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Готуй сани влітку

Японія — Україна:

> 14
Технології

чисте довкілля, додаткова енергія

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Коли Президент України Віктор Янукович перебував з офіційним візитом у Японії, міський
голова Віктор Решетняк виконував доручення,
отримане на найвищому державному рівні, —
приймав японську делегацію у Вишгороді.
Японія — це бренд якості у багатьох сферах новітніх технологій. Екологічно- й енергозберігаючі
технології, як ніколи, актуальні нині для України,
й Вишгорода зокрема. Делегація далекосхідної
країни побувала в промисловій зоні нашого міста,
зокрема й у цехах «Хенкель Баутехнік Україна».
Представники японських компаній, які займаються виготовленням обладнання з утилізації відходів та отримання на базі цього електроенергії,
відвідали НВП «Технопроект». Про мету візиту
розповів директор науково-виробничого підприємства Віктор Федосенко.

Інтерв’ю брала Вікторія ШМИГОРА
— Вікторе Миколайовичу, чому саме ваше
підприємство відвідала японська делегація? І
яка мета візиту?
— Ми займаємось комплексним проектуванням
заводів та фабрик, і у кожному проекті стикаємось з
проблемою переробки та утилізації виробничих відходів. У сфері енергозберігаючих технологій «Технопроект» працює близько 10 років.
У рамках міждержавних відносин часто беремо
участь у розробці тих чи інших проектів. Ми зацікавлені у співпраці з японськими компаніями, адже вони
мають великий досвід утилізації відходів та отримання на базі цього альтернативних джерел енергопостачання. Мета цього візиту — ознайомлення з ситуацією в місті у цьому напрямку.
— Чи займалось раніше НВП «Технопроект»
розробкою проектів за такими технологіями?
— Так, ми маємо такий досвід. Наша компанія розробляла проект комплексу «Вектор», який спеціалізується на переробці та захороненні твердих та радіоактивних відходів, брали участь у проектуванні заводу
рідких радіоактивних відходів, підприємств з переробки та утилізації відходів тваринного походження.

Під час зустрічі у НВП «Технопроект»
— Чи застосовують в Україні такі технології?
— В Україні зараз гостро стоїть питання переробки відходів. Так, іще з радянських часів
існують такі підприємства, але технологічні
процеси переробки та утилізації та встановлене обладнання морально та фізично
застарілі, і спеціалізуються ці підприємства на
переробці одного виду відходів. Тому існує нагальна потреба спорудження підприємств, які
займатимуться переробкою централізовано
(для того чи іншого регіону, в залежності від
походження відходів).
В Європі, перш ніж розпочати виробництво, яке передбачає відходи (наприклад фермерство, птахофабрики, м’ясокомбінати),
необхідно надати пакет документів, де й як ці

відходи перероблятимуться. Ще один вагомий аргумент спорудження централізованих
підприємств у цьому напрямку — малі господарства, які не мають коштів для закупки
відповідного обладнання.
— Яке значення має саме такий метод
переробки вторинної сировини?
— По-перше, значно зменшиться кількість
викидів у атмосферу — покращиться екологічна система, а це дуже важливий соціальний
фактор. По-друге, за рахунок термічної обробки ми можемо на основі акумульованої
енергії виробляти електроенергію. І по-третє
— продукт переробки відходів — добрива для
сільськогосподарських підприємств.
Встановлення такого обладнання заплановано найближчим часом.

Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський
міський голова:
Свого часу я підтримав Віктора Федосенка у розбудові науково-виробничого
підприємства «Технопроект». Тепер це —
сучасне підприємство, відоме в Україні й
за її межами. Вишгород може пишатися
рівнем НВП «Технопроект»: професійний
колектив, виконує серйозні обсяги робіт.
Інвестиції у енергозберігаючі технології
на теренах нашого міста — не просто вигідні
проекти. Це — проекти міжнародного значення. Упевнений, що міський депутатський корпус їх підтримає.

Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: друге пленарне засідання

У плані роботи на 2011-й рік — розробка
Стратегії розвитку міста

Друге пленарне засідання ІІ сесії міськради відбулося 26 січня ц. р. практично у повному складі депутатського корпусу (відсутні були
тільки два депутати). Подібний кворум зібрався
і на спільному засіданні постійних комісій міськради 21 січня ц. р., коли депутати висловлювали свої пропозиції та обговорювали зауваження
юридичного відділу міськради до проекту Регламенту ради.

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Така відповідальність обранців громади та професійна організація заходів працівниками апарату
виконкому приємно вражає. Значить, навколо розвитку міста таки можна згуртуватися.
Це підтвердив й початок другого пленарного засідання: під схвальні оплески Вишгородський міський голова Віктор Решетняк і голова відділення економіки й управління Української Академії наук Іван

Бурдак (НА ФОТО — перший зліва) підписали
меморандум про наміри щодо співпраці.
Мета — розробити до 1 жовтня 2011 р.
Стратегію розвитку Вишгорода на період до
2025 року. Буде створено робочу групу та
наукову раду при міськвиконкомі. Напрямки
співробітництва, зокрема — конференції, семінари, зустрічі з громадськістю міста, шефство над освітніми закладами, пам’ятниками
історії та архітектури, сприяння у реалізації
програм суспільного розвитку в опануванні
новими формами господарювання у ринкових
умовах.
Головне, як наголосив почесний громадянин Вишгорода Іван Бурдак, використовуючи наявний досвід, знання і креативність,
без зайвої політизації об’єднатися навколо міського голови та єдиної спільної ідеї
— вивести наше місто на високий рівень.
Від стратегії депутати одразу перейшли
до порядку денного другого пленарного засідання, який ухвалили в цілому.
Секретар міськради Марія Решетнікова
поінформувала про створення у міськраді
двох фракцій: «Фронту Змін» у складі 11 осіб

(Костянтин Андрощук, Олександр Баланюк,
Віктор Добровольський, Віталій Кутаф’єв, Володимир Лісогор, Дмитро Новицький, Дмитро Прозоров, Олександр Семенов — голова,
Світлана Свистун, Володимир Шелест, Анатолій Шока) та «Сильної України» у складі шести
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осіб (Микола Кравченко, Родіон Лука, Олексій
Поліщук, Юрій Попов, Юрій Ткалич, Богдан Руденок — голова).
У Регламент ради депутати 11 своїх уточнень внесли іще на погоджувальних нарадах
(а також врахували 11 зауважень юридичного відділу міськради), тож прийняли його без
особливих запитань.
При затвердженні Положення про постійні
комісії Вишгородської міської ради шостого
скликання, зокрема, було доповнено назву
регламентної комісії, і тепер вона звучить так:
«Постійна комісія з питань законності, депутатської етики, інформполітики (виділено
авт.), контролю за виконанням рішень ради та
її виконавчого комітету».
Порівняно з минулим 2010-м роком (було
прийнято чотири і виконано три) заплановано
підготувати 16 регуляторних актів, зокрема
стосовно порядку проведення земельних торгів з набуття прав оренди земельних ділянок,
розміщення зовнішньої реклами, податків на
нерухоме майно, правил забудови і благоустрою. У план роботи на 2011 рік внесено 23
питання та 15 організаційно-масових заходів.
Прийнято Положення про помічника-консультанта депутата Вишгородської міської
ради, яке визначає його права й обов’язки,
зокрема можливість отримувати інформацію
та представляти депутата на засіданнях сесій
і виконкому (з дорадчим голосом).

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

Затверджено Положення про організаційний відділ міськради, про комітет з конкурсних торгів. Звільнено від сплати державного
мита за позовні заяви на боржників ВМКП
«Водоканал», КПЖ і КГ, ВРКП «Вишгородтепломережа», ВФЕГГ ВАТ «Київоблгаз». Із 16
земельних питань відкладено і перенесено на
розгляд наступної сесії тільки одне, всі інші —
ухвалено. Серед них, зокрема, про підготовку
відповідних документів на право постійного
користування на земельну ділянку ВМЦХЕТУМ «Джерело» (заклад комунальної власності міста) та продаж ТОВ «Кен-Пак (Україна)» (один із основних наповнювачів міського
бюджету) земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування існуючих будівель і споруд
(склад готової продукції) по вул. Шолуденка,
буд. 19 (промисловий майданчик «Карат») у
м. Вишгороді. Голова земельної комісії Олександр Слива, відповідаючи на запитання депутатів, запевнив, що автотермінал підприємства (стоянку для габаритних вантажівок)
розташують у новій промзоні.
У Різному йшлося про депутатську кімнату у приміщенні Вишгородської міської ради
(обранці вишгородської громади доручили
міському голові опрацювати це питання до 15
лютого 2011 р.) та про тарифи на опалення й
гаряче водопостачання в будинках з даховими
котельнями (про це — докладніше у наступному номері).

29 січня

Феміда

Догана... від
прокурора
Протягом 2010 року до прокуратури району надійшло 396
звернень громадян. По суті
вирішено 273, ще 5 надійшли
від народних депутатів. 117 з
різних питань, 6 заяв приєднані
до матеріалів кримінальних
справ.

Офіційно

2011 року

Вишгород

Державне свято
Напередодні Дня Соборності України представники громадськості та партійних організацій
Вишгородщини, депутати міської, районної й
обласної рад зібрались біля пам’ятника генію
українського народу Тарасу Шевченку. Із цим визначним державним святом привітали вишгородців
голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько та міський голова Віктор
Решетняк (на ФОТО — у центрі), який, зокрема,
наголосив: «Наша сила – в єдності».

Влас. інф.

Харизматична дата

Після покладання квітів Володимир
Саюк виступив з
пізнавальною промовою щодо історії свята.
92 роки тому на Софійському майдані Києва
було проголошено Акт злуки Західноукраїнської
Народної Республіки (ЗУНР) та Української Народної Республіки (УНР). Цей Акт належить до тих
небагатьох найвизначніших в історії нашого народу звершень, повністю перекреслити значення
яких виявився безсилим будь-який подальший
розвиток подій. Акт злуки не лише значно спри-

яв розвитку національної свідомості українців,
формуванню української політичної нації, а й став
реальним фактором політичної боротьби всіх
поколінь українських патріотів за суверенну соборну Українську державу – до її відродження й
сучасної розбудови включно. І хоча соборність виявилася тоді незавершеною, день 22 січня 1919 р.
назавжди залишиться в історії українського народу
як свято Соборності.

Більшість розглянутих звернень відхилено або роз’яснено,
чому не може прокуратура задовольнити вимоги громадян.
Тому лише 88 звернень були
задоволені.
Зокрема, гр. К. повідомив про
протиправне вилучення Новопетрівською сільською радою
земельних ділянок у членів колишнього радгоспу ім. Ватутіна.
Перевіркою встановлено, що
рішення виконкому прийнято з
порушенням вимог чинного законодавства. Прокуратура опротестувала рішення Новопетрівської
сільської ради з вимогою його
скасувати.
До того ж встановлено, що
голова Новопетрівської сільської
ради незаконно безоплатно
передав у власність земельну
ділянку на території ради для
будівництва та обслуговування
житлового будинку.
Прокуратура звернулася до
суду з позовом про визнання протиправним цього рішення та скасування державного акта на право власності на земельну ділянку.
Судовий розгляд триває й досі.
Як і в минулі роки, чимало
звернень громадян стосуються
питань слідства і дізнання у районному відділі внутрішніх справ
(108). В основному громадяни
не погоджувалися з постановами
органу дізнання.
Із питань нагляду за дотриманням і застосуванням законів
2010 року розглянуто 107 звернень, з яких: про конституційні
права і свободи громадян, зокрема про оплату праці — 83.
80 звернень стосуються порушення прав громадян на оплату праці в ЗАТ «ШРБУ № 100».
За результатами перевірки в
інтересах громадян подано до
суду 195 заяв щодо стягнення
заборгованості із заробітної плати, 154 заяви на 01.01.2011 року
задоволені. Крім того, прокурором порушено дві кримінальні
справи за ст.172 КК України.
Прокуратура
систематично
перевіряє реагування відповідальних осіб на звернення громадян.
Так, перевіркою встановлено, що у Вишгородській РДА на
звернення гр. Щ. відреаговано із
запізненням. Внесено подання до
РДА про усунення порушень Закону «Про звернення громадян».
Приписи про усунення порушень прав громадян внесено також Новопетрівській, Лютізькій,
Гаврилівській сільським та Вишгородській міській радам.
Гр. Ч. скаржилася на незаконні
дії державного реєстратора
Вишгородської РДА. Прокурором району винесено постанову
про дисциплінарне провадження щодо державного реєстратора Вишгородської районної
державної адміністрації за неналежне виконання службових
обов’язків.
Розпорядженням
голови РДА державному реєстратору оголошено догану за неналежне виконання службових
обов’язків.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Володимир ХАДАРІН,
прокурор Вишгородського
району, старший радник юстиції

2011. День Соборності України у Вишгороді

Наша історія

Бій під Крутами
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути поблизу села
Пам’ятне, за 130 кілометрів на
північний-схід від Києва впродовж
п’яти годин 300 київських студентів захищали підступи до Києва
від чотиритисячної більшовицької
армії Михайла Муравйова.

Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
депутат міської ради
У пам’яті сучасників назавжди
закарбувався героїзм української

молоді. На похороні у Києві біля Аскольдової могили президент (голова) Української Центральної Ради
Михайло Грушевський назвав цих
юнаків героями, а поет Павло Тичина
присвятив їм вірш «Пам’яті тридцяти». Трагічна загибель студентського
куреня під Крутами стала символом
патріотизму і жертовності у боротьбі
за незалежну Україну.
Десятиліттями історія того бою
або замовчувалась, або обростала
міфами і вигадками як у зарубіжній,

так і у вітчизняній історіографії. Існували різні суперечливі трактування
перебігу подій і чисельності загиблих — від кількох осіб до багатьох
сотень.
У радянські часи полеглих у Крутах вважали або зрадниками, або
про ті події не згадували. Студентські
могили з Аскольдової гори забрали і
спочатку облаштували на тому місці
парк. Пізніше, після Другої світової війни, там поховали радянських воїнів,
полеглих при визволенні Києва.
Уперше про увічнення пам’яті загиблих студентів під Крутами згадали
в 1990-х, Народний рух України вста-

новив там дерев’яний хрест.
26 січня ц. р. на другому засіданні ІІ сесії Вишгородської міськради
більшість депутатів підтримала мою
пропозицію й ухвалили: керуючись
ч. 5 Указу Президента України від 28
січня 2010 року № 75/2010 «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті» звернутися до представників духовенства
всіх конфесій у місті Вишгороді з проханням провести молебень за упокій
душ полеглих у бою під Крутами юнаків, а також рекомендувати провести
уроки, присвячені цій події, у загальноосвітніх навчальних закладах.

Семінари

Знайомство з новим Податковим кодексом
Відбулося воно 25 січня ц. р. у приміщенні Вишгородського «Білого дому»
(адмінбудинку за адресою: пл. Т. Шевченка, 1). Охочих відвідати семінар зібралося навіть більше, ніж того очікували ініціатори — Асоціація роботодавців
Вишгородщини. Отже, підприємців запросили перейти до великої зали засідань (попередньо планувалося захід провести в малому залі).

Вікторія ШМИГОРА
На семінар завітали голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та голова
районної ради Олександр Носаль. Вони звернулися до представників бізнесових кіл
міста та району і закликали їх дивитися у майбутнє впевнено, розраховувати на те,
що працівники податкових органів, місцевої влади та районної адміністрації завжди
допоможуть їм по-новому організувати свою діяльність.
У роботі семінару взяли участь член Гільдії аудиторів України Володимир Завгородній та зав. сектором масово-роз’яснювальної роботи ДПІ у Вишгородському
районі Олексій Кочат.
Платники податків були досить активними, можна сказати, «закидали» запитаннями. Можливо, часу на підготовку та організацію роботи «в новому податково-правовому полі» у доповідачів було замало, тож не на всі запитання отримали відповіді.
Газета «Вишгород» готова оприлюднити їх на своїх шпальтах. Сподіваємось, далі
буде.
Коментар. Олексій МОМОТ, депутат міськради:

— Особисто хотів би зазначити, що ініціатива проведення такого заходу
викликає повагу — спасибі організаторам! Щодо організації заходу та його
змістовної частини є зауваження.
Так, пан Завгородній лише читав зі свого конспекту (ще й не досить голосно), тому його постійно перепитували: «Можна голосніше?» або «Чому ви все
читаєте, а від себе щось пояснити можна?».
А зав. сектором масово-роз’яснювальної роботи ДПІ у Вишгородському
районі Олексій Кочат на запитання одного з підприємців: «Що таке послуги
з інформатизації?» відповів: «Практика покаже…» (до речі, послуги з інфор-

Реформи
Згідно із новою Пенсійною реформою, з 1 січня 2011 р. єдиний
соціальний внесок замінив усі
нинішні: пенсійне страхування,
від безробіття, тимчасової втрати працездатності і від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.

Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА
Закон визначає розмір єдиного
соціального внеску для кожної
категорії
платників в залежності
від класу професійного ризику на
виробництві, а також пропорції розме-

У президії семінару (зліва направо): Юрій Колодзян (АРВ),
Олексій Кочат (ДПІ у Вишгородському районі), Володимир
Завгородній (Гільдія аудиторів України)
матизації, згідно з новим Податковим кодексом, це саме той вид
послуг, який юридичні особи зможуть оплачувати фізичним особам-підприємцям та ставити їх на валові витрати).
Доповідачі не зовсім були підготовлені до запитань на кшталт:
«На яких підставах у підприємців при укладанні договорів та угод
вимагають надавати довідку зі статистики на додачу (як було раніше) до свідоцтв?» або «Чому підприємець не має права працювати
в іншому місці найманим працівником?» і т. ін. Відповіді були досить розпливчастими. І вже через півгодини слухачі стали відверто
нудьгувати та залишати аудиторію.
Отже, оцінюючи проведений захід, хотілося б поставити дві
оцінки: відмінно — за ініціативу (Асоціації роботодавців Вишгородщини) його проведення та підтримку (Фонду підприємництва,
Вишгородським РДА та райраді), а от доповідачам хотілося б побажати краще готуватися, щоби не розчаровувати людей та не відвертати їх від таких чудових ініціатив.

Єдиний соціальний внесок
жування платежів між фондами. Так,
для роботодавців найменшого класу професійного ризику виробництва розмір єдиного внеску становить
36,76 % від заробітної плати, а для найвищого – 49,7 %. Максимальна величина єдиного внеску розраховується
з доходу, що дорівнює п’ятнадцяти
розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.
Тобто фактично розмір єдиного
внеску, який з 1 січня платник буде
сплачувати до Пенсійного фонду,
дорівнюватиме сумі внесків, які в

2010 році сплачувалися до чотирьох
фондів.
Єдиний внесок сплачуватиметься
за платіжним дорученням на рахунки
Пенсійного фонду України (ПФУ), а
Державне казначейство пропорційно
розподілятиме отримані суми між
фондами державного соціального
страхування.
Сплатити єдиний внесок потрібно
не пізніше 20-го числа кожного
місяця.
За словами першого заступника
начальника управління ПФУ у Вишго-

родському районі Наталії Кудринської,
введення єдиного внеску скоротило витрати платників і дозволило їм
здавати один звіт замість чотирьох,
реєструватися тільки в Пенсійному
фонді. Щодо працівників Пенсійного
фонду, навантаження не надто зросло,
збільшувати штат не передбачається.
Звичайно, у перші місяці (нові
звітності потраплять до ПФ у кінці лютого (до 20-го числа) очікується плутанина з реєстрами, формами та іншою
документацією. Проте упорядкування
цього – справа часу.

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»
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Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 3 до рішення Вишгородської міської ради
від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма підтримки та розвитку
закладів соціальної сфери
м. Вишгорода на 2011 рік
І. Розвиток закладів соціальної
сфери м. Вишгорода
Соціальна
сфера
—
одна
з
найважливіших складових життєдіяльності
культурних, освітніх, виховних, оздоровчих закладів, спрямована на задоволення
законних інтересів громадян міста.
Мета Програми — підтримка та розвиток соціальної інфраструктури міста,
організацій та установ різних типів і форм
власності, які забезпечують духовний,
культурний, освітній розвиток населення,
сприяють здоровому способу життя.
Більшість закладів соціальної сфери
різних типів та форм власності потребують
допомоги держави.
Пріоритетними напрямками соціальної
сфери,
визначеними
Конституцією
України та законодавством, є охорона
здоров’я, розвиток освіти, культури, реформування яких передбачає удосконалення роботи та розвиток мережі закладів
освіти, охорони здоров’я, культури. А це
помітно розширює можливості громадян
у забезпеченні їх постійно зростаючих
соціальних потреб.
Відвідують Вишгородську районну
лікарню переважно мешканці Вишгорода (67 % пацієнтів, які звернулися до
поліклініки, та 53 % пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні). Цей
показник має тенденцію до зростання у
зв’язку з розбудовою міста. У 2010 році за
рахунок коштів загального фонду міського
бюджету придбано офтальмологічне обладнання на 30 тис. грн.
У м. Вишгороді функціонують чотири
дошкільні навчальні заклади, приміщення
котрих потребують капітального ремонту,
а територія — заміни застарілого обладнання дитячих майданчиків, озеленення

та благоустрою. У 2010 році за рахунок
коштів загального фонду міського бюджету виділено на утримання закладів
дошкільної освіти понад 7,5 млн. грн.
У м. Вишгороді працює єдиний недержавний приватний загальноосвітній
навчальний заклад (ПЗНЗ) І ст. «Школа
Кутаф’євих», який впродовж шести років
доводить свою альтернативність комунальним закладам освіти. (У Київській
області подібних закладів лише чотири.)
Школа працює за 10-годинним режимом дня. У ній створено відповідні умови
для отримання учнями 1-4 класів якісної
освіти: невелика наповнюваність класів
(що дає можливість індивідуального
підходу до кожної дитини); денний сон;
працюють гуртки та факультативи; є група подовженого дня; організовано харчування; проводяться інтелектуальні та
рухливі ігри. У 2010 році за рахунок коштів
загального фонду міського бюджету
профінансовано оплату праці вчителів —
180,0 тис. грн. У 2011 році планується
виділити кошти на оплату праці вчителів у
сумі 200 тис. грн.
Серед закладів соціальної сфери м.
Вишгорода — заклади позашкільної освіти
та культури: Вишгородський міський дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» та Вишгородський міський центр
художньо-естетичної творчості учнівської
молоді (ВМЦХЕТУМ) «Джерело». У 2010
році за рахунок коштів загального фонду міського бюджету профінансовано
утримання оркестру-студії на загальну
суму 410 тис. грн, крім цього, оздоровлено вихованців закладу у Болгарії на суму
100,0 тис. грн. Фінансування ВМЦХЕТУМ
«Джерело» у 2010 році становило 709 тис.
грн.

ІІ. Основні заходи Програми підтримки та розвитку закладів соціальної
сфери
№

1.

2.

Заходи
Утримання закладів дошкільної освіти, в тому
числі:
— благоустрій територій, реконструкція та обладнання ігрових та спортивних майданчиків;
— капітальний ремонт окремих приміщень;
— заміна старих вікон та вітражів;
— санітарна вирізка дерев;
— поточні ремонти;
— придбання необхідного електрообладнання
Утримання Вишгородського міського дитячоюнацького оркестру-студії «Водограй», в тому
числі:
— капітальний ремонт оркестрового класу;
— придбання пюпітрів;
— придбання музичних інструментів

Термін
виконання

Джерела фінансування

протягом
року

за рахунок коштів загального і спеціального
фонду міського бюджету та інших джерел
надходжень

протягом
року

Утримання ВМЦХЕТУМ «Джерело»,
в тому числі:
— капітальний ремонт актової зали;
— ремонт фасаду будівлі

протягом
року

за рахунок коштів
загального фонду міського бюджету та інших
джерел надходжень

4.

