
* Вступ в ЄЕС позитивно вплине на розвиток енергетики і розширить можливості енергетичного
ринку країни. Також Україна отримає
право голосу в комісіях як партнер
енергокомпаній Європи.
* Вартість проїзду у столичних
маршрутках зросла до трьох грн.
Платити більше доведеться у таких
маршрутах: 180, 187, 401, 416, 458,
470 та 500. Перевізники зазначають,
що проїзд у маршрутках може подорожчати до чотирьох із половиною
гривень.
* У Донецьку вперше в епідеміологічному сезоні 2010—2011 рр.
виявили пандемічний вірус «свинячо-

* Віце-прем’єр, міністр соціальної
політики Сергій Тігіпко сподівається,
що Верховна Рада в березні ухвалить закон про пенсійну реформу.
Про це він заявив на пресконференції у Дніпропетровську.
Урядовець прогнозує, що після
парламентських громадських слухань 6 лютого закон про пенсійну
реформу обговорять народні депутати. Після цього ухвалюватимуть
пропозиції до проекту закону. Сергій
Тігіпко також вважає, що стосовно
другого рівня пенсійної реформи
має бути прописана чіткіша позиція,
затверджені механізми і закони, які
б захистили гроші від корупції та розкрадання.
* Японський бізнес готовий допомогти Україні зайняти провідну
економічну позицію серед розвинених країн світу. Про це заявив голова японсько-української економічної
ради Хагуо Янагісава. Він зазначив, що економічні відносини між
Україною та Японією мають бути на
більш високому рівні.
* В Україні набув чинності закон
про захист персональних даних. За
ним, журналістам дозволено збира-

P.S.

У кожному із нас спить геній,
але часто
він так і не просинається

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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Адреса ____________
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Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

У Вишгороді
У Вишгороді знімають фільм «Острів непотрібних людей». Вийде в прокат у 2011 році. Створює його українсько-російська кінокомпанія «СТАР
МЕДІЯ», парафія якої — теленовели та
серіали. Частину матеріалу знімали в
Таїланді, все інше — в Україні.
Режисер — Едуард Паррі, оператор — Ілля Меліхов. Другий режисер
— вишгородець Володимир Шпак.
Пару сцен з кількома із 13 акторів відзнято всередині кінотеатру «Мир»,
спеціально для цього задекорованого.
Вишгородці вже не вперше бачать цю кінокомпанію в нашому місті.

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 існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

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.

го» грипу А(Н1N1) у вагітної жінки. Вона
проходить лікування в інфекційному
відділенні
Донецької
центральної
міської клінічної лікарні №1.
* У Києві малюють найбільшу в
Україні картину (15х20 метрів) «Із
безлічі один». Проект картини палестинець із українським громадянством розробляв чотири роки.
В її основі - ідея єдності усіх релігій і
національностей.

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 лютого 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
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