Забезпечення соціальним житлом працівників бюджетної сфери (працівників охорони
здоров’я, освіти, культури тощо)

протягом
року

за рахунок субвенції
державного бюджету

6.

протягом
року

Підтримка ПЗНЗ І ст. «Школа Кутаф’євих»

Підтримка Вишгородської спеціальної школи
І-ІІІ ст. «Надія»:
— придбання слухо-мовного комп’ютерного
тренажера «Видима мова»;
— поїздки вихованців школи до музеїв і театрів
м. Києва

ІІІ.
Фінансове
забезпечення
реалізації Програми у 2011 році
Реалізація Програми базуватиметься на виконанні заходів, фінансування
яких здійснюватиметься за рахунок коштів
міського бюджету на загальну суму 10 836,8
тис. грн.
IV. Очікувані результати реалізації
Програми
1. Забезпечення інноваційного розвитку
закладів соціальної сфери м. Вишгорода для
максимального задоволення різноманітних
оздоровчих, культурних та освітніх потреб
населення.
2. Забезпечення умов для розвитку
національної системи охорони здоров’я,
освіти, культури шляхом створення конкурентного середовища.
3. Створення рівноправних умов функціонування у місті закладів соціальної сфери
різних типів і форм власності.
4. Заохочення працівників закладів соціальної сфери міста Вишгорода.
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити розвиток та підтримку закладів
соціальної сфери міста, а також стане по-

протягом
року

Програма соціального захисту
малозабезпечених верств населення
м. Вишгорода на 2011 рік
І. Загальні положення
Чимало мешканців Вишгорода потребує соціального захисту та підтримки не тільки з боку державних органів виконавчої влади, а й органів місцевого самоврядування.
Так, на обліку в органі соціального захисту населення міста перебувають: пільговики; сім’ї одержувачів державної допомоги; сім’ї одержувачів
субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде
паливо та природний газ; особи з обмеженими фізичними можливостями; ветерани війни; особи, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи; фізичні особи, яким надаються соціальні послуги; особи, які отримують різницю між розміром
пенсії та розміром державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства.
Протягом 2010 року фінансування програм
соціального захисту вразливих верств населення здійснювалось із бюджету всіх рівнів у повному
обсязі. Всі види державних допомог виплачували згідно з чинним законодавством у підвищених
розмірах своєчасно та без затримки. З міського
бюджету профінансовано видатків на соціальний
захист населення на загальну суму 600 тис. грн
(виплати матеріальної допомоги громадянам, які
належать до окремих соціальних категорій населення, згідно з Програмою, пільгова передплата
газети «Вишгород», зубопротезування мешканців
м. Вишгорода та інші заходи).
Нині реально сформувались соціально-економічні умови, через які все більше мешканців Вишгорода перебувають не лише за межею бідності,
а й на межі виживання. Накопичилося чимало соціальних проблем, розв’язання яких належить до
компетенції місцевого самоврядування. Проте
місцеві органи влади не можуть самостійно це вирішити через низку причин: відсутність достатньої
кількості бюджетних коштів та кадрового потенціалу тощо.
Одним із інструментів мінімізації соціальних
проблем і пом’якшення ситуації в місті є створення механізму соціального партнерства, коли до
їх розв’язання залучатимуть місцеві непідприємницькі (неприбуткові) організації з їх власними ресурсами.
У зв’язку з тим, що на державному рівні не всі
верстви населення соціально захищені, у 2011 році
соціальне забезпечення у місті потребує подальшого фінансування. Так, інваліди з дитинства І груІІІ. План заходів Програми
Заходи

Термін
виконання

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою хворобою

протягом
року

2.

Надання допомоги на поховання незастрахованих осіб.

протягом
року

3.

Надання місцевої пільги громадянам, які належать до окремої
соціальної категорії:
— діти-інваліди (120 осіб);
— інваліди з дитинства І групи;
— інваліди з вадами зору (9 осіб);
— інваліди з вадами слуху;
— онкохворі (громадська благодійна спілка інвалідів «ОнкоЧорнобиль»
— 37 осіб);
— хворі на туберкульоз (40 осіб);
— хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні) (83 особи);
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (39 осіб);
— діти-напівсироти (89 осіб)

протягом
року

4.

Підтримка ветеранів війни (інвалідів війни, учасників війни, учасників
бойових дій, вдів військовослужбовців):
— передплата газети «Вишгород»;
— надання матеріальної допомоги, зокрема у вигляді продуктових
наборів і товарів першої необхідності, тяжкохворим та лежачим
інвалідам війни, учасникам бойових дій, удовам

протягом
року

5.

Призначення та виплата компенсацій особам, яким надаються
соціальні послуги (багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї, учасники
бойових дій, інваліди та ветерани ВВВ, вдови)

протягом
року

6.

Пропаганда здорового способу життя (реклами, буклети, листівки,
залучення ЗМІ)

протягом
року

за рахунок коштів
загального фонду
міського бюджету

за рахунок коштів
спеціального фонду
міського бюджету та
інших джерел надходжень

чатком інтенсивного розвитку партнерських відносин міської влади з громадськими
організаціями соціальної спрямованості.
V. Організація контролю за виконанням плану заходів
Загальне управління у процесі реалізації
Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, який
координує діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його
заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною
власністю міста та постійна комісія міської
ради з питань освіти, культури, молоді і
спорту, соціального захисту населення та
охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт про
виконання Програми на затвердження
Вишгородській міській раді разом із звітом
про виконання бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

пи, інваліди з вадами зору І і ІІ групи, онкохворі, громадяни, хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні),
та громадяни, хворі на туберкульоз останньої
стадії, потребують додаткового захисту у вигляді
отримання місцевої пільги на житлово-комунальні
послуги.
Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення зумовила
потребу ухвалити на сесії Вишгородської міської
ради місцеву Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення міста у 2011 році,
що дасть змогу реально підтримати життєздатність
найбільш вразливих мешканців міста.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Соціальний захист населення на території міста
у 2011 році обґрунтований необхідністю забезпечення соціальних гарантій, передбачених Конституцією України.
Роботу органів виконавчої влади у 2011 році
буде спрямовано на розв’язання однієї з найгостріших проблем соціально-економічного характеру – зниження рівня бідності шляхом поглиблення адресності та матеріальної підтримки
непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітейінвалідів, інвалідів та ветеранів війни, пенсіонерів,
осіб з обмеженими фізичними можливостями, а
також громадських організацій, діяльність яких
має соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючого механізму соціального партнерства між міською владою і
громадою.
Головні завдання Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2011 році:
— удосконалення системи надання адресної
допомоги найбільш вразливим верствам населення;
— соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;
— реалізація додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців міста;
— матеріальна допомога громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою і тяжкою хворобою;
— інтенсивний розвиток партнерських відносин
із громадськими організаціями соціальної спрямованості.

№

за рахунок коштів
загального фонду міського бюджету та інших
джерел надходжень

3.

5.
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7.

8.

9.

Підтримка Вишгородської районної організації «Червоний Хрест
України»:
— продуктові набори хворим на туберкульоз;
— у разі відкриття в м. Вишгороді медико-соціального центру Червоного Хреста — придбання медичного обладнання, меблів, пральної і
сушильної машин.
Надання муніципальних грантів на конкурсній основі згідно з ухваленим рішенням сесії депутатів міської ради щодо пріоритетних
напрямків та їх розмірів.
Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням ветеранів Великої
Вітчизняної війни, прирівняних до них осіб та незахищених верств
населення.

ІV. Фінансове забезпечення реалізації
Програми
Реалізація
цієї
Програми
базуватиметься на виконанні заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду
міського бюджету на суму 400 тис. грн, крім цього,
залучатимуться кошти спеціального фонду та інші
джерела надходжень.
V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація
Програми
дасть
можливість
поліпшити матеріальний стан малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів,
ветеранів війни та осіб похилого віку, а також стане початком інтенсивного розвитку партнерських відносин міської влади з громадськими
організаціями соціальної спрямованості.

Джерела
фінансування
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
Загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету

загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету

протягом
року

протягом
року
протягом
року

загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету
загальний та
спеціальний фонд
міського бюджету

VІ. Організація контролю за виконанням
Програми
Загальне управління у процесі реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який координує діяльність виконавців —
Вишгородського міського голови та його заступників.
Контролює виконання Програми постійна комісія
міської ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста
та постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення
та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
подає підсумковий звіт про виконання Програми на
затвердження Вишгородській міській раді разом із
звітом про виконання бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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29 січня

Додаток 8 до рішення
Вишгородської міської ради
від 30 грудня 2010 р. № 2/1
Програма фінансування
компенсацій витрат
автомобільному
перевізнику за
перевезення пільгових
категорій населення на
2011 рік
1. Загальні положення
Програма фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових
категорій населення на 2011 рік
спрямована на виконання угод
між замовником та транспортниками щодо перевезення пільгових
категорій пасажирів та врегулювання тарифів.
У 2010 році на виконання Програми витрачено з міського бюджету
132 тис. грн.
2. Мета Програми
Головна мета Програми — покращення транспортного обслуговування тих категорій населення,
яким, відповідно до статті 38 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»,
надається право безкоштовного
проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі).
Обсяги та умови відшкодування
збитків за перевезення пільгових
категорій громадян, згідно із Законом України «Про автомобільний
транспорт»,
визначаються
угодою на перевезення пасажирів між
автопідприємствами та виконавчим
комітетом Вишгородської міської
ради.
3. Джерела фінансування
Фінансування заходів Програми
здійснюється за рахунок коштів загального фонду Вишгородського міського
бюджету у розмірі 180 тис. грн.
4. Очікувані результати
Виконання запланованих заходів Програми дасть можливість,
відповідно до укладених угод між виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради та автоперевізниками,
на міських маршрутах у межах бюджетних призначень на 2011 рік безкоштовно перевозити пенсіонерів
за віком, зокрема ветеранів праці,
інвалідів війни, учасників бойових
дій, учасників війни та осіб, на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», громадян, які постраждали від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ
категорій, інвалідів з вадами зору,
інвалідів загального захворювання І
групи, інвалідів з дитинства І групи,
дітей-сиріт і дітей до 7 років, дітей,
які залишились без опіки батьків, а
також інвалідів ІІ групи загального
захворювання, які мають право на
50 % знижку вартості квитка.
5. Управління при виконанні
Програми та контроль за її
виконанням
Загальне управління в процесі
реалізації Програми покладається
на виконавчий комітет Вишгородської міської ради, який координує діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його
заступників.
Поточний контроль за її виконанням 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 Програми
на затвердження Вишгородській
міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2011 рік.

Коли молоді будівельники зводили наш будинок, не подумали про перила від вхідних дверей до сходової
клітини 1-го поверху. З роками все
складніше підніматися крутими сходами без опори.
Звернулися ми до мера Віктора
Решетняка — і міський «Водоканал»
(директор Георгій Чебан) оперативно
відгукнувся на наше прохання: тепер і
безпечно, і зручно.
Нехай Господь дає вам здоров’я і
допомагає в шляхетних ділах.

Жителі 3-го під’їзду будинку № 9
по вул. Богдана Хмельницького.

Вишгород

Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 5 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту
у м. Вишгороді на 2011 рік
Загальні положення
Фізична культура і спорт —
складова частина виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та
студентської молоді, відіграє важливу
роль у зміцненні здоров’я, підвищенні
фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні
здорового
дозвілля,
збереженні
тривалості активного життя дорослого населення.
Рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту
в місті, попри все зроблене, іще не
відповідає сучасним вимогам і не може
задовольнити потреб населення.
Мало уваги приділяється фізичному
вихованню в сім’ях і дошкільних закладах. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей,
учнівської і студентської молоді в
руховій активності, що негативно
позначається на здоров’ї. Тому Про-

грама з розвитку фізкультури й спорту
в м. Вишгороді має чотири напрямки:

1. Подальший розвиток дитячоюнацького спорту за рахунок створення спортивного комплексу з відкриттям
нових відділень спорту КДЮСШ: худ.

гімнастика, баскетбол, волейбол, боротьба вільна та греко-римська, теніс,
футзал.
2. Збільшення кількості громадян,
що займаються фізкультурою й спортом, за рахунок будівництва нових

спортивних споруд і майданчиків.
3. Зниження витрат на експлуатацію спортивних споруд — застосу-

вання енергозберігаючих технологій
та надання платних послуг.
4. Надання спортивних послуг на
комерційній основі із застосуванням

логічного ціноутворення.
Загальна характеристика
роботи підприємства у 2010 році
Фінансування підприємства передбачено кошторисом з місцевого
бюджету на 2010 рік в сумі 750 000
грн. Фактично отримано за 10 місяців
560 842,85 грн:

Отримано підприємством бюджетних коштів за КФКВ 130112
«Інші видатки»
Напрямки використання коштів:

560 842,85
грн
грн

КЕКВ 1111 «Заробітна плата»

383671,84

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»

136167,45

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.
м’який інвентар та обмундирування»
(придбання 15 комплектів спортивної форми, 110,7кг спортивної
суміші для засіву стадіону)
КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»
(оплата транспортних послуг на перевезення футбольних команд,
оплата послуг із спостереження за пожежною безпекою та оплата
банківських послуг)
КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання»

8385,05

15624,54
13390
1501
2797,9

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»

14196,07

Усього видатків

560842,85

Від господарської діяльності підприємство
місяців 2010 р.

отримало за 10

131519,40

Витрачено:
1.

Придбано спортивної суміші для ремонту стадіону та оплачено
ремонтні роботи

20900,8

2.

Придбано основних засобів та інших необоротних активів (газонокосарка бензинова, мотокоса, бензинова ланцюгова пилка,
холодильник та ін.)

9176,0

3.

Придбано робочу програму з фізичного виховання та оплачено
за ліцензію на організацію та проведення спортивних занять

2384,0

4.

Оплата електроенергії

9892,24

5.

Оплата послуг водопостачання і водовідведення

7229,50

6.

Оплата автотранспортних послуг на перевезення футбольних
команд КДЮСШ

2600,0

7.

Видатки на відрядження тренерів

5380,44

8.

Регламентні внески ФФК

4800,0

9.

Оплата послуг по шлюзуванню спортивного флоту

2275,20

10.

Оренда приміщень Будинку культури «Енергетик» та експлуатаційні витрати, користування футбольним полем с. Лютежа

2044,75

11.

Придбано спортивного обладнання (сітка для воріт, кубки,
медалі, емблеми)

2700,0

12.

Орендна плата дитячих вітрильних човнів, легкового автомобіля, батуту, електромобілів

5534,5

13.

Оплата послуг по обслуговуванню касового апарата, заправка
картриджів, оплата послуг за спостереження за спрацюванням
пожежної сигналізації

2244

14.

Передплата періодичних видань

802,95

16.

Часткова оплата за проживання працівника

6000,0

17.

Податки та збори
прибутковий податок з громадян за отримання додаткових благ
в результаті часткової оплати за проживання працівника
податок на прибуток, частини чистого прибутку, що вилуч. до
держ.бюджету
збір за забруднення та комун.податок

1058,88
3070
55

18.

Придбання витратних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів та інших запасів, оплата інших послуг (нотаріальні, поштові і т. ін.)

19.

Послуги зв’язку (цех № 8 ВАТ «Укртелеком, оплата мобільного
зв’язку)

2802,95

20.

Поточний ремонт автомобіля, страхування цив. прав. відповідальності

2053,55

21.

Матеріальна допомога відповідно до колективного договору та
нарахування на заробітну плату

1800

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Залишок коштів на 01.11.2010 р. (враховуючи залишок коштів
на початок року)

Мета та основні завдання
Програми
Мета Програми — створення
необхідних
соціально-економічних,
нормативно-правових, організаційнотехнічних умов для розвитку фізичної
культури та спорту в м. Вишгороді.

34220,63

2494,01

Основні завдання Програми:
— фізкультурно-оздоровча та
спортивно-масова робота в КП «Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради»;
—
впровадження
ефективних
форм і методів з урахуванням місцевих

особливостей і економічних факторів;
— реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного
руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних
клубів;
— збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріальнотехнічної бази, поліпшення умов її
функціонування;
— забезпечення розвитку видів
спорту, що функціонують у місті, вдосконалення системи підготовки збірних команд міста, спортивного резерву, підвищення якості функціонування
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи:
1. Проводити початкові заняття з
різних видів спорту з дітьми старших
груп дошкільних навчальних закладів
(далі — дитсадків).
2. Створення спортивних класів на
базі шкіл міста — кожні два роки.
3. Організація серед тренерів-викладачів бригадного методу роботи зі
спеціалізації видів спорту (мін. 2 чоловіка).
Діти, що не потрапили в спортивні класи, займаються обраним видом
спорту на абонементній основі з можливістю переведення до спортивних
класів.

Методика навчання за такою системою розрахована на три етапи:
1. Початкова, спортивна підготовка
на базі дитсадків, але з відвідуванням
спеціалізованих спортивних споруд,
триває два роки на мінімально платній
основі.
2. Навчально-спортивна робота
триває сім років у відділеннях ДЮСШ,
де заняття дітей безкоштовне із забезпеченням спортивною формою й щоденним харчуванням на базі спортивних класів шкіл міста.
3. Спортивне вдосконалення відбувається для перспективних спортсменів ДЮСШ у збірних командах області,
ФСТ й держави під безпосереднім керівництвом тренерів.
Поетапна
система
підготовки сприятиме професійному росту спортсменів в збірних командах
України й участі в Олімпійських іграх,
зокрема — Паралімпійських. Така система ефективно працювала в СРСР,
перевірена часом у багатьох країнах
світу, нині її успішно застосовує Китай, запрошуючи на роботу тренерів
із країн СНД.
Фінансове забезпечення
Програми
Фінансування Програми у 2011
році здійснюється за рахунок коштів
підприємства та загального фонду міського бюджету в розмірі 930
тис. грн. — для виконання програм і
заходів з розвитку фізичної культури
і спорту, а також з інших джерел, передбачених чинним законодавством.
Реалізація Програми
здійснюється за такими напрямками:
1. Фізичне виховання у дошкільних
закладах.
2. Спорт для усіх верств населення м. Вишгорода у місцях масового
відпочинку громадян.
3. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.
4. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
5. Розвиток видів спорту, що поширені в місті.
СТАДІОН — центральний спортивний об’єкт у м. Вишгороді, його
функціональні завдання:
— проведення міських культурномасових і спортивних заходів;
— навчально-тренувальний процес відділень міської КДЮСШ та
загальноосвітніх закладів міста.
Пропозиції
щодо
розвитку
стадіону для виконання його основних функцій:
— будівництво трибун із навісом (8
рядів на 1520 посадкових місць);
— ремонт та облаштування бігових
доріжок із штучним покриттям;
— облаштування легкоатлетичного
сектору, ями для стрибків, зони метання легкоатлетичних снарядів.
Спорткомплекс — на базі модуля «Кисловодськ» — унікальна
багатофункціональна споруда, яка
складається, де можна займатися ба-

гатьма видами спорту.
Водноспортивна база «Вишгород-Марина» — єдиний об’єкт
активного відпочинку населення
у береговій зоні між ГАЕС і молом
аванпорту шлюзу (сприятиме розвитку водних видів спорту). Міська
пляжна зона, спортивні майданчики, водний туризм, безпека перебування людей на воді й на льоду.
Передумова створення одного з
найкомфортабельніших
яхт-клубів
України, де базуватимуться вітрильні
й моторні яхти м. Києва й області. А
це — робочі місця для жителів міста й
наповнення місцевого бюджету.
Це реально вже у 2011р. — шляхом
створення (із плаваючих понтонів) стоянки парусно-моторних яхт.
Пропозиції для успішного
виконання Програми
За останні два роки міською радою зроблені вагомі кроки в розвитку
спортивної інфраструктури міста, що
викликало інтерес населення до занять фізичною культурою та спортом.
На підставі зазначеного вище
та згідно з міською Програмою
розвитку фізичної культури і спорту
адміністрація
підприємства
пропонує розглянути питання щодо
реконструкції і ремонту спортивних об’єктів та включити в план
фінансування чи інвестицій у 2011
році:
1. Стадіон «Енергетик» — реконструкція трибун для глядачів та облаштування бігових доріжок і легкоатлетичних секторів.
2. Будівництво багатофункціонального спорткомплексу.
3. Створення спортивного майданчика «Скейт-парк».
4. Передача у комунальну власність
території гідроцеху Каскаду ГЕС і ГАЕС
для облаштування Вишгородського
яхт-клубу «Енергетик».
5. Розпочати роботи з облаштування водноспортивної бази «ВишгородМарина».
6. Створення умов для занять
відділення КДЮСШ з кікбоксингу,
художньої та атлетичної гімнастики,
акробатики, олімпійських видів боротьби, з гірськолижних дисциплін.
Очікувані результати виконання
Програми:
Виконання
Програми
дасть
можливість:
— збільшити до 20% загальну
чисельність населення міста, залучену до різних видів фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи;
— поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд міста
та Київської області;
— збільшити до 20% загальну
чисельність школярів, що відвідують
дитячо-юнацькі спортивні школи;
— поліпшити результати виступів збірних команд та окремих
спортсменів міста в офіційних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
— зменшити на 40 % кількість дітей,
учнівської та студентської молоді,
яких віднесено за станом здоров’я до
спеціальної медичної групи;
— створити необхідні умови для
фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, зокрема й серед осіб з
вадами фізичного розвитку.
Організація і контроль за
виконанням Програми
Загальне управління у процесі
реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який координує діяльність
виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
Контролює виконання Програми
постійна комісія міської ради з питань
планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю
міста та постійна комісія міської ради
з питань освіти, культури, молоді і
спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт
про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській раді
разом із звітом про виконання бюджету
за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 6 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма розвитку Вишгородського міського центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело» на 2011 рік
1. Загальна характеристика роботи
закладу у 2010 році
Вишгородський міський центр художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело» (далі — «Джерело») є міським позашкільним
навчальним закладом, який створений Вишгородською міською радою внаслідок реорганізації
Вишгородського міського дитячо-юнацького
освітнього культурно-спортивного центру «Джерело» (рішення Вишгородської міської ради від
27 вересня 2007 р. № 12/3). «Джерело» належить до комунальних установ, заснованих на базі
комунальної власності територіальної громади
м. Вишгорода.
Центр творчості «Джерело» — комплексний
позашкільний заклад, до якого зараховуються
учні від 5 до 18 років.
У 2010 р. центр творчості «Джерело» працював над проблемою становлення Центру
творчості як позашкільного навчального закладу, вирішуючи такі завдання:
— збільшення мережі гуртків та залучення
більшої кількості дітей до навчання у «Джерелі»;
— підбір професійних педагогічних кадрів та
технічного персоналу для роботи в закладі;
— підвищення професійного рівня молодих
спеціалістів та керівників творчих колективів з
питань психології виховання та розвитку творчих
здібностей учнів;
— зміцнення матеріально-технічної бази;
— розширення сфери участі вихованців
«Джерела» у фестивалях, конкурсах, концертах,
міських мистецьких заходах.
У «Джерелі» у 2010 році працювало 37 груп у
12 гуртках і творчих об’єднаннях, в яких займалося 404 учні. Заклад здійснював роботу за такими
напрямками: художньо-естетичний, туристськокраєзнавчий та гуманітарний.
У порівнянні з 2009 роком загальна кількість
гуртків збільшилася на 2, загальна кількість учнів
— на 77. Кількість педагогічних працівників зросла з 8 до 14. Із них основну роботу в закладі виконують 13 фахівців, сумісник — 1.
Особливістю роботи «Джерела» є не тільки
навчання у закладі дітей віком до 18 років, а й
залучення до творчого дозвілля дорослого населення міста. Для приведення діяльності таких
колективів у відповідність до чинного законодавства про освіту у «Джерелі» створено творчі
об’єднання. Так, до творчого об’єднання «Золоті

ручки» входить Спілка майстрів народної вишивки міста Вишгорода і до творчого об’єднання
«Нащадки переможців» — хор ветеранів, гурток
«СКОБ» тісно співпрацює з молодіжною громадською організацією «Пласт». Мета об’єднань
— спільна творча діяльність молоді та дорослих
мешканців Вишгорода.
Одним із провідних напрямків роботи центру
є активна участь вихованців «Джерела» у фестивалях, конкурсах, концертах, міських мистецьких
заходах. Так, протягом 2010 навчального року започатковано і проведено «Свято українського рушника» (перше таке фольклорне свято у Вишгороді);
новорічне свято (звіт творчих колективів за 1-е
півріччя); «Карнавал по-українськи», «Подарунок для вас, любі мами», «Останній дзвоник в
«Джерелі» (звітний концерт) тощо.
«Джерело» є опорним закладом у проведенні
міських культурних заходів Вишгородської
міської ради. У 2010 році заклад взяв участь у:
а) мітингах до Дня захисників Вітчизни, до
Дня Перемоги, до Дня скорботи, до Дня визволення Вишгорода та до річниці Голодомору,
з нагоди відкриття пам’ятного знака Героям
Чорнобиля та перепоховання останків бійців
Радянської армії;
б) міських святах (Вишгородська Масляна, Івана Купала, День міста, концерт до річниці
Спілки підприємців Вишгородщини та інші);
в) заклад є одним із організаторів районного фестивалю «Вишгородська Покрова», що
провели у жовтні спільно з громадою Собору
Вишгородської Богородиці та із участю хору
«Коралі», який до свого 15-річчя випустив музичний диск «Пісенний дивограй-2».
Заходи центру відзначаються творчим
підходом, ретельною підготовкою, високою
активністю вихованців і педагогів.
Але центр творчості не брав участі у районних та обласних конкурсах художньо-естетичного напрямку, що звузило коло реалізації творчих
доробків учнів.
У минулому навчальному році значно покращилася робота з батьками. Вони активно
залучались до співпраці, надавали допомогу
закладу у зміцненні матеріально-технічної бази,
проведенні масових заходів. Але системною ця
робота іще не стала. У закладі необхідно створити дієвий батьківський комітет, запровадити
лекційно-пропагандистську роботу з питань ви-

ховання і розвитку обдарованої молоді.
«Джерело» працює у пристосованому
приміщенні, переданому йому на баланс, де
розташовано п’ять навчальних кабінетів, танцклас. Частину приміщення займають Технічний
ліцей НТУУ «КПІ» і тенісна школа комунального
підприємства «Управління з розвитку фізичної
культури та спорту».
Зміцнення матеріально-технічної бази закладу відбувалось в основному за рахунок коштів,
спрямованих на розвиток центру Вишгородською міською радою, та спеціального фонду
(оренда приміщень). Фактичне фінансування
закладу у 2010 році із коштів загального та
спеціального фонду міського бюджету склало
понад 700,1 тис. грн.
2. Мета, основні завдання та заходи
Програми розвитку закладу у 2011 році
Загальний підсумок діяльності закладу в
2010 навчальному році: основна проблема становлення центру творчості як позашкільного
навчального закладу була вирішена. Перед колективом постало питання подальшого розвитку ЦТ «Джерело», головною проблемою якого є:
забезпечення умов і розширення сфер художньо-естетичного середовища для формування,
розвитку і самореалізації творчо обдарованих
особистостей з урахуванням індивідуальних
інтересів і вільного самовизначення вихованців.
З огляду на це заклад вирішуватиме такі завдання:
навчально-виховна робота
— створення умов для особистісного розвитку вихованців, врахування їх художніх інтересів і
потреб, виховання естетичної свідомості;
— організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури та художньої
компетентності;
— збереження та розширення мережі гуртків
і творчих об’єднань, збільшення контингенту
учнів;
— зміцнення взаємодії з батьками, громадськими організаціями, спонсорами для об’єднання
зусиль у вирішенні спільного завдання — формування креативної особистості дитини.
адміністративно-господарська діяльність
— приведення у порядок документації закладу щодо приміщення та землевідведення;
— капітальний ремонт актового залу на 150
місць зі стаціонарною сценою площею 58 кв. м та

двома східчастими підйомами;
— зміцнення матеріально-технічної бази ЦТ
«Джерело» (придбання музичної апаратури, навчальних матеріалів).
3. Програма фінансового забезпечення
ВМЦХЕТУМ «Джерело» на 2011 рік
У 2011 році фінансування Програми розвитку Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело» здійснюватиметься із коштів загального
фонду міського бюджету у сумі 930 тис. грн та
інших джерел.
На жаль, через кризову ситуацію у державі та
зменшення надходжень до бюджету реалізація
запланованого можлива за рахунок бюджету
розвитку або залучення спонсорських коштів.
4. Очікувані результати від реалізації
Програми
У результаті виконання Програми у Вишгородському міському центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді»Джерело»
— буде зміцнено матеріально-технічну базу;
— оновлений актовий зал та сцена використовуватимуться не тільки міським центром
творчості, а й Вишгородською міською радою та
містом під час різних заходів;
— кращі умови для розвитку особистості
учнів сприятимуть активній їх участі в освітніх та
культурних заходах та збільшенню мережі гуртків
і кількості учнів.
6. Організація і контроль за виконанням
Програми
Загальне управління у процесі реалізації
Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який координує
діяльність виконавців — Вишгородського
міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми
здійснює постійна комісія міської ради з питань
планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста та постійна комісія
міської ради з питань освіти, культури, молоді і
спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради подає підсумковий звіт про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській
раді разом із звітом про виконання бюджету за
2011 рік.
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Програма культурно-масових заходів, здійснення представницьких
та інших заходів у м. Вишгороді на 2011 рік
Загальні положення
Світ народної творчості, історія української
культури, глибинні джерела класичної музики,
розмаїття барв хореографії, естрадного танцю, пісні, самобутність самодіяльної художньої
творчості, яскрава палітра майстрів живопису —
все це знаходить втілення в різноманітних фестивалях і конкурсах, фундаторами яких є талановиті мешканці нашого міста.
Разом із тим, безліч цікавих ідей та культурних проектів не реалізуються у зв’язку з відсутністю належної фінансової підтримки, що
уповільнює темпи розвитку народної та професійної творчості. В умовах дефіциту і обмеженого фінансування дуже важливо зробити все,
аби форми та зміст проведення свят, традицій
та обрядів жили, розвивались та удосконалювались.
Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та методів проведення заходів, присвячених державним та
місцевим святам, а також заохочення за заслуги
перед громадою міста протягом 2011 р. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в
організації тематичних заходів, концертів, театралізованих свят, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, подальший розвиток
традиційної української культури, традиційних
культур народів та етносів, що живуть у м. Вишгороді, підтримку народної та високопрофесійної творчості, творчої інтелігенції міста, обдарованих дітей та молоді.
Необхідність підвищення рівня духовності
серед населення м. Вишгорода, формування у
мешканців поваги до культурно-етнографічної
спадщини краю, нових сучасних українських
традицій обумовлюється як загальнодержавними, так і суто міськими аспектами, а саме:
— проголошенням культурологічної політики
як одного з пріоритетних напрямків розвитку
духовності;
— підвищенням ролі духовності, яка істотно
впливає на широкий загал населення, економіку,
суспільно-політичну ситуацію в місті;
— можливостями розкривати розмаїття
народної творчості, виявляти і плекати талановитих людей, особливо молодь;
— залученням широкого кола мешканців

міста до загальноміських свят (як крок до розвитку місцевого самоврядування);
— збереженням і примноженням духовних
багатств Вишгородщини.
Здійснення Програми створить всі умови
для реалізації культурно-просвітніх проектів,
розширить діапазон творчого спілкування
колективів художньої самодіяльності, зміцнить
дружні зв’язки з громадами міст Київщини.
Мета і завдання Програми
Мета
Програми
—
забезпечення
належної організації відзначення державних,
загальноміських культурно-масових заходів,
професійних свят, ювілейних дат, заохочення
за заслуги перед громадою міста, здійснення
представницьких та інших заходів. Виховання у
населення міста почуття патріотизму до рідної
країни, організація дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної
самореалізації
талантів
Вишгородщини,
відродження і розвиток народних промислів.
Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових і
матеріально-технічних умов для її виконання.
Основні напрямки Програми
1. Регулярний обмін творчими колективами
міст Київщини.
2. Узагальнення досвіду культурно-освітньої
роботи.
3. Пошук нових напрямків діяльності центру творчості відповідно до сучасних вимог,
організація нових художніх колективів.
4. Широке залучення спонсорів і меценатів
до організації масових заходів, інвестування у
культурну галузь.
5. Організація виставок, ярмарків народноприкладного мистецтва, популяризація призабутих ремесел, відродження традиційних для
регіону видів народно-вжиткового мистецтва.
6. Організація культурно-освітніх семінарів,
підвищення кваліфікації творчих працівників.
7. Технічне переоснащення матеріальної
бази творчих осередків, спілок, об’єднань.
8. Побудова нових сценічних майданчиків,
літніх
театрів,
розважально-танцювальних
об’єктів.
Заходи щодо реалізації Програми:
Відзначення державних свят, визначних

подій держави, які встановленні указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів
України; відзначення обласних свят та подій, що
проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації; відзначення ювілейних
дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови, відзнак
«За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі
трудові здобутки із врученням Почесних грамот
виконкому Вишгородської міської ради та Подяк
Вишгородського міського голови.
Відзначення
професійних
свят,
які
встановлені відповідно до указів Президента
України, із врученням Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови, відзнак
«За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Організація офіційних прийомів, зустрічей
делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарок, конференцій, круглих столів тощо із врученням цінних подарунків, сувенірів.
Виготовлення бланків Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови,
відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний
громадянин міста» для відзначення та заохочення підприємств, установ, організацій та окремих
осіб; придбання цінних подарунків, сувенірів,
квітів для урочистих заходів та представницьких
цілей; виготовлення друкованої продукції.
Фінансове забезпечення Програми
Реалізація Програми базуватиметься на
виконанні відповідних заходів, фінансування
яких здійснюватиметься у 2011 році за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на суму 250 тис. грн та інших джерел
фінансування.
Очікувані результати та термін дії Програми
Результати здійснення заходів, передбачених Програмою, мають бути такі:
Січень
1. День Соборності України.
Лютий
2. Проведення «Вишгородської Масляної».
3. Організація мітингу на честь воїнів-інтер-

націоналістів.
4. Відзначення Дня захисника Вітчизни.
Березень
5. Організація Шевченківських днів.
Квітень
6. Проведення великодніх гаївок.
7. Відзначення роковин чорнобильської трагедії.
Травень
8. Проведення Дня Перемоги.
9. Організація свята до Дня матері та українського рушника (фольклорне міське свято).
Червень
10. Організація заходів до Дня захисту дітей.
11. Проведення Дня скорботи.
12. Відзначення Дня Конституції України.
Липень
13. Організація свята Івана Купала (загальноміське свято).
Серпень
14. Проведення Дня міста.
15. Відзначення Дня Незалежності України.
Вересень
Жовтень
16. Організація заходів до Дня визволення
Вишгорода.
17. Проведення фестивалю «Вишгородська
Покрова».
Листопад
18. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та репресій.
Грудень
19. Організація молодіжного рок-фестивалю
«Молодь проти СНІДу».
20. Організація Дня місцевого самоврядування.
21. Проведення свята Миколая (виступи в
дитячих садочках, подарунки дітям).
22. Організація новорічних та різдвяних свят.
Управління при виконанні Програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі реалізації
Програми покладене на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який спрямовує
діяльність виконавців.
Дія Програми розрахована на 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2011 рік
І. Аналіз утримання доріг загального користування м. Вишгорода
Мережа автомобільних доріг є
невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує
роботу всіх галузей промисловості та
соціальний розвиток міста Вишгорода. Стан розвитку дорожнього господарства на сьогодні свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім
фінансуванням дорожньо-ремонтних
робіт (порівняно з нормативними потребами сучасного міста). Дороги загального користування м. Вишгорода
перебувають у незадовільному стані,
майже всі вони введені в експлуатацію
до 1989 року.

Протягом 2010 року у місті за рахунок коштів дорожнього та інших фондів
здійснювався ремонт доріг і тротуарів,
двічі нанесено дорожню розмітку. З
дорожнього фонду використано понад
1077,4 тис. грн. Відремонтовано доріг
за рахунок обласного бюджету на суму
понад 8000,0 тис. грн.
II. Основні напрямки утримання
доріг загального користування м.
Вишгорода на 2011 рік
Кошти, необхідні для виконання
ремонтних робіт доріг загального
користування, є цільовими коштами
загального та спеціального фондів
бюджету.
Ремонту потребують всі до-

рожні покриття міста, зокрема: вул.
Ю. Кургузова, Б. Хмельницького,
М.Грушевського, В.Симоненка, Набережна, Шкільна, Київська, Межигірського Спаса, Покровська, Спаська,
Преображенська.
IІІ. Джерела фінансування
На 2011 рік для поточного ремонту
та утримання доріг загального користування передбачено 120,0 тис. грн за
рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету.
Фінансування реконструкції доріг загального користування у місті
Вишгороді по вул. Набережній передбачається за рахунок обласного
бюджету.

IV. Очікувані результати та
термін дії Програми
За період дії Програми виконавчим комітетом Вишгородської міської
ради та комунальними службами —
за умови достатнього надходження
коштів до загального та спеціального
фонду міського бюджету — має бути
забезпечено поточний ремонт тротуарів і міждворових проїздів. Розширення дороги по вул. Набережній — за
рахунок коштів обласного бюджету.
Дія Програми розрахована на
2011 рік.
V. Керівництво при виконанні
Програми та контроль за її виконанням

Загальне керівництво у процесі реалізації Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який спрямовує діяльність виконавців.
Виконавці Програми — спеціалізовані підприємства та організації, які
мають ліцензію на виконання робіт з
ремонту та утримання доріг загального користування; міські комунальні
сфери комунального господарства.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради надає підсумковий
звіт про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській
раді разом із звітом про виконання
бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма підтримки засобів масової інформації Вишгородської міської ради на 2011 рік
Розділ 1. Загальні положення
Програму заходів (далі Програма)
щодо поліпшення діяльності засобів
масової інформації (відповідно до ст. 91,
п. 1, пп. 6 Бюджетного кодексу України)
розроблено відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про інформацію», Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації»,
Закону України «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів» та Бюджетного кодексу України.
Передбачені Програмою на 2011
рік заходи спрямовані на повне і
всебічне забезпечення населення
м. Вишгорода інформацією з питань
суспільно-політичного,
соціальноекономічного, культурно-мистецького
розвитку міста і т. ін.
Розділ 2. Основні напрямки програми
А. Газета «Вишгород»
Продовження практики роботи
редакційної колегії з представників
різних прошарків міської громади.
Передплатна вартість газети на
2011 рік утримується на рівні минулого 2010 року для того, щоб більша
кількість вишгородців могла переплачувати та купувати її, і складає:
1 міс. — 5,69 грн (+0,90 грн послуги
пошти за доставку),
3 міс. — 17,07 грн (+2,10 грн послуги пошти),
6 міс. — 34,14 грн. (+2,55 грн послуги пошти),
12 міс. — 68,78 грн (+3,90 грн послуги пошти).
На противагу підвищенню ціни
друку у 2011-му році діятиме започат-

кований у 2009-му інформаційний банк
взаємодопомоги для громади міста
і району: короткі безкоштовні оголошення. Мета — збільшити продаж і передплату газети, а також надати людям
можливість раціонально використати
свій бюджет.
Продовження соціально-політичних та інших рубрик для надання якомога об’єктивнішої інформації про
життя міста.
Випуск 12-сторінкових кольорових
номерів (і певної кількості кольорових номерів більшого обсягу, наприклад, 16 шпальт — за необхідності та
фінансової можливості).
Надання газети «Вишгород» в
Інтернет в електронному вигляді
(на власний веб-сайт), що дасть
можливість збільшити обсяг самої газети, реклами та іншої інформації — в
різних напрямках, розширити коло
читачів, насамперед — серед молоді.
Продовження:
— вдосконалення системи рекламних блоків для залучення більшої
кількості рекламодавців, зокрема роботи з рекламними агентствами та ширшого виходу на районну й всеукраїнську
громади. Зважаючи на кризу і т.
ін., рекламні агентства, громадські
організації, а також різні установи та заклади залучати довгостроковими угодами із системою знижок;
— практики залучення спонсорів
до організації передплати пільговим
категоріям населення, розширення мережі розповсюдження газети
на території міста шляхом продажу в магазинах (за домовленістю з
керівниками) у тих кварталах Вишгорода, де кіосків «Укрпреси» немає.
Утримання редакційної оргтехніки,
оплата комунальних послуг і госпо-

дарських витрат, програми телебачення, роботи кур’єра, прибиральниці
та тимчасових позаштатних працівників (верстальника під час відпустки
штатного працівника тощо) — за рахунок надходжень від реклами, спонсорської допомоги тощо.
Підвищення фахової кваліфікації
працівників редакції.
Продовження активної співпраці
з громадськими кореспондентами
(зокрема із літературною студією
«Струмок» із ЦТ «Джерело», студією
журналістики та гуртком «Історія
рідного краю» тощо ЦТ «Дивосвіт»,
відповідними гуртками шкіл; з музеями
та громадськими організаціями) — на
добровільних засадах.
Подовження договору оренди з
балансоутримувачем
приміщення
(КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради) із встановленою мінімальною
річною орендною платою.
Б. ТРК «Више Град»
Створення громадської ради
щодо координації роботи засобів
масової інформації в м. Вишгороді
з включенням представників ЗМІ,
соціальних мереж, інформаційних
ресурсів та порталів у склад цієї ради.
Для задоволення інформаційних
потреб громади міста, вивчення
та формування громадської думки, інформаційного забезпечення
діяльності Вишгородської міської
ради та її виконавчих органів внести в
Програму на 2011 рік видатки на розвиток ТРК «Више Град».
ТРК «Више Град» пропонує
висвітлення діяльності депутатського
корпусу, виконавчих органів у програмах «Наш депутат», «Моя думка»,
«Вишгород – місто майбутнього», «Час
диктує» на Вишгородському кабельно-

му телеканалі, програми якого мають
змогу приймати понад 10 тис. домогосподарств у м. Вишгороді.
Розділ 3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування діяльності газети
«Вишгород» у 2011 році передбачається
за рахунок коштів міського бюджету
в сумі 300 тис. грн та за рахунок інших
джерел фінансування (реклама, спонсорська допомога та інші джерела).
Фінансування діяльності ТРК «Више
Град» у 2011 році передбачається за
рахунок коштів міського бюджету в сумі
100 тис. грн та за рахунок інших джерел
фінансування (реклама, спонсорська
допомога та інші джерела).
Розділ 4. Очікувані результати
та термін дії Програми
А. Газета «Вишгород»
Основними очікуваними результатами Програми є:
— участь громади у розв’язанні проблем міста за рахунок інформаційного
мосту «громада — міська влада» через
міську газету (зокрема в Інтернеті);
— партнерські стосунки державної
влади і місцевого самоврядування;
— залучення підприємств (зокрема
приватних) і організацій до розв’язання
міських проблем;
— збільшення обсягу видання для
задоволення різноманітних запитів
мешканців міста та вимог ринку;
— збільшення реклами та іншої
інформації — в різних напрямках;
— залучення більшої кількості
рекламодавців та збільшення надходжень від реалізації газети;
— надання рівних можливостей
всім друкувати й отримувати об’єктивну
(тобто з різних точок зору) інформацію
щодо життя міста (публікації рекламнопартійного характеру та за договорами

з різними структурами — платні);
— створення належної матеріально-технічної бази, умов для роботи
колективів редакції газети.
Б. ТРК «Више Град»
Основними очікуваними результатами Програми є:
— участь громади у розв’язанні проблем міста за рахунок інформаційного
мосту «громада — міська влада» через
ТРК «Више Град»;
— партнерські стосунки державної
влади і місцевого самоврядування;
— залучення підприємств (зокрема
приватних) і організацій до розв’язання
міських проблем;
— збільшення обсягу трансляції
для задоволення різноманітних запитів
мешканців міста та вимог ринку;
— надання рівних можливостей депутатам щодо виступів на телеканалі.
Розділ 5. Управління при
виконанні Програми та контроль за
її виконанням
Термін дії Програми — 2011 рік. Загальне управління в процесі реалізації
Програми покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради,
який координує діяльність виконавців
— Вишгородського міського голови та
його заступників.
Поточний контроль за виконанням
Програми здійснює постійна комісія
міської ради з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна
комісія з гуманітарних питань.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт
про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській раді
разом із звітом про виконання бюджету
за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма природоохоронних заходів місцевого значення для використання
екологічного збору у м. Вишгороді на 2011 рік
1. Загальні положення
1.1 Програма визначає порядок
та основні принципи фінансування
природоохоронних заходів, пов’язаних з раціональним використанням і
збереженням природних ресурсів.
1.2 Фінансування відбувається за
рахунок коштів спеціального фонду
міського бюджету від екологічного
збору.

2. Мета Програми
2.1 Головна мета Програми —
недопущення забруднення навколишнього природного середовища,
мінімізація негативного впливу шкідливих речовин на довкілля.
3. Фінансове забезпечення
Програми
3.1 Фінансування Програми здійснюється протягом року. Загальна
сума видатків складає 141,4 тис. грн.

3.2 Витрачання коштів здійснюється відповідно до ст. 17 Закону
України „Про охорону навколишнього
природного середовища” та Бюджетного кодексу України.
4. Очікувані результати виконання Програми
4.1 Недопущення забруднення
навколишнього природного середовища, мінімізація негативного впливу
на довкілля шкідливих речовин.

5. Організація і контроль за виконанням Програми
Загальне управління у процесі
реалізації Програми покладається на
виконавчий комітет Вишгородської
міської
ради,
який
координує
діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його
заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна

комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради подає підсумковий
звіт про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській
раді разом із звітом про виконання
бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Програма зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків на 2011 рік
Розділ 1. Загальні положення
Необхідність розвитку зовнішньо-економічної
діяльності в м. Вишгороді обумовлюється як загальнодержавними, так і суто міськими аспектами,
а саме:
— проголошенням зовнішньо-економічної
політики одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки;
— зростанням ролі економічних, соціальнокультурних, екологічних та інших наслідків
зовнішньоекономічної діяльності, що впливає на
соціум, економіку, довкілля міста та його околиць;
— можливостями більш ефективного використання місцевих рекреаційно-туристичних
ресурсів;
— міжнародним співробітництвом — як важливим чинником стабільного й динамічного
збільшення надходжень до бюджету, істотним позитивним впливом на стан справ у багатьох галузях міської економіки в результаті широкого залучення іноземних інвестицій;
— підвищенням зайнятості населення, залученням мешканців міста та іноземних громадян
до пізнання духовних багатств Вишгородщини,
історико-культурної спадщини краю, збереження
екологічної рівноваги.
У процесі реалізації Програми створюватимуться умови для реалізації інвестиційних

проектів, розширення діапазону спілкування
всіх соціальних груп населення Вишгорода та
його міст-побратимів. Надалі владою активно
підтримуватиметься
рекламно-інформаційна
діяльність у напрямку зміцнення дружби і
співробітництва між європейськими народами.
На даний час місто Вишгород має побратимські
зв’язки з такими містами: Льоррах (Німеччина),
Санс (Франція), Вишкув (Польща), Раквере
(Естонія), Суздаль (Росія), Делчево (Македонія).
Розділ 2. Основні напрямки Програми
2.1. Регулярний обмін офіційними делегаціями
на рівні міської влади.
2.2. Обмін та узагальнення досвіду роботи комунального господарства.
2.3. Стажування медичних працівників Вишгородської центральної районної лікарні в Сансі та
Льорраху.
2.4. Залучення іноземних інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.
2.5. Широкий культурний обмін колективами
народної творчості, мистецькими спілками.
2.6. Організація мовно-літературних семінарів,
книжкових ярмарків.
2.7. Торговельно-економічне співробітництво
між представниками малого та середнього
бізнесу.
2.8. Обмін спортивними делегаціями.

2.9. Організація міжнародного дитячого табору праці та відпочинку в м. Вишгороді.
2.10. Встановлення дружніх зв’язків з такими містами: Вишеград (Угорщина) та Івердон
(Швейцарія).
Розділ 3. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація Програми базуватиметься на
виконанні відповідних заходів, фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на суму 80 тис. грн та
інших джерел надходжень.
Розділ 4. Очікувані результати та термін дії
Програми
У результаті здійснення заходів, передбачених
Програмою, мають бути досягнуті такі результати:
4.1. По Льорраху (Німеччина):
а) стажування медичних працівників (2-3 чол.);
б) зустріч офіційної делегації з Льорраху;
в) участь у весняному фольклорному фестивалі
у Льорраху;
4.2. По Суздалю (Росія):
а) зустріч офіційної делегації;
б) поїздка вихованців недільних шкіл до Суздаля.
4.3. По Вишкуву (Польща):
а) поїздка фольклорного колективу (оркестру)
до Вишкува;

б) участь футбольної команди з Вишкува в
турнірі на Кубок мера Вишгорода.
4.4. По Сансу (Франція):
а) організація міжнародного табору відпочинку
в м. Вишгороді;
б) обмін скаутськими делегаціями;
в) участь у фольклорному фестивалі на теренах Франції.
4.5. По Вишеграду (Угорщина):
а) підготовка офіційної документації;
б) формування делегації до поїздки у Вишеград.
4.6.Поглиблення
зв’язків
з
Івердоном
(Швейцарія),
Раквере
(Естонія),
Делчево (Македонія).
4.7. Встановлення побратимських зв’язків
українсько-американського формату з містом/штатом США згідно з пропозицією
комітету Конгресу місцевих та регіональних
влад Європи.
Розділ 5. Управління при виконанні
Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління у процесі виконання
Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який спрямовує
діяльність виконавців
Дія Програми розрахована на 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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ПОНЕДІЛОК 31 СІЧНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

29 січня

09.00 Підсумки тижня
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Право на захист
13.00 Навколо світу за 48
годин
13.35 Х/ф «Любити людину»
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Майстер-клас
16.00 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 Нова армія
21.35 Діловий світ
21.55 Шустер-Live
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК «ЕРА»
01.20 Підсумки дня
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Х/ф «Орел і решка»
04.15 Ревізор

06.10 Т/с «Янголохоронець»
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 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.10 Х/ф «Ромео,
Джульєтта і піца»
11.50, 12.45, 04.45, 05.35
Т/с «Якщо у вас нема тітки»
13.45 «Велике
перевтілення»
14.25 «Розкішне життя»
15.15 Х/ф «Шахраї»
17.20 «Шість кадрів»
17.40 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
20.10 Х/ф «Руд і Сем»
22.05, 02.15 Т/с «Інтерни»
22.30 Т/с «Маргоша - 3»
23.40 Х/ф «За жменю
доларів»
01.25 Т/с «Маргоша - 3»
02.40 Х/ф «Жага екстриму»

06.10 Служба розшуку дітей
06.25, 07.35 Ділові факти
06.45 Світанок
07.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «Легіонер»
11.30 Чудо-люди
12.45 Факти. День
13.00, 01.55 Провокатор
14.10 Анекдоти по-українськи
14.50 Х/ф «V» значить
вендета»
17.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-2»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с «Даішники»
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00.50 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
03.35 Факти
04.05 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «Клуб 700»
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 «Міська варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
О.Ширвіндт
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Людина у футлярі»
19.20, 23.25 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
П.Лістерман
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Л.Лещенко
22.25 «Дзеркало історії»
00.30 «Церква «Посольство
Боже»

06.10 «Бізнес+»

05.50, 10.10, 02.35 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, 11.10, 21.10 Хітпарад дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.45 Журфікс
16.35 Х/ф «Володар легенд»
18.30, 20.30, 23.15 «24
години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 05.15 Сильні світу
сього
22.10 Містична Азія
00.00 Таємниці долі
03.35 УПА. Третя сила
04.20 Партизани
05.30 Кенія

05.50 «Формула любові»
06.40 Т/с «Розсмішити до
смерті-2»
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»
10.15 Т/с «Дурні, дороги,
гроші»
10.55 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.15 «Детективи»
13.55 «Судові справи»
14.45 Т/с «Версія»
15.40 «Чекай на мене»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-2»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.30 Т/с «Тульський-Токарєв»
23.25 Д/п «Зворотний бік
місяця»
00.35 Х/ф «13 привидів»
02.10 «Подробиці»

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с»Єфросинія»
8.30 Т/с»Слід»
9.10 Х/ф «Влітку я надаю
перевагу...»
11.10 Т/с «Я — охоронець»
13.00 Граєш або не граєш
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.05 Т/с «Бомж»
22.00 Х/ф «Люди у чорному
2»
23.50 Х/ф «40 днів і 40
ночей»
1.40 Граєш або не граєш
2.30 Щиросердне зізнання
3.30 Події
4.00 Критична точка
4.40 Х/ф «Даурія»

3.55 НТВ вранці
7.35 Ти не повіриш!
8.30, 14.30, 15.35, 17.30
Огляд. Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.35 «Максимум»
13.40 Російські сенсації
15.00 Сьогодні
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Вогонь, вода і
камені»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Спадкоємиця
мимоволі»
18.00 Сьогодні
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Морські дияволи 4»
«Чотирнадцятирічний капітан»
23.40 Чесний понеділок
0.30 Рубльовка. Live

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Відкриття VIII сесії
Верховної Ради України
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 18.45 Діловий світ
12.25 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.05 Хай так
13.35 Х/ф «Любити 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
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Стронгмен
20.40 Вечірня казка
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Слово регіонам
21.35 Діловий світ
22.00 Світло. Фанатизм загроза людству
22.30 Книга. ua
22.55 Трійка, Кено,
Максима
01.20 Підсумки дня

T06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Янголохоронець»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.45, 03.15 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.50 Т/с «Любов - не те, що
здається»
12.45 Т/с «Ведмежий кут»
13.40 «Шість кадрів»
14.10 «Гроші»
15.05 Х/ф «Руд і Сем»
17.20 «Шість кадрів»
17.35 «Сімейні драми»
18.30 «Не бреши мені»
20.10 «Міняю жінку»
21.15, 21.55, 22.20, 03.30
Т/с «Інтерни»
22.45 Т/с «Маргоша - 3»
00.00 Х/ф «Повернення у
Брайдсхед»
02.25 Т/с «Маргоша - 3»
04.15 Т/с «Любов - не те, що
здається»
05.05 Т/с «Ведмежий кут»

05.55 Факти
06.30 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»
12.35, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.20 Т/с «Куля-дура»
15.20 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 Х/ф «Вбивця»
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.00 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
02.45 Факти

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, 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 Хіт-парад дикої
природи
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
22.15 Король Артур і Камелот
00.00 Таємниці долі
03.30 Партизани
04.20 Остарбайтери
05.10 Екстремікс
05.40 Кенія

05.45 Д/п «Зворотний бік
місяця»
06.40 Т/с «Розсмішити до
смерті-2»
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»
10.15 Т/с «Дурні, дороги,
гроші»
10.55 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
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»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-3»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.30 Т/с «Тульський-Токарєв»
23.25 Д/п «Борис
Хмельницький. Стріла в
серце Робін Гуда»
00.35 Х/ф «Мертві пташки»

6.05 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Бомж»
11.00 Т/е «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Я — охоронець»
13.00 Граєш або не граєш
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.05 Т/с «Бомж»
22.00 Х/ф «Єгер»
0.10 Х/ф «Люди у чорному 2»
2.00 Граєш або не граєш
2.45 Щиросердне зізнання
3.30 Події
4.00 Критична точка
4.40 Х/ф «Даурія»
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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, 00.10
Репортер
09.10 Х/ф «Попелюшкасуперзірка»
11.40 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусеві дочки»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Teen Time
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с «Вороніни»
17.55 Т/с «Щасливі разом»
19.15, 00.30 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.45 Т/с «Вороніни»
22.10 Новий погляд
23.10 Т/с «Щасливі разом»
00.40 Служба розшуку дітей
00.45 Новий погляд
01.45 Очевидець
02.30 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»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
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»
00.40 «Ресторанні новини»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.50 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.25 «Хочу знати»
16.05 «Доки всі вдома»
16.55 «Федеральний суддя»
18.15, 01.10 «Слід»
19.05, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 «Чекай на мене»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 До 100-річчя великої
віщунки. «Ванга. Світ
видимий і невидимий»
23.40 Нічні новини
00.00 «Підпільна імперія»
03.10 «Нехай говорять»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 Х/ф «Привіт, дурники»
08.25 «Правда життя» Раби
вогню
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш Турецького»
14.00 Т/с «Розвідники»
15.00 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.35 Х/ф «Фанат - 2»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30, 00.00 «Свідок»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.25 Х/ф «Людина-скелет»
02.05 «Вчинок»
02.35 «Речовий доказ»

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, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «Клуб 700»
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»
П.Лістерман
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Острів Безіменний»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
П.Лістерман
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Л.Лещенко
22.25 «Дзеркало історії»
23.25 «Міська варта»
00.30 «У центрі уваги»
01.00 Х/ф «Острів Безіменний»
03.55 «Міська варта»
04.00 «Клуб Суперкниги»

06.10 «Бізнес+»

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 Х/ф «Літні мрії»
11.40 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с «Татусеві дочки»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Айкарли»
15.20 Teen Time
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35, 01.05 Здрастуйте, я ваша мама!
20.35 Т/с «Вороніни»
21.35 Зроби мені смішно
22.35 Т/с «Щасливі разом»
00.25 Спортрепортер
00.35 Очевидець
01.55 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,
04.00, 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»

3.55 НТВ вранці
7.35 «Кулінарний двобій» з
Д. Ріжковим
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.30 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.00 Сьогодні
15.35 Головна дорога
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Ніхто не владний
наді мною»
16.35 Т/с «Повернення Мухтара
2. Запах золота і любові»
18.00 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Морські дияволи
23.40 Т/с «Справа темна. Де
золото КПРС?» 4», 30 с.
0.30 Рубльовка. Live

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.25 «Хочу знати»
16.05 «Доки всі вдома»
16.55 «Федеральний суддя»
18.15 «Слід»
19.05 «Давай одружимося!»
20.00 «Нехай говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 «Борис Єльцин.
Перший»
23.40 Нічні новини
00.00 «Проти ночі»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.35 М/ф «Казка про чужі
фарби»
06.45 М/ф «Жирафа та
окуляри»
06.55 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
08.40 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш Турецького»
14.00 Т/с «Розвідники»
15.00 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.40 Х/ф «Море нашої надії»
18.30 «Речовий доказ» Клуб
самогубців
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Свідок»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 «Свідок»
00.25 Х/ф «Породження пекла»
02.10 «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»

06.15 «Документальний
детектив»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
09.40 Х/ф «Лісовик»
12.05 «Горілка. Історія
всеросійського похмілля»
14.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна-Новини»
18.10 «Чужі помилки.
Перевертні»
19.10 «Гітлер - ворог №1.
Історія всеросійського
обману»
20.55 «У пошуках істини.
Таємна зброя ІІІ Рейху»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

06.15 «Документальний
детектив»
06.40 Т/с «Кулагін і
Партнери»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 Х/ф «Янгол пролетів»
12.10 «Гітлер - ворог №1.
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.
Проклята Попелюшка»
19.20 «Ліки. Історія
всеросійського обману»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома
Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07
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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 Крок до зірок.
Євробачення
13.25 Х/ф «Танк КВ-34»
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 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
21.55 Досвід.
Реформування пенсійної
системи
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
01.20 Підсумки дня

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, 23.45 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.50 Т/с «Любов - не те, що
здається»
12.50 Т/с «Ведмежий кут»
13.45 «Шість кадрів»
14.50, 00.00 Х/ф «Трістан та
Ізольда»
17.20 «Шість кадрів»
17.35 «Сімейні драми»
18.25 «Не бреши мені»
20.10 «Шоу на два мільйони»
21.15, 21.55, 22.20 Т/с
«Інтерни»
22.45 Т/с «Маргоша - 3»
02.15 Т/с «Маргоша - 3»
03.05 Х/ф «Повернення у
Брайдсхед»
05.10 Т/с «Ведмежий кут»

06.00 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.30 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»
12.35, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.10 Т/с «Куля-дура»
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 Х/ф «Ігри патріотів»
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.05 Т/с «Втеча з
в’язниці-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»
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, 03.55 «Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
П.Лістерман
16.10 «У центрі уваги»
17.15, 01.00 Х/ф
«Сталінградська битва»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
В.Тализіна
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Л.Лещенко
22.25 «Дзеркало історії»
23.25 «Міська варта»
00.30 «У центрі уваги»
04.00 «Клуб Суперкниги»

06.00 «Бізнес+»

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 Хіт-парад дикої
природи
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
22.15 Святий Грааль
00.00 Таємниці долі
03.30 Остарбайтери
05.05 Екстремікс
05.30 Кенія

05.45 Д/п «Борис
Хмельницький. Стріла в
серце Робін Гуда»
06.40 Т/с «Розсмішити до
смерті-2»
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»
10.15 Т/с «Дурні, дороги,
гроші»
10.55 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
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»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-3»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.30 Т/с «Тульський-Токарєв»
23.25 Д/п «Зірковий бебі-бум»
00.35 Х/ф «Американський
психопат»

6.05 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Бомж»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Я-охоронець»
13.00 Граєш або не грасш
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.20 Т/с «Бомж»
22.15 Т/с «Слід»
0.00 Х/ф «День бабака»
2.10 Граєш або не граєш
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
4.00 Критична точка
4.40 Х/ф «День бабака»

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 «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». Фінляндія
13.00 Наша пісня
13.35, 02.50 Х/ф «Фронт без
флангів»
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
18.45 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
22.55 Трійка, Кено, Максима
01.20 Підсумки дня
01.50 ТелеАкадемія
04.15 Д/с «Круїз»

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, 23.30, 02.45 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.50, 04.15 Т/с «Любов - не
те, що здається»
12.45 Т/с «Ведмежий кут»
13.40 Т/с «Шість кадрів»
14.55 «Особиста справа»
15.55 «Шоу на два мільйони»
17.20 «Шість кадрів»
17.40 «Сімейні драми»
18.30 «Не бреши мені»
20.10 «Сусідські війни»
21.00, 21.40, 22.05, 03.00
Т/с «Інтерни»
22.30 Т/с «Маргоша - 3»
23.45 Х/ф «Півтора лицаря»
01.55 Т/с «Маргоша - 3»
05.05 Т/с «Ведмежий кут»

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 Хіт-парад дикої
природи
10.15, 16.25, 02.35 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.15 Атлантида
00.00 Таємниці долі
03.35 Остарбайтери
04.20 Правда окопів
05.35 Обличчя купюр

05.45 Д/п «Зірковий бебі-бум»
06.40 Т/с «Розсмішити до
смерті-2»
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»
10.15 Т/с «Дурні, дороги, гроші»
10.55 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
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»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-3»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.30 Т/с «Тульський-Токарєв»
23.25 Д/п «Брама часу. 2012
- код Апокаліпсису»
00.25 Х/ф «Привид Червоної
річки»
02.05 «Подробиці»

Вишгород

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, 00.05
Репортер
09.10 Х/ф «Дублери»
11.55 Т/с «Курсанти»
14.05 Т/с «Татусеві дочки»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Teen Time
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с «Вороніни»
17.55 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35, 01.35 Здрастуйте, я
— ваша мама!
20.45 Т/с «Вороніни»
21.45 Зроби мені смішно
22.45 Т/с «Щасливі разом»
00.35 Служба розшуку дітей
00.40 Очевидець
02.30 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»
04.40 «Особливо небезпечно»

3.55 НТВ вранці
7.35 Квартирне питання
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець»3»
15.00 Сьогодні
15.35 Перша передача
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Дивись під ноги»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара2. Приворот»
18.00 Сьогодні
18.35 Година суду
19.25 Т/е «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Морські дияволи
4» «Переправа»
23.40 Таємнича Росія.
Карелія. Ворота у
паралельний світ?
0.30 Рубльовка. Live
2.05 Огляд. Надзвичайна
подія

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Новини
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.40 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.25 «Хочу знати»
16.05 «Доки всі вдома»
16.55 «Федеральний суддя»
18.15, 01.00 «Слід»
19.05, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00, 03.10 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Доктор Тирса»
22.30 Середовище
проживання. «Сир або не
сир»
23.40 Нічні новини
00.00 «Проти ночі»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Перерва»
07.00 Х/ф «Море нашої
надії»
08.40 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш Турецького»
14.00 Т/с «Розвідники»
15.00 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
16.40 Х/ф «Убивство на
Жданівській»
18.30 «Правда життя» Холод
— не тітка
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Свідок»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 «Свідок»
00.25 Т/с «Наполеон і
Жозефіна: історія кохання»
02.05 «Вчинок»
02.35 «Речовий доказ»

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»

06.10 Факти
06.30 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, 17.35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-2»
11.20 Т/с «Солдати-15»
12.35, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.15 Т/с «Куля-дура»
15.15 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 Х/ф «Дженніфер-8»
01.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.20 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
03.05 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «Клуб 700»
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»
В.Тализіна
16.10 «У центрі уваги»
17.15, 01.00 Х/ф
«Сталінградська битва»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
І.Марчук
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
В. Меладзе
22.25 «Дзеркало історії»
23.25 «Міська варта»
00.30 «У центрі уваги»
03.55 «Міська варта»

06.00 «Бізнес+»

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, 00.10
Репортер
09.10 Х/ф «Вогонь і лід»
11.15 Т/с «Курсанти»
13.20 Т/с «Татусеві дочки»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Teen Time
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с «Вороніни»
17.55 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35, 01.40 Здрастуйте, я —
ваша мама!
20.50 Т/с «Вороніни»
21.50 Зроби мені смішно
22.50 Т/с «Щасливі разом»
00.30 Спортрепортер
00.40 Служба розшуку дітей
00.45 Очевидець
02.40 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»

6.15 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Бомж»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00, 4.40 Т/с «Любов та
інші дурощі»
13.00 Граєш або не граєш
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.20 Т/с «Бомж»
22.15 Т/с «Слід»
0.00 Х/ф «Єгер»
2.10 Граєш або не граєш
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
4.00 Критична точка
5.25 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці
7.35 Дачна відповідь
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.00 Сьогодні
15.30 Особливо
небезпечний!
16.05 Т/с Таємничий острів»
«Він не важкий»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Стережись
автомобіля!»
18.00 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Лікар»
20.20 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с»Морські
дияволи-4» «На граничній
швидкості»
23.40 Д/ф «Останній рік Сталіна»
0.25 Рубльовка. Live

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.40 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.25 «Хочу знати»
16.05 «Доки всі вдома»
16.55 «Федеральний суддя»
18.15, 01.00 «Слід»
19.05, 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 «Перерва»
06.40 М/ф «Про Сидорова
Вову»
06.55 Х/ф «Убивство на
Жданівській»
08.40 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш Турецького»
14.00 Т/с «Розвідники»
15.00 Х/ф «Чоловік собаки
Баскервілів»
16.35 Х/ф «Під маскою беркута»
18.30 «Легенди карного
розшуку» Німецький штрафбат
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Свідок»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 «Свідок»
00.25 Т/с «Наполеон і
Жозефіна: історія кохання»
02.10 «Вчинок»

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
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»

06.05 Т/с «Кулагін і
Партнери»
06.30 Т/с «Комісар Рекс»
09.15 Х/ф «Поліцейські та
злодії»
11.20 «Ліки. Історія
всеросійського обману»
13.55 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна-Новини»
18.10 «Чужі помилки.
Дівчина без минулого»
19.10 «Ціни. Історія
всеросійського обману»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»

06.05 Т/с «Кулагін і
Партнери»
06.30 Т/с «Комісар Рекс»
09.15 Х/ф «Зигзаг удачі»
11.10 «Ціни. 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.
Дівчина без минулого»
19.10 «М’ясо. Історія
всеросійського обману»
21.35 «Містичні історії з
Павлом Костіциним»
22.00 «Вікна-Новини»
22.25 «Паралельний світ»
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09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 «Віра. Надія. Любов»
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 «Надвечір’я» з
Т.Щербатюк
13.05 Околиця
13.35 Х/ф «Фронт без флангів»
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)
18.40 Магістраль
19.00, 21.25 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
22.45 Трійка, Кено
22.50 Шустер-Live
01.20 Підсумки дня
01.45 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки, жінки)
05.05 Т/с «Зона»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Янголохоронець»
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»
11.50, 04.50 Т/с «Любов —
не те, що здається»
12.50 Т/с «Ведмежий кут»
13.45 «Шість кадрів»
14.05 «Світ навиворіт»
15.00 Х/ф «Коко до Шанель»
17.20 «Шість кадрів»
17.40 «Сімейні драми»
18.30 «Не бреши мені»
20.00 Х/ф «Ворог держави»
22.25 Х/ф «Розплата»
00.30 «ГПУ»
01.35 Х/ф «Вакансія на
жертву»
03.00 Х/ф «Півтора лицаря»
05.40 Т/с «Ведмежий кут»

06.00 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.30 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 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-2»
11.20 Т/с «Солдати-15»
12.35, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.10 Т/с «Куля-дура»
15.10 Т/с «Даішники»
17.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-2»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с «Офіцери»
23.35 Real Comedy
00.05 Х/ф «Лють»
02.40 Факти
03.20 Х/ф «Дженніфер-8»

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»
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»
І.Марчук
16.10 «У центрі уваги»
16.50 «Афіша»
17.15 Х/ф «Сільва»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Мітяєв
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
В.Меладзе
22.25 «Дзеркало історії»
23.25 «Міська варта»
00.30 «У центрі уваги»
01.00 Х/ф «Сільва»

05.45 Т/с «Кулагін та

05.15 Руйнівники міфів
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Т/с «Ранетки»
Партнери»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 23.45
06.10 «Бізнес+»
Репортер
09.10 Х/ф «Хани»
11.40 Т/с «Курсанти»
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
13.45 Т/с «Татусеві дочки»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Айкарли»
08.00 Х/ф «Мотузка з піску»
15.20 Teen Time
15.25 Т/с «Дрейк і Джош»
15.45 Teen Time
17.30 «Вікна - Новини»
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с «Вороніни»
17.35 Х/ф «Мотузка з піску» 17.55 Т/с «Щасливі разом»
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Інтуїція
22.00 «Вікна-Новини»
21.40 Т/с «Вороніни»
22.45 Т/с «Щасливі разом»
00.05 Спортрепортер
22.25 «ВусоЛапоХвіст»
00.15 Очевидець
01.10 Інтуїція
02.05 Т/с «Колишня»
23.40 Х/ф «Зрада»

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»
23.50, 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, 05.10 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, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.10, 16.25, 02.30 Твій хіт
11.00, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
17.00 Життя серед життя
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.30 Правда окопів
05.20 Обличчя купюр

05.55 Д/п «Брама часу. 2012
— код Апокаліпсиса»
06.40 Т/с «Розсмішити до
смерті-2»
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»
10.15 Т/с «Дурні, дороги, гроші»
10.55 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
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»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-3»
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Чисто NEWS»
20.50 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.50 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
00.20 Х/ф «Лиховісні
попередження»
01.55 «Подробиці»

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Бомж»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Любов та інші
дурощі»
13.00 Граєш чи не граєш
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний судця
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.20 Т/с «Другі»
0.10 Х/ф «Осінні турботи»
1.55 Х/ф «Байки зі склепу.
Демон ночі»
3.30 Події
4.00 Критична точка
4.40 Т/с «Любов та інші
дурощі»
5.25 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці
7.35 І знову здрастуйте!
8.30, 14.30, 17.30 Огляд.
Надзвичайна подія
9.00, 15.00, 18.00 Сьогодні
9.25 Їхні звичаї
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 3»
15.30 Рятувальники
16.05 Т/с Таємничий
острів». «Віддай дім гостеві»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія
19.55 Х/ф «Помста без
права передачі»
21.40 Д/ф «Ржев. Невідома
битва Георгія Жукова»
23.10 Жіночий погляд
23.55 Х/ф «Не народися
красивим»
1.40 Огляд. Надзвичайна
подія

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.25, 05.15 «Хочу знати»
16.05 «Доки всі вдома»
16.55 «Федеральний суддя»
18.15 «Поле чудес»
19.10 «Давай одружимося!»
20.00 «Нехай говорять»
21.00 «Час»
21.30 Церемонія вручення
народної премії «Золотий
грамофон»
00.40 Х/ф «Пошукове бюро
«Фелікс»
02.25 Х/ф «Передчасна
людина»
04.05 Х/ф «Гість із Кубані»

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
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»

08.00 Шустер-Live
12.55 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
14.05 Доки батьки сплять
14.30 Так просто
14.50 Наша пісня
15.25 Феєрія мандрів
15.55 В гостях у Д. Гордона
17.00 Хай так
17.25 Ревізор
18.05 Майстер-клас
18.30 Золотий гусак
19.00 Афіна-2010
21.00 Підсумки дня
21.45 Хіт-парад
«Національна двадцятка»
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
01.20 Підсумки дня
02.05 Біатлон. Кубок світу.
Змішана естафета
03.45 Х/ф «Сезон відпусток»
05.25 «Надвечір’я» з
Т.Щербатюк

06.25 Мультфільм «Мауглі»

05.50 Факти

05.05 «Наші улюблені

01.30 «Олів’є - шоу - 2011»

00.20 Х/ф «Смак життя»

06.00, 07.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
В.Меладзе
09.10 «Бізнес-ситуація»
09.50 «Смак успіху»
10.25 «Клуб 700. Україна»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультфільми»
11.50 «Медицина з
І.Трухачовою»
12.10, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
12.55 «Повнота радості життя»
13.25 «Мультфільми»
13.45 «Час відповідей»
14.30 «Формула успіху»
16.10 «Спецпідрозділ
«Чорний квадрат»
16.40 Х/ф «Принц та жебрак»
18.15 «В гостях у Д.Гордона»
Л.Лещенко
21.00, 01.00, 03.00 «СТНтижневик»
21.30 Х/ф «Мічурін»
23.20 «Афіша»
00.30 «Файна садиба»

06.05 М/Ф «Дрегонленс»
07.25 Аналіз крові
08.00 Ексклюзив
мультфільми»
09.00 М/с «Доброго ранку,
Міккі!»
06.20 Х/ф «Садко»
09.40 М/с «Дональд Дак»
07.55 «Караоке на Майдані» 10.00 Х/ф «Хани»
12.10 Файна Юкрайна
13.20 Даєш молодь
09.00 «Їмо вдома»
14.15 Скеч-шоу «Красуні»
15.20 Т/с «Моя прекрасна
10.05 «ВусоЛапоХвіст»
нянька»
17.00 М/ф «Уолл-І»
10.50 М/ф «Пінгвіни
19.00 Х/ф «Містер Нянька»
20.45 Х/ф «Одного разу у
Мадагаскару»
Вегасі»
22.45 Х/ф «Інтерв’ю з
13.45 Х/ф «Невірність»
вампіром»
01.20 Спортрепортер
15.40 Х/ф «Зіта і Гіта»
01.25 Х/ф «Секс або
любов?»
19.00 Х/ф «За сімейними
03.00 Т/с «Колишня»
04.25, 05.35 Зона ночі.
обставинами»
Культура
04.30 Де ти, Україно?
22.05 Х/ф «Від тюрми та від 05.20 Упертий українець
05.40 Українці. Любов
суми»
06.35 Зона ночі

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» Микола
Лисенко, 1 с.
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»
22.00 «Територія закону»

05.50, 05.15 Диваки
06.30 Блага звістка з Р.
Реннером
07.00 «Життя»
07.20 Елементи
08.20, 12.05 Мультфільм
08.30, 20.30 24 години. Світ
09.00, 02.30 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
16.20 Практичний порадник
екстремального туриста
16.45 Полігон
17.30, 04.50 Зелена варта
18.05 PRO Читання
18.40 Журфікс
19.00 Няньки дикої природи
19.35 Жива енциклопедія
20.00 24 години. Бізнес
21.00 Право на життя
22.05 Х/ф «Прекрасна брехня»
00.00 Таємниці долі
03.30 Дорога на Ельдорадо
04.05 Обличчя купюр
04.35 Красень Київ
05.30 Сильні світу сього

05.00 «Велика політика з

6.00 Срібний апельсин

Євгеном Кисельовим»

6.45 Т/с «Другі»

07.00 «Городок»

8.35 Ласкаво просимо

7.00 Сьогодні
7.20 Весела Новорічна
подорож з тітонькою Совою
7.30 Їхні звичаї
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Т/с «Корида — це
життя 3. Поклик»
12.30 «Кулінарний двобій» з
Д. Ріжковим
13.25 Квартирне питання
14.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
17.15 «Наші»
18.00 Сьогодні
18.30 Професія — репортер
19.00 «Максимум»
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.45 «Муз. ринг НТВ».
Супербитва
23.05 Х/ф «Дзеркало для
героя»
1.30 «Блокада Ленінграда»
2.15 Огляд. Надзвичайна
подія

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 «Генії і лиходії»
06.35 Х/ф «Пробач нас,
перше кохання»
07.50 «Грай, гармонь улюблена!»
08.50 «Розумниці і розумники»
09.40 «Слово пастиря»
10.10 «Смак»
10.45 «Смак життя»
12.15 Середовище
проживання. «Ні риба, ні м’ясо»
13.15 «Мій родовід. Леонід
Парфьонов»
14.10 Х/ф «Відпустка за
власний рахунок»
16.45 «Ванга. Світ видимий і
невидимий»
17.55 Х/ф «Хустки»
19.55, 21.15 «Хвилина
слави»
21.00 «Час»
22.10 «ПрожекторПерісХілтон»
22.55 «Детектор брехні»
00.05 Х/ф «Настя»
01.45 Х/ф «Дорослий син»
03.10 Х/ф «На край світу...»
04.40 «Поле чудес»
05.25 «Хочу знати»

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Ретро-мультфільми
«Містер Пронька», «Гвинтик і
Шпунтик»
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 «Любовний
менеджмент»
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»

07.25 «Справжні лікарі»

05.55 Мультфільми
06.35 Real Comedy

08.15 «Світське життя»

07.10 Козирне життя

09.05 «Хто там?»

07.45 Х/ф «Обладунки»

10.10 «Світ навиворіт»
10.55 «Шість кадрів»
11.55 «Велике

10.00 «Смак» Кулінарна
програма
10.45 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
11.50 Квартирне питання

перевтілення»

12.45 Х/ф «Костолом»

12.35 «Анатомія слави»

14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом

13.25 «Олів’є - шоу - 2011»
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»

16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Велика різниця

20.00 Х/ф «Коли зацвіте

19.30 Т/с «Рюрики»

багульник»

20.15 Х/ф «Адреналін»
22.00 Х/ф «Віллард»

23.35 Х/ф «Коко до Шанель»

08.00 «Формула любові»
09.00 «Найрозумніший»

22.30 Х/ф «Лють»

9.35 Т/с «Дар божий»

10.45 М/с «Маша й ведмідь» 12.15 Х/ф «Любка»
11.00 Х/ф «Блакитна

16.00 Х/ф «Допустимі

лагуна»

жертви»

13.10 Х/ф «Жіноча дружба»
15.10 «Позаочі»

18.00 Т/с «Варенька 3. І в

16.10 Т/с «Дурні, дороги,

горі, і в радості»

гроші»

19.00 Події

17.10 Прем’єра. «Надбання

19.20 Т/с «Варенька 3. І в

республіки»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Чорне місто»

горі, і в радості»
21.20 Т/с «Глухар»

22.30 Х/ф «Сім»

0.20 Х/ф «Ніч закритих

01.00 Х/ф «Страх як він є»

дверей»

02.40 «Подробиці»

2.10 Х/ф «Темп»

03.10 Х/ф «Блакитна
лагуна»
04.55 «Формула любові»

3.30 Т/с «Дар божий»
5.30 Срібний апельсин

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Найменший
гном»
06.55 Х/ф «Під маскою
беркута»
08.40 «Свідок»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш
Турецького»
14.00 Т/с «Розвідники»
14.55 Х/ф «Дій за
обставинами!»
16.20 Х/ф «Гу-га»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Свідок»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 «Свідок»
00.25 Т/с «Наполеон і
Жозефіна: історія кохання»
02.05 «Вчинок»
02.35 «Речовий доказ»
03.00 «Свідок»

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Пригоди Васі
Куролєсова»
06.50 М/ф «Подарунок для
найслабшого»
07.00 М/ф «Вовка в
тридев’ятому царстві»
07.20 Т/с «Інспектор
Деррік»
09.50 Х/ф «Убити «Шакала»
11.30 «Речовий доказ» Клуб
самогубців
12.00 Х/ф «Оскаженілий
автобус»
14.20 Х/ф «Гу-га»
17.00 Т/с «Каменська - 5»
19.00 Т/с «Спецназ поросійськи - 2»
23.20 Х/ф «Нострадамус»
01.15 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»
03.20 Т/с «Пітбуль»
04.10 «Правда життя»
05.00 «Агенти впливу»
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09.05 Як це? Мобільний
зв’язок
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
11.00 Шеф-кухар країни
11.55 Х/ф «Пеппі — Довга
панчоха»
14.25 Бокс. В.Кличко.
Підсумки 2010 року
14.55 Золотий гусак
15.25 Ближче до народу. Іво
Бобул
15.55 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 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(чоловіки, жінки)
03.45 Х/ф «Пеппі — Довга
панчоха»

05.50 Диваки
06.25, 02.35 Твій ХІТ
07.00 Жива енциклопедія
07.30 Клуб 700. Україна
08.05 Клуб Суперкниги
08.25 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Японія очима гурмана
з Нардою
10.00 Право на життя
11.05 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.50 Живе багатство України
16.20 Калейдоскоп дикої
природи
16.40 Х/ф «Снігуронька»
18.35 Практичний порадник
екстремального туриста
19.00 Створення досконалості
20.00, 05.10 Зелена варта
20.30 Дикі малюки
21.35 Х/ф «Ангел у родині»
23.30 Тиждень моди з
Д.Шаповаловою
00.00 Таємниці долі
03.35 Дорога на Ельдорадо
04.15 Обличчя купюр

Телепрограма

2011 року
05.50 Факти
06.00 Мультфільм «На
06.10 Мультфільми
останній парті»
06.35 «Смак» Кулінарна
06.50 Х/ф «Озеро
програма
чудовиськ»
07.05 Квартирне питання
08.30 Мультфільм
07.55 Анекдоти по«Повернення блудного
українськи
папуги»
08.15 Х/ф «Костолом»
09.05 «Лото-забава»
10.30 Ти не повіриш!
10.00 «Ремонт +»
11.30 Козирне життя
10.45 «Смакуємо»
11.55 Інший футбол
11.20 Х/ф «Садівник»
12.20 Стоп-10
12.55 «Розкішне життя»
13.40 Т/с «Рюрики»
13.50 «Міняю жінку»
14.05 Х/ф «Обладунки»
15.00 Х/ф «Коли зацвіте
15.30 Велика різниця
багульник»
17.30 Чудо-люди
18.30 «Особиста справа»
18.45 Факти тижня з
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 Х/ф «Любов і голуби» Оксаною Соколовою
19.30 Х/ф «На гачку»
22.10 Т/с «Інтерни»
21.55 Х/ф «Адреналін-2:
22.35 «Світське життя»
Висока напруга»
23.25 Х/ф «Розплата»
01.35 Х/ф «На кілька доларів 23.50 Голі та смішні
01.10 Х/ф «Адреналін»
більше»
02.40 Інтерактив. Тижневик
03.50 Х/ф «Вакансія на
02.55 Х/ф «Адреналін-2:
жертву»
Висока напруга»
05.10 Х/ф «Садівник»

05.50 «Найрозумніший»
07.30 Д/п «Дивовижна
планета»
08.40 «Доки всі вдома»
09.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 «Україно, вставай!»
10.30 М/с «Маша й ведмідь»
10.45 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
13.00 Х/ф «Зовсім інше
життя»
17.00 Т/с «Дурні, дороги,
гроші»
18.00 Т/с «Оголошений у
розшук»
20.00 «Подробиці тижня»
20.55 Т/с «Оголошений у
розшук»
22.50 Х/ф «Побачення на
одну ніч»
00.55 «Подробиці тижня»
01.45 Д/п «Дивовижна
планета»
02.45 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
04.20 «Позаочі»
05.10 «Формула любові»

6.00 Срібний апельсин
6.20 Т/с «Другі»
8.00 Х/ф «Допустимі
жертви»
10.00 Т/е «Глухар»
13.00 Т/с «Варенька 3. І в
горі, і в радості»
15.55 Х/ф «Любов до
запитання»
18.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
19.00 Події
19.20 Т/с «Дев’ятий відділ»
22.20 Т/с «Звіздар»
2.00 Х/ф «Любка»
4.45 Срібний апельсин

На дозвіллі

Кросворд «Вишгород»

06.00, 07.00, 01.00, 03.00
«СТН-тижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.30 «Афіша»
07.40 «В гостях у Д.Гордона»
П.Лістерман
09.30 «Корисна розмова»
09.40 «Навчайся з нами»
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Мультфільми»
11.00 «Тиждень моди з
Д.Шаповаловою»
11.35 «Смак успіху»
12.10, 23.30 «Запитай та
прислухайся»
12.55 «Блага звістка з
Р.Реннером»
13.30 «Актуально — насущно»
13.45 «Мультфільми»
14.30 «Формула успіху»
16.10 «КНУКіМ Party»
17.25 Х/ф «Повість про
справжню людину»
19.10 «Кроки влади»
19.50 «Гаряча лінія «102»
20.25 «Спецпідрозділ
«Чорний квадрат»
21.25 «Старе добре кіно: Х/ф
«Празник святого Йоргена»
23.05 «Медицина з
І.Трухачовою»

Вишгород

05.45 «Наші улюблені
мультфільми»
07.00 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
08.50 «Їмо вдома»
09.55 «Неймовірні історії
кохання»
11.00 «Караоке на Майдані»
12.00 Х/ф «За сімейними
обставинами»
15.05 Х/ф «Від тюрми та від
суми»
17.05 «Олег Антонов. Життя
між небом і землею»
18.05 «Містичні історії з
Павлом Костіциним»
19.05 «Битва екстрасенсів»
21.05 Х/ф «Zolushka. ru»
23.20 Т/с «Доктор Хаус»

7.00 Сьогодні
06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.00 «Легенди
06.10 Х/ф «Біг від смерті»
бандитського Києва»
7.20 Чи знають росіяни
07.45 «Смак»
06.25 М/ф «Бременські
російську?
08.35 «Служу Вітчизні!»
музиканти»
7.25 Огляд
09.10
«Здоров’я»
06.45 М/ф «Слідами
7.55 Їхні звичаї
10.10 «Непутні нотатки»
бременських музикантів»
8.30 Авіатори
10.30 «Доки всі вдома»
07.00 Т/с «Інспектор
9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
11.25 «Фазенда»
9.25 Перша передача
12.15 Недільний «Єралаш» Деррік»
9.55 Особливо небезпечний! 12.35 «КВК. 50 віртуальних 09.25 Т/с «Каменська - 5»
11.30 «Легенди карного
ігор»
10.35 Т/с»Корида — це
розшуку» Німецький
13.40 Т/с «Апостол»
життя 3. Останнє бажання»
штрафбат
17.20
«Ролан
Биков.
«Я
вас,
12.30 «Олександр
дурнів,
не
кину...»
12.00 «Агенти впливу»
Дем’яненко. «Зношене»
18.30 Х/ф «Поховайте мене 12.30 «Бушидо. Східні
серце»
за плінтусом»
єдиноборства»
13.20 Дачна відповідь
21.00 Недільний «Час»
14.40 Т/с «Спецназ по14.25 Золотий пил
22.00 «Велика різниця»
російськи - 2»
15.25 Розлучення по23.10 «Шоу ні бе ні ме...»
19.00 Х/ф «Чингісхан»
російськи
23.50 «Познер»
22.00 Х/ф «3000 миль до
00.55 Х/ф «Вбити лицедія»
16.20 І знову здрастуйте!
Грейсленда»
17.20 «Огляд. Надзвичайна 02.15 Х/ф «Прем’єра в
00.30 Х/ф «Крокодил - 2:
Сосновці»
подія»
перелік жертв»
03.30 «Грай, гармонь
18.00 «Сьогодні»
02.25 Х/ф «Нострадамус»
19.00 Щиросердне зізнання улюблена!»
03.55 «Правда життя»
04.05 «Детективи»
19.45 Центральне
телебачення
В м. Вишгороді на постійну роботу ПОТРІБНІ:
20.50 Т/с «Спецгрупа.
1. Автоелектрик.
Повний пансіон»
2. Спеціаліст з ремонту ходової частини авто.
22.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Пробач,
3. Спеціаліст з ремонту розвалу сходження.
друже!»; «Альпіністи»
Досвід роботи не менше року.
0.30 Нереальна політика
1.00 Блокада Ленінграда
Тел: (067) 366-41-17. Віктор Олександрович

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Ретро-мультфільми
«В гостях у літа», «В гостях у
гномів»
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 Мультфільм
«Анастасія»
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»

Шановний акціонере Закритого акціонерного товариства «Центросталь-Домсталь»
Закрите акціонерне товариство «Центросталь-Домсталь»
повідомляє своїх акціонерів про проведення чергових Загальних
зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «ЦентростальДомсталь» (надалі - Товариство), які відбудуться 18 березня 2011 року
об 11-00 за адресою: м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться в день
та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
18 березня 2011 року з 10-30 до 10-55.

Порядок денний:
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт в.о. директора Товариства про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2010 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2010 р.
4. Звіт та висновки ревізора про перевірку фінансової та
господарської діяльності Товариства за 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за
2010 р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства.
9. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення
типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства
у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із

Зупинити смертника
24 січня о 16.32 за московським
часом терорист-смертник підірвав
вибухівку у терміналі московського аеропорту «Домо-дєдово». За
попередніми даними, постраждало
180 осіб, 35 - загинуло, серед них
і одна українка. А що у нас роблять
для того, щоб попередити теракт?

Склав Борис РУДЕНКО
1. Княже місто… — військово-політичний, ремісничий і церковний
центр Київської Русі. 2. Вимерлий плазун підвиду звірозубих. 3. Городній
овоч. 4. Польське місто, побратим Вишгорода. 5. Відповідальність за
що-небудь. 6. Триелектронний іонний прилад. 7. «Укргідроенерго» (...
середньодніпровських ГЕС, Київська ГАЕС) у Вишгороді. 8. Марка горілки
(рос). 9. … — під впливом древньої історії Вишгорода написав низку віршів,
занотував місцеві пісні та перекази. 10. Древнє місто під Києвом. 11. Система поглядів на щось. 12. Учення. 13. Вишгородський муніципальний
оркестр-студія «...». 14. У Вишгороді Володимиром Мономахом написаний
літературний твір «... дітям». 15. Острів у Малайськім архіпелазі. 16. Усяка
підвішена палиця, перекладина. 17. Княже місто Великий Кобзар увіковічив
у картині «...». 18. Рівномірне розміщення точок цілого щодо центра. 19.
Монгольський великий хан, третій син Чингісхана. 20. Четверта частина. 21. Княже місто намагалися знищити литовці й ... . 22. Горизонтальна
балка металоріжучих верстатів. 23. Смердючий запах. 24. Кут зору, з якого розглядаються предмети, явища. 25. Академік ..., який прославився як
керівник «Укргідроенерго» у Вишгороді. 26. Вишгородське підприємство ЗАТ «Центросталь ...». 27. Центральна магістраль Вишгорода - проспект ....
28. Шафер на весіллі.

06.20 Т/с «Моя прекрасна
06.01, 09.35 «Вікно в Америку»
06.35, 07.30, 23.35, 04.30
нянька»
«Київський час»
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в доктора 06.40, 03.20 «Технопарк»
08.00, 09.00, 10.00,
08.35 М/с «Доброго ранку, 07.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Міккі!»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
09.20 М/с «Дональд Дак»
20.00 «Час новин»
09.45 Даєш молодь
07.20, 07.50, 00.30, 01.50,
10.40 Х/ф «Містер Нянька» 02.50 «Тема тижня»
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
12.30 Кліпси
04.15 «Бізнес-час»
12.55 Шоуманія
08.25 «Бістро-ТБ»
13.40 Ексклюзив
09.10, 16.20 «Хроніка тижня»
14.30 Аналіз крові
10.20 «Феєрія мандрів»
15.10 Info-шок
11.20 «Життя цікаве»
16.15 Х/ф «Одного разу у
11.50 «Досягти мети»
Вегасі»
12.20 «Машина часу»
18.15 Х/ф «Свекруха - монстр» 13.20 «Життя в задоволення»
14.10 «Страва від шефа»
20.20 Х/ф «Блондинка в
14.25 «Гра долі» Микола
законі»
Лисенко, 1 с.
22.20 Скеч-шоу «Красуні»
15.30 «Мотор-ТБ»
23.25 Х/ф «Вибивала»
17.20 «Палата»
01.20 Спортрепортер
17.30, 04.40 «Не перший
01.25 Х/ф «Весілля Волтона» погляд»
03.00.00, 04.05.00 Зона ночі. 18.20 «Народний контроль»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
Культура
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
03.05.00 Загублений рай
«Час новин» (рос.)
03.55.00 Незнайомка
04.10.00 Реальний майстер- 19.30, 20.30, 01.20, 02.20
«Час інтерв’ю»
клас
21.00, 05.15 «Час: підсумки»
05.05.00 Сашко Путря
22.00, 03.40 «Особливо
05.20.00 Зона ночі
небезпечно»

Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА
Теракт у Москві мобілізував
працівників системи безпеки на
транспорті. Не тільки в Росії активізувалися служби правопорядку. У столичному аеропорту «Бориспіль», окрім
постійних міліцейських патрулів, чергують додаткові та загін «Беркут».
Перевіряють не тільки термінали, а й
прилеглу територію та парковки. Доступ до терміналів частково обмежений,
втім, пасажирам це не перешкоджає.
Залучили до перевірок також кілька
кінологічних підрозділів.
На посилений режим роботи переведено Антитерористичний центр СБУ.
Прес-служба «Борисполя» просить
пасажирів бути пильними та повідомляти
про підозрілі речі, особливо ті, що
залишені без нагляду.
По Києву в місцях масового скупчення людей, на станціях метро працюють чергові.
Керівництво нашої держави
висловило співчуття Російській
Федерації з приводу трагедії.

Законом України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, пов’язаних
із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом
України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції
статуту Товариства.
12. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із
посадовими особами органів управління Товариства.
13. Скасування внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства.
Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі
— Збори) акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що посвідчують повноваження представника (для керівників
юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника,
для інших представників – довіреність, видану для участі у Зборах,
оформлену згідно з законодавством України).
Ознайомитися з документами, що стосуються Зборів,
акціонери (їх представники) мають можливість за адресою: м.
Вишгород, вул. Новопромислова, 1. Крім того, за цією адресою
акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої
пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 30 днів
до дати проведення Зборів.
Телефон для довідок : 585-05-80

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
2-кімнатну квартиру
45 м2
Тел: 5-27-63

гараж 30 м2,
кооператив «Енергетик».
Тел: 5-27-63

резину б/в, «Brilliant» 175/80
R 14, покришки.
Тел: (04596) 53-8-53,
(098) 249-87-32

терміново ВАЗ 21093 +
автопричіп, 1 700 у. о., торг.
Тел: (067) 797-52-74,
(063) 488-82-20

НАЙМУ
доглядачку. Оплата за домовленістю. Тел: 5-17-15
ЗДАМ
гараж, кооператив «Автомобіліст».
Тел: (04596) 53-8-53, (098) 249-87-32
ІНШЕ
Оформлення бенкетних залів.
Сантехнічні, зварювальні роботи,
Прокат арок. Букети.
підводка електрики, ламінат.
Тел: (096) 424-99-17
Тел: (067) 945-06-40
Ремонт, встановлення, перетяжка Встановлення дерев’яних дверей,
дверей, вагонка, відкоси.
МДФ/гіпсокартон/ламінат, лінолеум.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (050) 277-07-17
Знайдено свідоцтво про народження
Никишина Микити Борисовича, 02.09.1991. Тел.: (04596)25-985
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Офіційно
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Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 13 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Міська програма на 2011 рік «Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги
та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом
І. Загальні положення
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу — серйозна загроза для соціального прогресу та економічного розвитку будь-якої
країни. Поширення епідемії ВІЛ/СНІДу
призводить до скорочення тривалості
життя, загострення соціальних проблем
(бідності, нерівності, сирітства). Зростають витрати на боротьбу з цією хворобою. ВІЛ/СНІД — серйозна загроза для
ринку праці, оскільки епідемія вражає
працездатне населення, що зумовлює
зниження продуктивності, ВВП — з
одного боку, і збільшення бюджетних
витрат – з іншого. Врешті-решт, поширення цього захворювання погіршує
соціально-економічний стан країни.
Протягом останніх років в Україні
зростає кількість ВІЛ-інфікованих осіб
та хворих на СНІД. Показник поширення
ВІЛ серед дорослого населення — один
із найвищих в Європі. Внаслідок захворювання постійно збільшується кількість
померлих та дітей-сиріт, які втратили
обох батьків.
Особливо небезпечним є те, що
здебільшого ВІЛ-інфікованими є чоловіки
та жінки від 20 до 40 років. Молоді люди
віком від 20 до 29 років — це понад
50% від усіх офіційно зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних
наркотиків в Україні. Саме ці категорії
населення відносяться до працездатного та репродуктивного віку.
Останнім часом спостерігається
тенденція щодо збільшення випадків
інфікування вагітних жінок і потенційних
донорів крові. Зростає частка ВІЛінфікованих осіб, які перебувають в установах виконання покарань.
На поширення ВІЛ-інфекції та
СНІДу в Україні впливають фактори, обумовлені складною соціальноекономічною ситуацією, рівнем бідності,
безробіттям, розподілом суспільства
за рівнем доходів. Збільшення кількості
споживачів ін’єкційних наркотиків, поширення проституції, недостатність і
неефективність профілактичних заходів
призводять до щорічного зростання
кількості ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД та смертей від СНІДу.
Аналіз епідеміологічної ситуації з
ВІЛ/СНІДу свідчить, що епідемія набирає
швидких темпів на всій території України,
зокрема й у м. Вишгороді. За офіційними
статистичними даними Київського обласного Центру профілактики та боротьби
з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом,
епідеміологічні показники щодо ВІЛ/
СНІДу поступово зростають.
За накопичувальними даними, якщо загальна кількість офіційно зареєстрованих
випадків ВІЛ-інфекції в 2004 році у м.
Вишгороді — 41 особа, то станом на
01.09.2007 року було вже 65 осіб. Протягом останнього року у місті зареєстровано
8 нових випадків ВІЛ-інфекції.

Зростає загальна кількість ВІЛінфікованих жінок та дітей, народжених
від ВІЛ-інфікованих матерів. За останні
три роки в м. Вишгороді виявлено 19
жінок.
Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу —
це не лише медична проблема. Епідемія
викликає негативні явища, своєрідну
ланцюгову реакцію, яка позначається на
соціально-економічному розвитку всього суспільства, катастрофічно погіршує
демографічну ситуацію в країні.
Прогноз
наступних
соціальноекономічних наслідків ВІЛ/СНІДу:
— втрати чисельності населення (зокрема працездатного) внаслідок впливу
епідемії ВІЛ/СНІДу;
— втрати зайнятого населення
внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу;
— витрати на профілактику та
лікування ВІЛ/СНІДу;
— додаткові витрати бюджету на виплати пенсій з інвалідності особам, хворим на СНІД.
Висновки невтішні:
— у місті загальна кількість офіційно
зареєстрованих носіїв ВІЛ-інфекції поступово зростає. За накопичувальними
даними, з 1999 року на 01.09.2008 р. у
місті зареєстровано 65 інфікованих;
— за оптимістичним прогнозом — загальна кількість ВІЛ-інфікованих у 2011
році зросте до 394 осіб, або на 20,9%,
за песимістичним — до 465 осіб, або на
21,1%;
—
результати
прогнозованих
розрахунків свідчать про зростання
загальної кількості хворих на СНІД — із
17 випадків у 2007 році до 22 у 2011 р.;
— смертність від СНІДу зросте майже вдвічі;
— витрати бюджету на профілактику
та лікування ВІЛ/СНІДу зростуть на 15%.
Отже, є всі підстави вважати, що в м.
Вишгороді формується стійке вогнище
СНІДу, яке все більше розгоряється. У
зв’язку з цим перед нами постають нові,
нелегкі завдання щодо розв’язання цієї
проблеми:
— необхідність ефективних профілактичних програм, спрямованих на
зміну ризикованої поведінки молоді;
—
забезпечення
всезростаючого числа хворих на СНІД антиретровірусною терапією (АРТ) та терапією
опортуністичних
інфекцій,
психосоціальною підтримкою, розумінням, моральною та матеріальною допомогою;
— гарантія безпеки донорської крові
щодо збудників інфекцій, які передаються трансмісійним шляхом (ВІЛ, гепатити
В, С, сифіліс);
— формування толерантного ставлення суспільства до співгромадян, вражених СНІДом.
ІІ. Мета та основні завдання
Програми

Розроблення
і
впровадження
Програми «Майбутнє без СНІДу» на
території міста у 2011 році виходитиме з необхідності забезпечення
соціальних
гарантій,
передбачених
Конституцією України, та базуватиметься на реалізації законів України, указів
Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, рішень Національної
координаційної ради, районної Програми з питань запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Робота органів виконавчої влади у
2011 році буде спрямована на вирішення
однієї із найгостріших проблем соціальноекономічного характеру – запобігання
поширенню
ВІЛ-інфекції
у
місті
Вишгороді, забезпечення допомоги
та лікування людей, що живуть з ВІЛ/
СНІДом, а також підтримки громадських організацій соціальної спрямованості
шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального
партнерства між міською владою і громадою.
Головним
завданням
програми «Майбутнє без СНІДу» щодо
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції
у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з
ВІЛ/СНІДом, у 2011 році буде:
— координація діяльності та сприяння співробітництву міської, районної
влади, роботодавців, установ, приватного
сектору,
громадських
та
релігійних
організацій,
профспілок,
органів самоорганізації населення щодо
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/
СНІДу на території міста;
— визначення пріоритетів місцевої
політики, Міської програми соціального
партнерства у протидії поширенню ВІЛ/
СНІДу, лікування, догляду та підтримка
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
— консолідація коштів та сприяння
їх використанню для фінансування програм і заходів з проблем ВІЛ-інфекції/
СНІДу, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з метою їх раціонального та ефективного використання;
— аналіз епідеміологічного моніторингу на ВІЛ-інфекцію/СНІД та організація оперативного реагування на
зміни епідеміологічної ситуації у місті;
— інформування органів місцевої
влади та громадськості про стан справ з
протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;
—
інтенсивний
розвиток
партнерських відносин з громадськими
організаціями соціальної спрямованості.
ІІІ. План заходів Програми на
2011 рік «Майбутнє без СНІДу» щодо
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції
у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Термін
виконання

Заходи
Співпраця з державними органами влади,
медичними установами, соціальними службами
тощо
Громадські слухання. Інформування громади про ситуацію у місті з питання поширення
епідемії та її запобігання за участі працівників
різних сфер
Залучення ЗМІ:
— статті на цю тему в газеті «Вишгород»;
— цикл телепередач на каналі ТРК «Више Град».
Співпраця з Вишгородською ЦРЛ:
1. Підтримка кабінету довіри Вишгородської
ЦРЛ:
— ремонт приміщення;
— придбання необхідного медичного обладнання, медикаментів, медичного інвентарю.
2. Підтримка стоматологічної поліклініки
Проведення семінарів, прес-конференцій,
круглих столів із залученням ЗМІ, роботодавців,
громадських та молодіжних організацій,
профспілок, громади міста
Пропаганда здорового способу життя (реклами,
буклети, листівки, залучення ЗМІ)
Спільні семінари з вишгородськими районними
службами: ЦСС, ССД, СЕС, ЦРЛ, стоматологів,
перукарів тощо
Розміщення реклами в ЗМІ, на рекламних
щитах, бігбордах
Проведення благодійної акції «Не будь байдужим» до Дня боротьби зі СНІДом для підтримки
хворих та ВІЛ-інфікованих
Систематичне інформування в ЗМІ про стан
поширення епідемії в місті, проведені заходи
протидії ВІЛ/СНІДу
Конкурс дитячого малюнка «Хай завжди буду Я!»
Організація волонтерського руху з метою
запобігання поширенню епідемії із залученням
громадських організацій, молоді, церковних
общин
Проведення моніторингу щодо епідеміологічної
ситуації в місті
Створення сторінки на міському вебсайті
«Майбутнє без СНІДу»
Конкурс на кращу програму на підприємстві
щодо вироблення спільних дій з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу на території міста
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ІV. Фінансове забезпечення реалізації у 2011 році Програми «Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та
лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом
Реалізація
Програми
базуватиметься
на
виконанні
відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься
за рахунок коштів загального фонду на суму 20 тис. грн та
спеціального фонду міського бюджету.
V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми дасть можливість поліпшити співпрацю
органів влади, роботодавців, профспілок, громадських та
релігійних організацій щодо протидії поширенню епідемії ВІЛ/
СНІДу в Україні і зокрема в м. Вишгороді.
VІ. Організація контролю за виконанням Плану заходів
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи відділу з гуманітарних питань, фінансовобухгалтерського відділу та інформування з цього питання міської
ради щопівроку.
Загальне керівництво в процесі здійснення Програми
покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який координує діяльність виконавців — Вишгородського
міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює
постійна комісія міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна
комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту,
соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради подає
підсумковий звіт про виконання Програми на затвердження
Вишгородській міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 14 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь
на території Вишгородської міської ради на 2011 рік
1. Мета Програми
Мета Програми — система заходів, спрямованих на охорону, раціональне використання земель та захист
їх від забруднення, засмічення, підтоплення, збереження ландшафтного і
біологічного різноманіття та створення
екологічно безпечних умов проживання та провадження господарської діяльності в місті.
2. Основні напрямки виконання
Програми
Система взаємопов’язаних організаційних, правових, екологічних та
інших заходів і завдань, які передбачені
Програмою, спрямована на ефективне
використання земель та їх охорону, що
передбачає:
— інвентаризацію земель комунальної власності;
— створення електронного реєстру власників та користувачів земельних ділянок;
— захист земель від підтоплення,
заболочення, забруднення промисловими та хімічними речовинами;

— створення та реконструкцію існуючих зон відпочинку з висадженням
багаторічних зелених насаджень у
межах міської екологічної мережі, затвердженої рішенням Вишгородської
міської ради;
— запобігання порушенню гідрологічного режиму водних об’єктів;
— дотримання екологічних вимог,
передбачених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та
будівництві об’єктів.
3. Заходи з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь
Заходи з охорони, раціонального
використання земель та покращення
угідь м. Вишгорода:
— інвентаризація земель комунальної власності;
— створення електронного реєстру власників та користувачів земельних ділянок;
— збільшення кількості зелених насаджень у місті, благоустрій та впорядкування міських територій, особливо

водоохоронних і лісопаркових зон, наявних на території міста озер, збереження біологічного та ландшафтного,
створення в смугах відведення доріг
захисних зелених насаджень;
— санітарне очищення міста і ліквідація стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з населенням;
— продовження робіт з будівництва берегоукріплюючих споруд та організація берегоукріплюючих робіт;
— удосконалення діяльності у сфері використання земель водного фонду
шляхом надання їх в оренду юридичним і фізичним особам для догляду за
водними об’єктами;
— екологічна освіта та інформування населення.
4. Очікувані кінцеві результати
виконання Програми
Виконання передбачених Програмою заходів і завдань:
— оптимізує структуру земельних
угідь міста;
— виявить самовільно захоплені
земельні ділянки та земельні ділянки,

які використовуються не за цільовим
призначенням;
— збільшить надходження до місцевого бюджету від сплати за землю;
— збільшить площі земель з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;
— здійснить рекультивацію порушених земель;
— створить та упорядкує водоохоронні зони і прибережні смуги водних
об’єктів через особливий режим використання земель на ділянках водоохоронних зон.
5. Фінансування Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за
рахунок:
1) доходів місцевого бюджету від
відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та місцевого
фонду охорони навколишнього середовища, власників землі і землекористувачів, з врахуванням залишку коштів
на початок року, за рахунок спеціаль-

ного фонду міського бюджету— у сумі
90,5 тис. грн;
2) цільових субвенцій обласного
бюджету на проведення інвентаризації
земель у м. Вишгороді в сумі 900 тис.
грн.
6. Організація і контроль за виконанням Програми
Загальне керівництво у процесі
виконання Програми покладається на
виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який координує діяльність
виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням
Програми здійснює постійна комісія
міської ради з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт
про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській раді
разом із звітом про виконання бюджету
за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
Додаток 17 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства «Координаційний центр
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на 2011 рік
1. Загальні положення
Комунальне підприємство «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради» (далі – Комунальне
підприємство) створено 1995 року, але господарська діяльність практично не здійснювалася.
У 2010 році відповідно до рішення
Вишгородської міської ради від 23.09.2010р.
№ 262 Комунальному підприємству були
надані повноваження щодо контролю за виконанням та корегуванням Генерального
плану розвитку міста Вишгорода. Також Комунальним підприємством отримано ліцензії
Державної служби геодезії, картографії та
кадастру на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт АГ № 500488 та
ліцензії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
Київській області на проведення господарської
діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів
архітектури АВ №556166 ліцензії та подані документи на отримання ліцензії до Державного
комітету України із земельних ресурсів на проведення робіт із землеустрою.
На Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради» відповідно
до статуту покладені такі завдання:
1. Інвестиційна діяльність.
2. Виробничо-господарська діяльність.
3. Організаційне забезпечення виконання
програм та завдань щодо розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста.
4. Виконання функцій замовника щодо
розвитку інвестиційних та власних проектів
будівництва об’єктів будівництва, освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі,
громадського харчування, комунального господарства, промисловості, культурно-побутового
та іншого призначення.
5. Організаційне забезпечення та практичне
виконання обсягу робіт із оформлення права
користування земельними ділянками на замов-

лення інвесторів, фізичних та юридичних осіб.
6. Супроводження проектних робіт, зокрема отримання вихідних даних на проектування,
проведення тендерів на визначення виконавця
проектно-кошторисної документації, розробка
та погодження проектної документації, виконання експертизи проектів та затвердження
проектно-кошторисної документації.
Нехтування Генеральним планом тягне за
собою хаотичність і непередбачуваність забудов. Містобудівне обґрунтування кожного окремого проекту не може враховувати перспективи зростання населення й зміни демографічної
ситуації в цілому.
Немає нормативно обґрунтованої кількості
об’єктів соціально-побутової інфраструктури,
які необхідно побудувати в процесі реалізації
проектів. Йдеться не тільки про школи й дитячі
садки. Це стосується й приміщень для закладів
позашкільної освіти дітей, лікарні, поліклініки
тощо. Розвитку Вишгорода як ділового
багатофункціонального міста перешкоджають
недостатня кількість площ під офіси й слабко
розвинена ділова інфраструктура.
У місті відсутня інфраструктура надання
соціально-побутових послуг населенню. Не
організований відпочинок населення. Багатостраждальна набережна в районі ГАЕС так і не
стала міською парковою зоною. Відсутні центри
дозвілля молоді.
Тому відповідність проектної та технічної
документації із землеустрою та будівництва вимогам розробленого Генерального плану міста
має вирішальне значення для побудови та розвитку інфраструктури Вишгорода.
2. Мета Програми
Розвиток будівництва поєднує у собі як величезну соціальну значимість для населення
міста, так і серйозний економічний потенціал.
Тому основними у цій галузі розвитку міста стануть такі кроки.
1. Затвердити Генеральний план міста, у
якому закладено поділ на відповідні зони —
виробничі, житлові, культурні, паркові, ділові й
адміністративні. Передбачити розробку схеми

обмежень землекористування за екологічними
вимогами, охорони водних ресурсів, охорони
пам’яток історії та культури тощо. Підготувати
правила забудови й землекористування на
території міста.
2. Провести інвентаризацію землі, внести
зміни в кадастрову документацію, створити
базу землекористувачів м. Вишгорода. Це дозволить суттєво збільшити надходження до
міського бюджету.
3. Зробити прозорим та ефективним
механізм прийняття рішень у містобудівній сфері
шляхом залучення у господарський оборот
інвестиційно привабливих земельних ділянок на
основі публічних конкурсних процедур.
4. Визначити джерела фінансування
реконструкції існуючих і будівництва нових потужностей всіх інженерних комунікацій з урахуванням перспективи розвитку міста.
5.
Вирішити
питання
благоустрою
набережної (в районі ГАЕС), яка може стати
місцем відпочинку жителів та гостей міста. Незважаючи на наявність в межах міста такого
цінного рекреаційного ресурсу, як Дніпро, у
місті поки що річкова тематика практично не
розвинена. При ефективній політиці набережна
може стати символом Вишгорода, поєднаним
у свідомості городян з розвитком і благополуччям міста. Набережна зона при розміщенні
на ній об’єктів дозвілля, активного відпочинку й
громадського харчування може стати значним
джерелом надходжень до бюджету.
6. Створити громадський міський пляж з
відповідною інфраструктурою, у перспективі —
збудувати великий концертно-розважальний
комплекс на березі водосховища.
7. Розглянути можливість будівництва
сміттєпереробного заводу.
Механізмами вирішення поставлених завдань мають стати:
1. Затверджений Генеральний план міста.
2. Правила забудови міста.
3. Правила відводу земельних ділянок під
забудову.
4. Програма розвитку інженерної інфра-

структури.
Мета Програми — забезпечити:
— відповідність проектів будівництва та
реконструкції об’єктів інфраструктури міста затвердженому Генеральному плану;
— введення в дію електронної локальної
бази землекористувачів міста для забезпечення контролю за сплатою земельного податку та
орендної плати у бюджет міста;
— виконання програм розвитку житлової
та соціально-побутової інфраструктури, благоустрою міста;
— замовників (юридичних та фізичних осіб) у якісних послугах з проектування
землевпорядної та містобудівної документації.
3. Джерела фінансування
В основу фінансування цільових програм
закладені можливості міського бюджету, цільові
кошти в обсягах, запланованих на розвиток
місцевих громад у центральному, обласному
та районному бюджетах, а також власні кошти
комунального підприємства та залучені кошти
інвесторів.
Підтримка та розвиток комунального
підприємства здійснюватиметься за рахунок
коштів міського бюджету у сумі 300 тис. грн та
за рахунок коштів, отриманих від господарської
діяльності, інших джерел фінансування.
Управління при виконанні Програми та
контроль за її виконанням
Загальне управління в процесі здійснення
Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, який координує
діяльність виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради подає підсумковий звіт про виконання
Програми на затвердження Вишгородській
міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 18 до рішення Вишгородської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2/1

Програма розвитку комунального закладу культури
«Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2011 рік
1. Загальні положення
У 2010 році рішенням Вишгородської
міської ради утворено новий заклад культури — Вишгородський танцювальний колектив «Клерико».
Протягом 2010 року він брав участь у
проведенні міських культурних заходів,
що організовувалися Вишгородською
міською радою, зокрема таких:
— День міста;
— Фестиваль творчих та громадських
організацій міста;
— Фестиваль бойових мистецтв на Кубок міського голови.
У 2010 році колектив брав активну
участь у всеукраїнських та міжнародних
фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло реалізації творчих досягнень.
«КЛЕРИКО» захищав честь міста на таких
фестивалях:
— Міжнародний фестиваль мистецтв
«Столиця запрошує» ( І та ІІ місце);
— Міжнародний фестиваль мистецтв
«ARTвесна-2010» ( І , ІІ та ІІ місце);
— Міжнародний відкритий конкурсфестиваль молодих талантів «Кримські
хвилі-2010», м. Феодосія ( ІІІ місце);
— Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри-2010»,
м. Скадовськ ( ІІ місце);
— Міжнародний дитячий фестиваль
«Світ талантів»;
— Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Різдвяний Київ» (І місце).
Колектив отримав безліч запрошень
та сертифікатів на різні міжнародні фестивалі-конкурси, які проводитимуться як в
Україні, так і закордоном (Франція, Англія,
Польща, Болгарія, Іспанія, Росія).
2. Мета, основні завдання та заходи Програми
Перед колективом закладу постало
питання розвитку, головною проблемою

якого є: забезпечення умов і розширення сфер художньо-естетичного середовища для формування та самореалізації
творчо обдарованих особистостей вихованців.
У зв’язку з цим закладу треба вирішити такі завдання:
Творча робота
— забезпечення необхідних умов для
особистісного розвитку вихованців, виховання естетичної свідомості;
— організація змістовного дозвілля,
формування комунікативної культури та
художньої компетентності;
— збільшення кількості учасників колективу на базі закладу;
— створення тісної взаємодії з батьками, громадськими організаціями, спонсорами для об’єднання зусиль у вирішенні
спільного завдання – формування креативної особистості дитини.
Адміністративно-господарська діяльність
— отримання приміщення;
— капітальний ремонт приміщення закладу;
— зміцнення матеріально-технічної
бази КЗК «Вишгородський танцювальний
колектив «КЛЕРИКО» (придбання музичної апаратури, навчальних матеріалів, пошиття форми для вихованців тощо).
3. Джерела фінансування
У 2011 році фінансування Вишгородського танцювального колективу «КЛЕРИКО» здійснюватиметься за рахунок коштів
загального фонду міського бюджету в загальній сумі 390 тис. грн та за рахунок інших джерел надходжень.
4. Програма матеріально-технічного забезпечення КЗК «Вишгородський
танцювальний колектив «КЛЕРИКО»
на 2011 рік
У 2011 році фінансування Програми

розвитку Вишгородського танцювального
колективу «КЛЕРИКО» здійснюватиметься
із коштів загального фонду міського бюджету та інших джерел надходжень.
5. Очікувані результати від реалізації Програми
У результаті виконання Програми у
КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» буде:
— зміцнено матеріально-технічну
базу;
— покращені умови для розвитку
особистості учасників колективу, що приведе до активної участі молоді у масових
святах, організованих Вишгородською
міською радою;
— представництво міста Вишгорода
на міжнародному рівні;
— формування та зростання позитивного іміджу міста як культурного центру.
6. Організація і контроль за виконанням Програми
Загальне
управління
в
процесі
здійснення
Програми
покладається
на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який координує діяльність
виконавців — Вишгородського міського
голови та його заступників.
Поточний контроль за виконанням
Програми здійснює постійна комісія
міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія
міської ради з питань освіти, культури,
молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт про
виконання Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із
звітом про виконання бюджету за 2011 рік.

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Перелік необхідних заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази
КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»
1
Капітальний ремонт
400 000 грн
приміщення закладу
2
Придбання музичної
Музичний центр
7 000 грн
апаратури
3
Придбання
Монітор, системний
4 200 грн
комп’ютера
блок
4

Придбання оргтехніки

Принтер, сканер

1 800 грн

5

Придбання меблів

3 000 грн

6

Пошиття форми
(парадної) для
учасників колективу
Придбання
канцтоварів,
малоцінних
матеріалів
Заходи, спрямовані
на охорону життя в
закладі

Робочий стіл, стілець,
шафа
Тканина, пошиття

7

8

15 000 грн

3 000 грн

Придбання необхідних
матеріалів для забезпечення пожежної та
електробезпеки (вогнегасники, рукави для пожежогасіння та ін. згідно
з інструкцією)
Проведення масових заходів «КЛЕРИКО»
9
Сольний концерт
Декорації для свята,
5 000 грн
костюми учасникам,
реквізити, оренда концертного залу
10
Концерт з нагоди 10-ї
Декорації для свята,
5 000 грн
річниці колективу
костюми учасникам,
реквізити, оренда концертного залу
Участь КЗК «Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»
у конкурсах, фестивалях
11
Міжнародний творчий
Проїзд, проживання,
48 000 грн
фестиваль-конкурс
харчування, участь
«Танці з Карпатами-2011»
(м. Ужгород)
12
Міжнародний феПроїзд, проживання,
110 000 грн
стиваль мистецтв
харчування, участь
«Сонячний берег»
(Болгарія)
13
Всеукраїнський
Проїзд, проживання,
54 000 грн
благодійний фестихарчування
валь «Чорноморські
ігри-2011» (м. Скадовськ)
ВСЬОГО
656 000 грн

Офіційно

Вишгород

29 січня

2011 року

13

Друга сесія Вишгородської міської ради VI скликання: перше пленарне засідання
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Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на 2011 рік
І. Загальні положення
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на 2011 р. створює
умови для реалізації державної молодіжної політики та державної програми «Обдаровані діти» і
покликана сприяти соціальному, духовному становленню та розвитку дітей і молоді.
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання указів Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій та міського голови.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основна мета Програми — створення умов для розвитку творчих, інтелектуальних, наукових здібностей дітей, підтримка найбільш талановитих та обдарованих, надання можливості
реалізувати свої здібності на рівні міста, району, області, країни тощо.
В основі реалізації Програми — залучення обдарованої молоді до системної науководослідної та практичної творчої діяльності у галузях:
— гуманітарних наук;
— природничо-математичних наук;
— образотворчого, музичного, театрального, хореографічного та інших видів мистецтв, зокрема й прикладних та народних ремесел;
— фізичної культури та спорту.
IV. Очікувані результати та термін дії Програми
Результатами здійснення цієї Програми має бути: реалізація творчого потенціалу учнівської
молоді в інтересах її становлення і самореалізації, розвиток творчих, інтелектуальних, наукових
здібностей дітей. Фінансування програми передбачається за рахунок інших джерел надходжень.
Дія цієї програми розрахована на 2011 р.
V. Управління при виконанні Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління процесом виконання Програми покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та з питань освіти,
культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради подає підсумковий звіт про виконання
Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом про виконання бюджету
за 2011 р.

ІІІ. Завдання Програми та шляхи її реалізації
№ з/п

Зміст заходів

Відповідальний

Фінансування

1.

Семінари, конференції, круглі столи, тренінги з представниками молодіжних громадських організацій

відділ з
гуманітарних
питань

за рахунок добровільних
внесків фізичних осіб,
підприємств, установ

2.

Створення молодіжної ради та підтримка її діяльності у:
— проведенні навчальних семінарів;
— розробці та поширенні методичних матеріалів;
— створенні молодіжних організацій та органів студентського самоврядування;
— інформаційно-аналітичному забезпеченню розвитку молодіжного громадського руху в місті

відділ з
гуманітарних
питань

за рахунок добровільних
внесків фізичних осіб,
підприємств, установ

3.

Стажування молоді в органах місцевого самоврядування

відділ з гуманітарних питань

4.

Конкурс серед учнівської молоді міста «Якби я був
мером» та конкурс дитячого малюнка «Моє рідне
місто»

відділ з
гуманітарних
питань

за рахунок добровільних
внесків фізичних осіб,
підприємств, установ

5.

Висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованою молоддю шляхом проведення круглих столів
з педагогічною та батьківською громадськістю із
залученням ЗМІ

відділ з
гуманітарних
питань

за рахунок інших джерел

відділ з гуманітарних питань

за рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств, установ

6.

Висвітлення в ЗМІ творчих здобутків учнівської молоді, її участі у конкурсах, олімпіадах, оглядах

Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

КОЛО жінки

Світла їм пам’ять
На 63-му році пішла з життя методист ДНЗ «Ластівка»
Лідія Іванівна ЛІХОУЗОВА,
яка 20 років віддавала своє серце дітям.
Висловлюємо щире співчуття її рідним, сумуємо разом із ними.

Віра

Храм в ... оселі

Колектив ДНЗ «Ластівка»

Біль втрати
На 84-му році обірвалось життя
Зої Олександрівни МЯСТКОВСЬКОЇ.
Вона народилася в с. Вичуга Івановської області
Росії. Із 14 років на військовому заводі виточувала
деталі для кулемета, а вечорами поспішала до школи. Здобувши загальну освіту, вивчилась на бухгалтера і працювала за спеціальністю на Уралі.
Під час будівництва Київської комсомольської ГЕС родина переїхала
до Вишгорода, і знання Зої Олександрівни знадобилися в управлінні правого берега, потім — у транспортній конторі, управлінні захисних споруд.
Після виходу на пенсію не могла всидіти вдома, а йшла до людей –
робота приносила їй велике задоволення. Де б не працювала – всюди
її поважали за принциповість, чесність, сумлінність і щире ставлення
до оточуючих. Вона була душею колективу, чуйною і терплячою до чужих помилок, чудовою сусідкою, яка могла поділитися останнім, підтримати у тяжку хвилину. Нам не вистачатиме її мудрості і чуйності, і
навіть простого спілкування з нею.
Пам’ять про Зою Олександрівну назавжди залишиться у наших
серцях. Спи спокійно, дорога наша Зоє! Хай легкою тобі буде земля!
Співробітники, друзі, сусіди

На 91-му році пішов із життя
Степан Данилович ШУЛЬГА,
колишній військовий топограф-геодезист, полковник у відставці, учасник
Великої Вітчизняної війни, інвалід І групи.
Виконував важливі завдання військового командування на Далекому
Сході, в Японії, Китаї, у Середній Азії.
Завжди був великим патріотом України, активним дописувачем газети «Вишгород», турботливим батьком і дідусем.
Світла пам’ять про цю чудову людину назавжди залишиться в наших серцях.
Колектив редакції газети «Вишгород», міська рада ветеранів

Остання пісня
Не віриться, що ми вже не почуємо її мелодійного, мов дзвіночок, голосу. Не побачимо
очей, що світилися двома яскравими зірочками. Не буде з ким поділитися наболілим і відчути підтримку. Смерть не повертає коханих,
рідних, відданих друзів — тих, без кого світ
здається таким осиротілим.
Але образ їхній залишається навіки. Так і Оксана
СТЕЛЬМАШЕНКО буде завжди з нами – непокірна і ніжна, принципова і чиста душею, мов дитина. Все своє життя вона
шукала спокою своїй розбурханій душі. І здається, коли вже знайшла те,
що хотіла, — кілька соток полтавської землі на березі озера, на якій вже
встигла посадити сад, — сили її підкосила невиліковна хвороба.
…Вона пішла від нас у розквіті літ, до останньої хвилини не усвідомлюючи того, що нависло над нею чорною хмарою, життєлюбна і сонячна. Такою і залишиться у нашій пам’яті — незламною оптимісткою, яка
у тяжкі хвилини знаходила сили жартувати навіть над своєю хворобою.
Оксана жила у світі музики. Сама гарно співала, вчила співу маленьких у дитсадочках. І все життя її було піснею, яку підхоплять ті, хто
залишився, — її друзі, вихованці, рідні…
Друзі

Однією з найшанованіших ікон у православ’ї є ікона Казанської Божої Матері. Після великої пожежі, що сталася 1579 року
у Казані, 9-річній дівчинці Мотроні привиділася уві сні Богородиця, яка просила знайти її образ на пожарищі.
Марія КУЗЬМЕНКО

Ліра
Роман РОЮК

В січневу ніч, на день Тетяни,
Ти знов наснилася мені,
Знов розболілись старі рани,
Кохання рани та душі.
Давно минула наша юність,
І кажуть вже давно на «Ви»,
Прийшла з сивинами і мудрість,
Яку з роками здобули.
Чому болиш, чому наснилась?
І скільки буде тих чому?
Моє десь щастя забарилось,
Але і досі я люблю.
Кохаю ніжно і жалкую,
Що швидко так летить життя,
Я все надіюсь і сумую,
І не бажаю тобі зла.
Для мене ти — свята і грішна,
Та що поробиш, доля зла,
Моя Тетянко, — біла вишня,
Була моя і не моя!
Гадала ти колись на мене
У ніч січневу, в заметіль,
Зірками наливалось небо,
Не турбував на серці біль.
Були ми юні та незрілі,
Але відвертими були,
Вуста ще цілувать не вміли
Долоні ніжнії твої.
Нас розлучила щедра осінь,
Минали літо і весна,
Душа так повернути просить
Тетянин день, коли зима.
Коли зима і ти, як вишня,
Солодко-терпка і п’янка,
Пробач, що склалось все,
так вийшло,
Назад немає вороття.
В січневу ніч, на день Тетяни,
Наснися ще хоч раз мені,
Не позабулися з роками
Кохання наші дні святі!

Дівчинка з матір’ю вирушили туди і знайшли непошкоджений ані
вогнем, ані кіптявою Лик Пречистої, загорнутий у старий рукав чоловічого одягу. Він сяяв так, ніби ікону було тільки-но написано.
Одне з перших чудес — зцілення незрячого немовляти, за якого
довго молилась перед образом мати. Він прозрів на очах у всіх, і відтоді ікона вважається чудотворною.
Копій її дуже багато, але де сама чудотворна ікона — не відомо
й досі. Але всі ікони Казанської Богородиці мають чудотворну силу.
Люди просять у Заступниці допомоги, утіхи, сподіваючись на диво.
Для істинно віруючого не має значення, копія це чи ні. Адже диво творить не образ, а віра.
У цьому переконується кожний, хто побував у оселі мешканки Вишгорода Катерини. Запросила вона і нас — працівників міської газети.
Ми увійшли і … завмерли. Не від несподіванки, бо про ікону, і не
одну, вона розповіла у телефонній розмові. Але одна справа почути і
зовсім інша — побачити.
Дорогоцінному цьому скарбу Катерина відвела у господі найкраще місце. Зі стін дивились суворі обличчя святих, і про ікони вона розповідала із захопленням, очі у жінки світилися вогником незламної
віри і звичайного щастя. Від можливості поділитися своїми знаннями
з іншими. Від прагнення не ховати це багатство від чужих очей, а покликати якомога більше людей — хай і вони подивляться і відчують,
яка благодать сходить на них у цій кімнаті.
Чи ж усі відвідувачі були вдячними? Чи не знайшлося серед них
таких, кому хотілось би мати бодай одну старовинну ікону з цього унікального зібрання?
— Були й такі, — підтвердила Катерина. — Тільки добра це їм не
принесло. Одного — скалічило, інший — від хвороб ніяк не отямиться.
Ці унікальні зразки старовинної іконографії давно приваблюють й
православних священиків.
— Один як упав на коліна при вході, так на колінах і виповз, — розповідає Катерина.
Історія іконографії має тисячу років. Скільки віків існує християнство — майже стільки й іконам. Їх то забороняли візантійські імператори, коли в 754 році 330 ієрархів підписали рішення про визнання
вшанування ікон ідолопоклонством, то дозволяли. І справді, звідки
відомо, що ікони від Бога? На цю тему немає одкровення. Але якщо
ікони, носіння хрестика на шиї, купання у водоймі на Водохреща чи
дотримання інших обрядів сприяють приходу людини до віри, від ікон
не треба відрікатися, як це роблять протестанти, а розуміти як допомогу слабкій людині.
Катерина наводить вражаючі приклади. Бездітна пара молилась
кілька разів перед Казанською Богородицею, і народилася в них дитина. Чудодійні ікони зцілюють хворих, оберігають від зла, застерігають від негативних вчинків, мирять ворогів, повертають коханих, здійснюють бажання.
Це відбувається у неї на очах. Ось чому вона не хоче одна розпоряджатися великим своїм багатством — хай приходять ті, кому не обійтись без допомоги святих. Її оселя відкрита для людей щирих і чистих духовно. Телефон — (04596) 51-472.
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Приймальня депутата
ЛИННИК Юрій Іванович
10 та 25 числа кожного місяця
з 19:00 до 20:00
у приміщенні адміністрації продуктового магазину
за адресою: м. Вишгород, вул.
В. Симоненка, 2-а
приймає виборців
округу № 1/2 (вул. М. Гриненко,

1-а; Лугова, 3, В. Симоненка, 2,
Глібова, Піщана, Довженка, Мономаха, Максимовича, Космонавтів,
Святославська).
Тел: (044) 222-80-52.

2011 року
Першого січня
стартувала
традиційна щорічна кампанія з декларування доходів громадян за
попередній рік. У відповідністі з новим Податковим кодексом України
термін подання декларацій продовжено до 1 травня.

Олексій КОЧАТ,
зав. сектором масовороз’яснювальної роботи ДПІ у
Вишгородському районі
Декларацію про майновий
стан і доходи зобов’язані подавати громадяни, що отримували
протягом 2010 року доходи, з яких

Спосіб життя
Розпочато декларування
при нарахуванні чи виплаті податок не утримувався (це могло
бути у разі отримання доходів від
осіб, які не є податковими агентами чи від нерезидентів), а також
за наявності заборгованості перед кредиторами, за якою минув
термін позовної давності (наприклад, перед комунальними службами) у розмірі, що перевищував
434,5 грн.
Подають декларацію також
громадяни, які претендують на

отримання податкового кредиту
у зв’язку з оплатою вартості навчання, відсотків за іпотечним
кредитом, внесків зі страхування життя, благодійних внесків та
інших передбачених законодавством витрат. Але, на відміну від
минулих років, ця категорія громадян має задекларувати свої доходи у той же термін, що й всі інші
громадяни, — до 1 травня.
Декларація до Державної
податкової інспекції за місцем

Вишгород
Увага!
проживання громадян подається
особисто або надсилається поштою. Бланк декларації можна
отримати безкоштовно у ДПІ
Вишгородського району (к. № 11
та 37).
Для прийому декларацій продовжено робочий час відповідного
підрозділу та організовано роботу
у вихідні. Консультації з питань,
що стосуються порядку заповнення декларацій, надаються за телефонами: 5-21-57; 5-14-46.

Подія
Олена РОГОВЕНКО,
м. Вишгород

Лунає пісня
в храмі
23 січня до церкви св. Володимира
завітали гості — хоровий колектив музичної
школи м. Вишгорода. Чудовий дитячий спів
ніби заворожив усіх присутніх. Вдячні оплески та сльози в очах жінок і чоловіків — нагорода дітям та керівнику колективу Ірині Манько.
Проникливі слова о. Богдана Николина (на
фото) про патріотизм, любов до України не
були зайвими, зворушили людей. А ще дуже
радісну новину повідомив нам о. Богдан: в його
родині поповнення — народилася четверта
дитина (донечка). Всі присутні щиро привітали
щасливих батьків і заспівали їм «Многії літа».

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Лунає пісня в храмі на Різдво!
Колядки, «Щедрий вечір»
і хорали
Дитячим співом
душі поєднали,
Вітаючи маленьке Божество.
Господь з любов’ю
дивиться на світ,
І Божа Мати сповнена надії,
І кожен з нас
за ближнього радіє,
Бажаючи благих і довгих літ!
Твердої віри важко досягти, —
Життя — найбільший дар
(або спокуса),
Різдво Христа,
народження Ісуса,
Зневірених покликане спасти.

ФізкультУРА

Новини футзалу

Готуй сани влітку...
Як відомо, представники вітрильного спорту свої змагання проводять влітку. Але ж щоб гарно до них підготуватися
і гідно протистояти суперникам з усієї України, тренуватися
треба цілорічно.

У неділю, 23 січня, в смт Немішаєво на
базі місцевого аграрного коледжу пройшли
зональні змагання першості області з футзалу.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ КП УФКС

Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ КП УФКС

Вишгород на цьому турнірі представляли
підопічні Олександра Черкая з «Чайки-ДЮСШ»
1998 р. н.
Змагання розпочалося з нічиєї — 2:2 з командою
Макарівського району. У наступних поєдинках наші
футболісти впевнено перемогли своїх суперників з
Вишневого — 7:1, Бородянського району — 4:1 та
м. Боярки — 8:0 і зайняли почесне перше місце.
Наступним етапом для наших земляків стануть
півфінальні поєдинки, які пройдуть у ці вихідні.
Кращим бомбардиром турніру став наш Костянтин Дорош, який забив 8 голів у ворота суперників.
Успішно стартували у першості району з футзалу, яка проходить у приміщенні районної ДЮСШ,
і представники дорослої «Чайки». Із рахунком 9:3
вони перемогли старопетрівський «Нептун». Наступна гра нашої команди відбудеться в неділю,
30-го січня, о 12.00. Наш суперник — «Десна», яка
представляє лівобережжя району.

ФОТО Василя КОЛОБОВА

Тому і юні вишгородські яхтсмени з КДЮСШ під керівництвом
тренера Романа Ромашова (до речі, майстра спорту) розпочали
підготовку до нового сезону.
Заняття проходять дуже цікаво і різноманітно. Тут і тренування
швидкості реакції в залі настільного тенісу, і витривалості під час
плавання в басейні, і теоретичні заняття, і безпосередньо вивчення матеріальної частини вітрильника. Адже час мине швидко,
і незабаром — вихід на воду, де нас чекають гідні суперники.
До речі, набір до груп відділення вітрильного спорту КДЮСШ
продовжується. Бажаючі можуть пройти співбесіду з тренером
щонеділі о 16:00 і розпочинати тренування в адміністративному
приміщенні стадіону «Енергетик».
***
У Вишгородській КДЮСШ відкрилося нове відділення — сноубордингу. Тренер з цього гірськолижного виду спорту — відомий
в недалекому минулому спортсмен, член збірної України Віктор
Баранов. Заняття проходять на гірськолижній трасі у Вишгороді.
Телефон для довідок: (050) 169-37-18.

Позашкілля
Андрій КАЛИТЮК,
учень 6-Г кл. гімназії «Інтелект»

У дельфінарії
р
Я ходив у дельфінарій,
Бачив там дельфінів.
Вони гарно малювали
Носом дві картини.
Також там були моржі,
Трюки виробляли,
Вболівали всі за них
І аплодували.
Всім сподобалося шоу,
В дельфінарій підем знову.

Розумний
Джекі
У мене є розумний друг — песик Джекі. Він любить гратися з
палицею — бере її у зуби і втікає.
Якщо вона йому подобається, то
він не хоче її віддавати.
Але більш за все Джекі любить
грати з м’ячем, песик радо за ним
ганяє.
Коли грають у футбол, то Джекі
також бігає за футбольним м’ячем.
Песик слухняно виконує команди, іноді лазить по гірці.
Він дуже розумний, і за це всі
його люблять.

СТРУМОК тече із ДЖЕРЕЛА
Творчі доробки вихованців літературного гуртка «Струмок» Центру
ент
тру творчості «Джерело»
Валя ПОДОБЄДОВА,
учениця 5-А кл.
у
Вишгородської ЗОШ № 1

Ганнуся і песик
Дівчинка Ганнуся
В школу лиш пішла,
Букви усі вивчила,
Читати почала.
І вирішила песика
Навчить читать вона:
— Поглянь в «Букварик», Бобику!
Оце ось буква «А».
Та песик був вертлявий,
Учитись не бажав,
Він з самого народження
Три букви знав — гав! гав!

***

Катя РЕШЕДЬКО,
учениця 6-Г кл.
гімназії «Інтелект»

Весела ялинка
Принесли зайчатка,
Синички й снігурі
Хлоп’яткам і дівчаткам
Ялиночку в сріблі.

Мої маленькі
друзі
У мене багато маленьких друзів.
Мені з ними весело.
Колись я мала трьох котиків:
Сьому, Маркіза й Адольфа. А ще
в мене жили папуги Петрушки.
Була й криска, і ми з мамою називали її Криска-Лариска.
Я мала улюбленого кролика
Сніжка, а мій братик назвав його
Кука.
Зараз у мене є котик Нік… Кумедний дуже. У кожного мого улюбленця була своя історія.
За деякими з них я й досі сумую.
А в майбутньому мрію мати
собаку-вівчарку.

***

Віта КОСТЕНКО,
учениця 6-Г кл. гімназії «Інтелект»

Рідна Україна
а
Дуже тяжко на чужині —
Не в рідній країні, —
Завжди хочеться піти

В Музей України.
Тут луки видніють,
Пташечки співають,
Все мов оживає —
Рідне, дороге!

Новорічні
пригоди Санта
Клауса
Коли Санта вийшов на подвір’я,
то побачив, що оленів немає. Пішов
їх шукати. Та їх ніде не було.
Де ж вони ділися? Мабуть, Санта забув, що прийшов Новий рік.
Дійсно, Санта пішов до будинку, глянув на календар і… Сьогодні
Новий рік! Я й забув про мій улюблений день! Мабуть, олені вже
розвозять подарунки. Я їх покличу
дзвіночками.
— Дзінь-дзінь! — залунало пов
всюди.
Олені прилетіли.
— Де ви були? — запитав Санта.
— Ми поспішали веселити

дітлахів і зовсім забули про тебе,
Санто, і про наші дзвіночки.
— Гаразд, помчимо разом!
Побажаємо всім чудового Нового
року!

***

Маргарита ЗАЇКА,
учениця 8-Б кл.
Вишгородської ЗОШ № 1

Біла зима
Білі хмари, біле море,
Білі гірки навкруги,
На подвір’ї білі санки,
Чути гомін дітвори.
Не літають дикі бджоли,
Не кусають комарі.
«Вже зима!» — радіють діти…
І довкола білий сніг.
В лісі зайчик гарну шубку —
Білу, нову приміря,
А ведмедик клишоногий
У барлозі засина.
Вовчик-Братик в лісі бродить,
Щось поїсти він шука…
А у місті, білім-білім,
Чути голос малюка.

Людина

Вишгород
Ювілеї

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«І на тім рушникові оживе
все знайоме до болю...»

Ювілярка приймає теплі слова привітань від гостей

29 січня
У
Вишгородському
історико-культурному музеї відкрито ювілейну виставку
відомої вишгородської вишивальниці Надії
Романів, на якій майстриня представила
неоціненні творчі скарби.

Вікторія ШМИГОРА
Виставковий зал краєзнавчого музею ледь умістив
усіх бажаючих висловити щирі привітання ювілярці. Зі
сльозами щастя на очах майстриня приймала вітання,
квіти, подарунки від колег по ремеслу, друзів по духу.
Протоієрей Сергій, настоятель греко-католицького Собору Вишгородської Богородиці,
благословив вишивальницю і побажав усіх благ.
Міський голова Віктор Решетняк висловив захоплення вишитими роботами майстрині та вручив
Почесну грамоту. Теплі вітання пролунали від депутата Київської обласної ради Інни Шубко, представника райдержадміністрації, керівника апарату
адміністрації Ніни Клебан.
Подякою за відродження духовної спадщини,
патріотизм, людяність, гуманізм, виховання молоді
в дусі національної свідомості відзначив Надію
Богданівну директор Фонду Святої Ольги Володимир
Малишев. Довгих років життя та благополуччя побажала художній керівник Київського обласного центру

Школа

За Словом було
Число

Яскравим феєрверком відгриміли новорічні свята, стали
спогадами зимові канікули...
Але незабутніми лишилися теплі, радісні, хвилюючі миті у
Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» наприкінці минулого року.

За сприяння міського голови Віктора
Решетняка, схвалений
Міністерством
освіти та науки України для використання
в навчальних закладах вийшов друком
навчальний
посібник для учнів 1 класу
Людмили Кутаф’євої
«ЦІКАВА МАТЕМАТИКА».

Олена МЕЛЬНИК, учитель ВСШ «Сузір’я»
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА

У шкільному актовому залі вшановували корифеїв українського
театру: М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, для
яких грудень 2010-го став ювілейним.
…Залу швидко заповнили глядачі: старшокласники, учителі, батьки. Усі вони відразу поринули в урочисту атмосферу театру. На сцені
ретельно виготовлені декорації переносили нас на століття назад — у
панські світлиці, хату багатого селянина, на околицю українського села.
А за лаштунками хвилювалися десятикласники — головні учасники
дійства. Позаду — зазубрювання ролі, тривалі репетиції, болісні творчі
пошуки, страх перед сценою та глядачами і, звичайно, неймовірна радість від спільної праці. І ось тепер вони, у яскравих костюмах, гримі,
трепетно вслухаються: як там зал?
На сцені ожили відомі образи Н. Кульчицької (Наталочка Джус, 10-А)
та її няньки (Валерія Меркулова, 10-А), Герасима Калитки (Андрій Вовчук,
10-Б) та його дружини (Катерина Школьна, 10-А), Мартина Борулі (Дмитро Кальченко, 10-ІТ), дружини Палажки (Юлія Ліхоузова, 10-А), їхньої
дочки Марисі (Юлія Карпета, 10-А), наймита Омелька (Ігор Коваль, 10-А),
невдахи-жениха (Артем Пироженко, 10-А), нещасної Оксани та жорстокої пані (Дарія Проценко та Анастасія Цурик, 10-А), Проні Прокопівни та
її подруг (Софія Мельник, Юлія Маруха та Аліна Фурса, 10-Б), Голохвастова (Сашко Буренок, 10-Б) та подруг-учительок, що шукають сенс життя
(Юлія Павлусенко та Анна Михайленко, 10-Б).

Марія КУЗЬМЕНКО
Актори так майстерно виконали свої ролі, переконливо перевтілилися у персонажів, прожили їхні історії на сцені, що ніхто не хотів вірити, що
вистава скінчилася.
Лише через кілька хвилин глядачі шквалом аплодисментів привітали
акторів із прекрасною грою. Усі дякували організаторові цього дійства
– учителю української мови та літератури Наталі Ясь. Саме вона була
і сценаристом, і режисером, і костюмером, і реквізитором. Їй удалося
об’єднати учнів із трьох різних класів, запалити їхні серця творчим вогнем, повірити у власні таланти і реалізувати їх на сцені.
Театр починається не з роздягальні, а з таких людей, як Наталя Григорівна — сповнених молодим ентузіазмом, невичерпною творчою енергією і любов’ю до своєї роботи, дітей, усього прекрасного.
А український театр корифеїв — безсмертний, якщо через багато років
хвилює, наповнює радістю очі молоді і дарує стільки незабутніх вражень.

Інтерв’ю дають журналісти

Риторика — наука переконувати та впливати на аудиторію. Уміння співрозмовника
чітко і грамотно висловлюватись, звертати
увагу на головне — потрібно в усіх сферах
життя. Володіння мистецтвом слова —
одна з умов досягнення успіху.

Марина МАРИЧЕВА
ФОТО авторки

Риториці навчаються учні Виш-городської
районної гімназії «Інтелект», зокрема 11-А
клас. У курсі «Сучасна риторика» є розділ
«Відомості з основ журналістики», який

які люблять свою роботу. Особисто для мене
ця зустріч була дуже пізнавальною. Адже я
мрію у майбутньому стати журналістом».
Анастасія Шуішбаєва: «Ця зустріч мене
надихнула! Приємно зустрітися з людьми, які отримують величезне задоволення від своєї праці.
Дивлячись на них, хочеться бути такими ж. Незабаром ми підемо у доросле життя, і нам просто
необхідно спілкуватися з фахівцями, які можуть
дати практичні поради, життєві настанови».
Яна Велігурська: «Із нетерпінням чекала цієї зустрічі, яка перевершила всі мої
сподівання. Надзвичайно цікаво було не просто
слухати теорію про журналістську діяльність, а
й розповіді тих, хто розуміється на
цьому і, як ніхто інший, може слугувати взірцем для наслідування».
Антон Карпенко: «Я дізнався
багато цікавого про роботу
журналіста, почув про її переваги та труднощі. А також для себе
виділив якості, що мають бути
притаманні журналістові».
Максим Великий: «Ця зустріч
допомогла мені скласти докупи всі міркування і думки щодо
журналістики. Я отримав багато
цікавої та пізнавальної інформації».
Спасибі Надії Прохорівні за
те, що запросила журналістів.
Урок-інтерв’ю (а саме так ми
Книжки на пам’ять про зустріч підготувала
його назвали) став для декого
з одинадцятикласників першим
гостям Надія Кисляк (перша зліва)
кроком до майбутньої професії.

передбачає й знайомство з професією
журналіста. Нещодавно на свій урок риторики вчитель Надія Кисляк запросила головного
редактора міської газети «Вишгород» Марину
Кочелісову та Миколу Сергійчука — заступника головного редактора газети «Слово».
Вони розповіли про свою роботу, про те,
якою захоплюючою, всеосяжною і водночас кропіткою, важкою й відповідальною є
професія журналіста. А ми побували на їхньому
місці, взяли інтерв’ю у гостей.
Дещо із вражень.
Наталія Красюк: «Було цікаво послухати
професіоналів, майстрів своєї справи, людей,

Ліра

Сніговий танець
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка

Дерева білі у саду,
Голки всі памороззю вкриті,
Вони так сяють до ладу
В сріблясто-білім оксамиті.
На обрії — видніє ліс
Яскраво-білою габою,
Проміння
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народної творчості Ніна Михайлишин та представники Білоцерківського крайового братства ОУН-УПА.
Своїми влучними поетичними рядками привітала
Надію Богданівну майстриня та поетеса Ольга Дяченко.
Урочисту частину провела директор краєзнавчого музею Ірина Пироженко. Про життєвий шлях вишивальниці
розповіла Любов Ніколенко, працівник музею.
Наймолодші вихованці ЦТ «Джерело» Ліза Бондаренко та Джемма Асатрян порадували ювілярку веселими привітаннями та пообіцяли, що на наступній
виставці вони представлять власні роботи. Вітали
ювілярку піснею учасники хору «Коралі».
Майстриня охоче розповідала про свої творчі
доробки, адже в кожному виробі – частинка її душі.
Найулюбленіша святиня – ікона Святої Ольги — вишита бісером.
Доля до Надії Романів була не дуже поблажливою.
В молоді роки репресії не оминули, але вона вистояла. За фахом лікар, свого часу працювала у Жукинській
медамбулаторії. Її знають і поважають як добру, чуйну,
мудру наставницю, при цьому сильну, вольову, упевнену
у собі, завжди молоду душею жінку. Вона любляча мати і
дружина, надійна опора для дітей, онуків, почесна учасниця Спілки майстрів народної вишивки, голова районної
Спілки репресованих. Неодноразово представляла свої
роботи на різних виставках народної творчості.

Пишуть книжки вишгородці

Проня Прокопівна
й інші...

Обираємо професію

2011 року

розлилося скрізь,
Сніги лоскоче теплотою.
Та морозець не дав снаги
На повну силу лоскотати,
Тому і почали сніги
Із промінцями танцювати.
А я на танці ті дививсь,
Яких ставало
більш в просторі,
І сам весь радістю світивсь,
Бо дивно так було надворі.

Сніг падає
Сніг тихо падає на землю
ю
І чистоти їй надає,
А на душі моїй приємно,
Вона яснішою стає.
Сніжинка кожна свою ніжність
На землю радісно кладе,
ихх
Та з неба в чарах дивовижних
Несе і добре, і святе.

І чую, як ласкаво лине
Голос від кожної із них:
— Ми є малесенькі краплини,
Що перетворені у сніг.
Зима нас нині зберігає,
и,
Даремно щоб не попливли,
Весна із грунтом поєднає,
Щ гарні
Що
гарн
рн
р
ні вр
р
Щоб
врожаї
були.

Кажуть, що світ
розпочався із Слова.
Але за ним було Число.
Людмила Кузьмівна Кутаф’єва — жінка у
Вишгороді відома: заслужений учитель України,
засновник першої на Київщині приватної школи,
Почесна громадянка міста.
Піввіку вона навчає дітей, як зазначив у передмові до юних користувачів посібника Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, «не тільки
писати і рахувати, а й основам великої науки — життя» і додав, як справжній господар: «…Пам’ятайте
— сьогодні ви здобуваєте знання, а завтра — у ваших руках майбутнє нашого рідного міста».
Заради цього майбутнього і віддає Людмила Кузьмівна непогамовність своєї душі, глибокі
знання учням. За 30 років роботи у Вишгороді
(вчитель математики старших класів середньої
школи №1, директор та засновник Технічного ліцею, засновник приватної школи і сьогодні її викладач, бо важелі керівництва передала своєму
молодшому сину, теж математику та викладачу
інформатики, депутату міської ради Віталію, секретарю Спілки підприємців Вишгородщини)
вона, ніби маяк, спрямовує кожного, кому важко
«пливти» у бурхливому морі цариці наук.
Кілька років тому — старшокласникам, тепер
— учням молодших класів. Понад 3000 учнів випущено за ці роки. Приватна школа вп’яте провела своїх вихованців до старших класів. Учителі
навчальних закладів міста високо цінують математичну підготовку учнів у Кутаф’євих.
Перевага приватної школи у тому, що класи
не переповнені, як у звичайній, а до 10-12 учнів
учитель має індивідуальний підхід. Це, мабуть,
єдина у районі школа, де першачки можуть перепочити у ліжку і дочекатися, поки батьки прийдуть за ними до 18-ї години.
Школа, її проблеми, діти давно вже стали змістом життя Людмили Кузьмівни. Це помітили і оцінили у Міністерстві освіти та науки. Її перша книжкапосібник «Цікава математика» отримала схвальні
відгуки фахівців, які замовили й другу — підручник
для учнів другого класу. А в задумках Людмили
Кузьмівни — видати чотири посібники для початкових класів. Практичного досвіду, знань у педагога
стільки, що вже пора поділитися ними з колегами.
Погортаймо сторінки навчального посібника. До речі, віддрукований він на жовтуватому
папері, рекомендованому Державною санітарно-епідеміологічною експертизою (білий папір
втомлює очі), з безліччю кольорових малюнків.
Побудований посібник у формі гри, що знайомить учнів із світом логіки, вчить орієнтуватися
у просторі, дотримуватись правил дорожнього
руху, вимірювати масу, час і об’єм, довжину відрізків, розвиває пам’ять і увагу, вміння рахувати
гроші, відгадувати загадки, і логічні зокрема.
Посібник знадобиться й учням, і вчителям, і
вихователям груп продовженого дня, і батькам.
Він допоможе дітям зробити перший, головний
крок до лабіринтів математичної науки, яка для
багатьох із них стане орієнтиром у житті при виборі професії.
У четвер, 27 січня, в ДНЗ «Чебурашка» відбулася презентація нової книжки. Її отримали у
подарунок від автора, Людмили Кутаф’євої, та
Вишгородського мера Віктора Решетняка вихованці старших груп дитсадочка, які цього року
підуть у школу.
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29 січня

Мозаїка

2011 року

Актуально

Рік реформ
2011-й — рік реформ в Україні. Щойно
прийнято новий Податковий кодекс. На часі
— трудове законодавство, адмінреформа і
житлово-комунальне господарство (три — у
найближчі півроку).
Реформи чекають і учасників дорожнього
руху. Водії тепер не викликатимуть співробітників
ДАІ при невеликих ДТП – відповідну норму
парламентарії можуть ухвалити вже у лютому. Документ передбачає введення системи
європротоколів та зменшить термін виплат (до
трьох місяців) за автоцивілкою. Зараз в Україні
така процедура затягується в середньому на
півроку.
В освіті теж готуються до змін. Вступати до
вузів будуть за новими правилами: на підставі
середньої оцінки атестата про повну середню
освіту та зовнішнього незалежного оцінювання. І
випробування – творчі або мотиваційне есе ( як у
Оксфорді, Кембриджі, Гарварді) – проводитиме,
за рішенням вченої ради, сам вуз. Щодо плати за
навчання, то вона визначається чинним законом
про вищу освіту. Норми нового закону не передбачають ніяких змін.
Медична реформа передбачає централізацію медичних закладів та покращення транспортного сполучення сіл з районними центрами. Екс-

перимент розпочнуть у Вінницькій, Донецькій,
Дніпропетровській областях. Поки що незрозуміло, як це збігається із світовою тенденцією розвитку сімейної медицини.
Два тижні тому у Парламенті зареєстрували
законопроект «Про гарантії держави щодо виконання рішень», який повністю змінює соціальну систему в частині пільг.
Так, якщо у чинному законодавстві пільговикам
зобов’язані щорічно надавати соціальні путівки, то
у законопроекті слова «щорічні» прибираються. Як
і фіксовані пільги. Тепер порядок і розмір соціальних виплат визначатиме не закон, а Кабінет Міністрів — в залежності від фінансового стану держави. Гроші замість пільг: віце-прем’єр-міністр
– міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає
доцільною часткову монетизацію (скажімо, не безкоштовний проїзд, а грошові виплати) соціальних
пільг, при якій уряд враховуватиме результати
експериментів у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях. Якщо вони будуть вдалими, то
розповсюдяться по всій Україні.
Закон лише на шляху до ухвалення.
Робота не завадить. Сергій Тігіпко: — Тих, у
кого пенсії були і будуть призначені до реформи,
реформа не зачепить ніяким чином. Це стосується
і працюючих пенсіонерів. Урізання пенсій не буде.
Також не передбачаються будь-які обмеження з
виплати пенсій новим пенсіонерам – за винятком
нових «спеціальних» пенсій («Аргументи і факти»).

Коротко про різне

В Україні
•Під час святкування Дня Соборності правий
та лівий береги Дніпра близько півтори тисячі людей з’єднали «живим ланцюгом». Така акція проходить у Києві вже вчетверте.
•Європа обіцяє Україні понад мільярд гривень.
Гроші, які Київ отримає в рамках нових угод про
фінансування, укладених із українським урядом,
спрямують на екологічні проекти. Очікується, що
перший авансовий транш – понад 127 млн. гривень – надійде в середині 2011 року.
•Проїзд у столичних маршрутках знову
подорожчає — до трьох-п’яти гривень, залежно
від маршруту.
•У Дніпропетровську відкрилася виставка
фіалок. Півтисячі різновидів цієї кімнатної рослини
звезли колекціонери з усього міста.
•Між Україною та Ізраїлем із 9 лютого ц. р.
діятиме безвізовий режим.
•Тарифи на місцевий телефонний зв’язок
цього року зростуть на 15 %, оскільки — за поясненням Національної комісії з питань регулювання
зв’язку — цей зв’язок збитковий для операторів.
Останній раз НКРЗ підвищувала тарифи у лютому 2009 року. Минулого року Держадміністрація
зв’язку ініціювала створення Фонду універсальних
послуг, який би компенсував збитки за рахунок
всіх операторів, що надають загальнодоступні
телекомунікаційні послуги. Мобільні оператори —
проти і заявляють, що проект вигідний лише «Укртелекому».
•Із лютого в Україні церковні обряди й товари
можуть подорожчати на третину — у зв’язку з підвищенням на 30% тарифу на електроенергію для

релігійних установ і транспортних підприємств.
•Прес-служба Комунального підприємства «Київський метрополітен» повідомила УНІАН: «Згідно з
рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 №
573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (додаток № 19), втратило чинність Рішення Київської
міської ради від 30.09.2008 № 377/377 зі змінами
та доповненнями, стосовно безоплатного проїзду

Вишгород

Студентки
на вигадки багаті
25 січня, у Тетянин день. Благодійний фонд
святої княгині Ольги порадував мешканців міста
творчими доробками двох студенток — Олени
Ралко та Валерії Кольвах.

Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Сором’язлива струнка дівчина у червоному платті, з довгим волоссям, що темною хвилею спадало на
плечі, охоче розповіла про своє захоплення — живопис (з елементами стилю відомої української художниці Євгенії Гапчинської) та виготовлення ексклюзивних
жіночих прикрас (у власному стилі) на будь-який смак.
Від Гапчинської запозичила головне — «мислення чоловічками». Але Оленину піаністку, у білому концертному платті на тлі інтер’єру з білим роялем і нотами на пюпітрі, важко назвати картиною: дивишся на
неї і чуєш безсмертну музику Бетховена — настільки
органічно поєднані у картині всі деталі.
Олена Ралко — майстриня із Спілки майстрів
Вишгорода. Їй тільки двадцять, вона — студентка
столичного мистецького інституту імені Сальвадора
Далі. Любов до мистецтва — від мами Ольги Дмитрівни — керівника арт-студії творчого міського центру «Джерело», дідуся Дмитра Путіліна — відомого
кіровоградського художника. Захоплюється живописом і малює старша сестра Олени — Марія. Отже,
Ралки — потомствені художники.
Друга учасниця виставки – 15-річна Валерія Кольвах, дочка відомої вишгородської майстрині, керівника гуртка «Золоті ручки» (ЦТ «Джерело»), натхненника
і організатора всіх виставок образотворчого мистецтва у Вишгороді Олени Кольвах. Лера навчається у
коледжі Київського національного економічного університету імені Гетьмана, буде менеджером.

пенсіонерів та інвалідів м. Києва; осіб, які не мають
права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у
яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом
з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду (із 28
січня 2011 року пасажири вищевказаних категорій
сплачують за проїзд у метрополітені згідно з діючим
тарифом; разом із цим, і надалі мають право користуватися безкоштовним проїздом у метрополітені ветерани праці України, діти війни,
інваліди по зору та з ураженням опорно-рухомого апарату 1,2 груп та їх супроводжуючі)».

У Вишгороді

P.S.

Студентки Олена Ралко (зліва)
та Валерія Кольвах

Подяка

Один з етапів чемпіонату світу з «Формули-1» на воді відбудеться 30-31 липня 2011 року у
Вишгороді.
Договір підписали голова Київської обласної
державної адміністрації Анатолій Присяжнюк і
промоутер «Формули-1» на воді, віце-президент
компанії Idea Marketing SA Лавінія Кавалеро.
Цей захід транслюватимуть майже 100 країн
світу, аудиторія — близько 300 мільйонів.

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

Сердечно дякую усім, хто прийшов на відкриття моєї ювілейної
виставки у краєзнавчому музеї по вул. М. Грушевського, 1 — за
присутність, теплі слова, подарунки, квіти. Дякую працівникам історико-культурного
заповідника — Ірині Пироженко, Любові Ніколенко, Леоніду Первічку, Олегу Ковалю —
за організацію експозиції, художнику-оформлювачу Олегу Распопіну, прибиральниці
Таїсії Єфремовій, працівниці міського творчого центру «Джерело» Олені Кольвах, Лесі
Потіцькій та її талановитим дівчатам з ансамблю «Коралі», своїм рідним — невісточцідонечці Ірині і сину Андрію — за прийом гостей.
Низький вам уклін. Нехай Господь обдарує вас міцним здоров’ям та поблагословить на
многії та благії літа.

Виставка працюватиме місяць. Запрошую відвідати її всіх мешканців міста.
Надія РОМАНІВ

Той головний, у кого в руках
пульт. Від телевізора

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
29.01.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

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.

Виставки
Як вона сама висловилась, любов
до вишивки в її роду передається від
покоління до покоління і їй дуже приємно, що комусь це потрібно. У 10 років вишила Божу Матір; на першій виставці було понад 100 божих корівок,
на цій — до півсотні подушечок для
голок і вишитих вітальних листівок.
Творчі доробки дівчат оцінили
організатори виставки — президент
Фонду Володимир Малишев, віцепрезидент Валентина Яковенко, спеціаліст гуманітарного відділу міської
ради, депутат Ольга Мельник, директор центру творчості «Джерело» Наталя Кисіль, майстрині Ольга Дяченко, Світлана Жовтобрюх та ін.
Вони говорили теплі, щирі слова про
цих зірочок на небосхилі мистецтва, про
спадкоємність поколінь. Розчулені побаченим, організатори вручили дівчаткам дуже гарні грамоти із зображенням
св. княгині Ольги — за відродження духовної спадщини, збереження традицій,
талант, наполегливість, прагнення до
самовдосконалення, творчий пошук,
власне художнє обличчя, сучасну інтерпретацію народних творів. А до грамот
— срібні вироби; від міського центру
«Джерело» — цукерки та живі троянди. Дівчата почувалися іменинницями.
А всіх присутніх Володимир Малишев
запросив відвідати Фонд з нагоди Дня
захисника Вітчизни і Дня закоханих 14
лютого – тут (за адресою: м. Вишгород,
просп. Т.Шевченка, 7-а, приміщ. 122, у
робочі дні з 9 до 17 години, телефони
(044) 579-24-44) чекатимуть приємні
несподіванки.

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
29.01.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «5» лютого 2011р.

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

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00
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