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Третя сесія Вишгородської міської ради шостого скликання

Доленосні рішення міських депутатів

Віктор Решетняк та Юрій Ткалич

У роботі III сесії VI скликання Вишгородської міської ради, яка відбулася 16
лютого, взяли участь 32 депутати із 36.
За традицією, двох із них— Олександра
Сливу та Олексія Момота — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
привітав з днем народження букетами
червоних троянд.
Власн. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До порядку денного головою міськради
було внесено питання про порушення клопотання про віднесення міста Вишгорода
до категорії міст обласного значення та — з
ініціативи депутата Юрія Городиського —
питання про необгрунтованість підвищення ціни на проїзд до Києва перевізником
– ТОВ «АвтоЛайн».
Про Генеральний план міста Вишгоро-

Депутати голосують дружно

Андрій Пещерін

да, складну процедуру проходження його в
різних інстанціях, високу якість проектних
робіт доповів заступник міського голови
Андрій Пещерін.
Депутати Дмитро Новицький та Володимир Шелест внесли пропозиції — врахувати у плані зміни за чотири останні роки
та створити робочу групу з проблем перенесення нижньої промислової зони (так
званого 38-го кварталу) з врахуванням інтересів усіх підприємств, розташованих на
березі каналу.
У цілому депутати під аплодисменти
проголосували за Генеральний план Вишгорода. Дружному голосуванню сприяли й
палкі заклики Віктора Решетняка, який вважає Генплан початком інтенсивної розбудови міста, успішним кроком місцевої влади до оновлення старовинного Вишгорода.
«Від вашого рішення залежить благополуччя міста», — сказав він.

Обговорили також питання про новий
статус міста як міста обласного підпорядкування – депутати одноголосно підтримали клопотання міської ради.
Фінансово-бухгалтерським
відділом
внесено зміни до рішення міськради №2/2
« Про Вишгородський міський бюджет на
2011 рік» та представлено звіт про виконання Вишгородського міського бюджету
за 2010 рік.
Заступник міського голови Олексій
Данчин ознайомив депутатів з новими податками, місцевими зборами, порядком
відрахування комунальними підприємствами у міський бюджет частини прибутку, про
звільнення комунальних підприємств міськради від сплати земельного податку.
Питання «Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства
«Управління з розвитку фізичної культури
та спорту Вишгородської міської ради» ви-

кликало жваве обговорення. Річ у тім, що
це підприємство внесло до свого статуту
перелік видів комерційної діяльності, проти
чого виступив депутат Олександр Слива.
Однак більшість депутатів підтримали КП
«УФКС».
Внесено зміни до статуту комунального
підприємства «Координаційний центр з будівництва та замельних питань Вишгородської міської ради». Надано дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок під ЛЕПами
ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго».
Останнім обговорювалось питання, внесене до порядку денного з ініціативи фракції «Свобода», — про звернення депутатів
до голови Київської облдержадміністрації
щодо підвищення цін на проїзд до Києва.
Підтримали цю пропозицію лише чотири депутати. Рішення не було прийняте.
Всі питання порядку денного розглянуті. Прийняті відповідні рішення.

Про порушення клопотання про віднесення міста Вишгорода
Рішення від 16 лютого 2011 року №3/13
до категорії міст обласного значення
Керуючись ст. 143 Конституції України, п. 2 ст. 4 Європейської Хартії про
місцеве самоврядування, ст. 25, п. 41,
ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Положенням «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою
Української РСР», затвердженого Указом
Президії Верховної Ради Української РСР
від 12.03.1981 року, беручи до уваги наступне:

Вишгород — одне із найдавніших міст
України, засноване у 946 році.
Значення Вишгорода для національної культурної спадщини задекларовано у Списку стародавніх міст, селищ і сіл
УРСР, затвердженого Держбудом України у 1968 році. Також Вишгород, згідно
із Постановою Ради Міністрів УРСР від
24.11.1976 року № 532, увійшов до затвердженого «Переліку древніх малих і
середніх міст, що мають пам’ятки історії,

археології і архітектури».
У 1994 році Указом Президента України та Постановою Кабінету Міністрів
України було створено Вишгородський історико-культурний заповідник, основною
метою якого є охорона та дослідження
минувшини Вишгородщини.
У 2001 році, згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини»,
Вишгород внесено до «Списку історичних
населених місць України».
У Вишгороді проживає понад 24 тисячі мешканців. Площа міста сягає 4968
гектарів. На його території розташовано
1545 підприємств різних форм власності,
серед яких ТОВ «Кен-Пак Україна», ТОВ
«Підприємство Пластик Карта», «Хенкель-Баутехнік» та флагман міської промисловості ВАТ «Укргідроенерго» (зокрема Каскад Середньодніпровських ГЕС).
У місті діють шість загальноосвітніх
навчальних закладів, дитячо-юнацька

а-фішка
21 лютого ц. р.
з 11.00 до 13.00 у
приміщенні
прокуратури за адресою: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова,
7 прийматиме громадян прокурор області М. І. Витязь.
Необхідно мати
при собі звернення
у письмовій формі.

спортивна та музична школи, чотири дитячі садочки, тенісна школа, центр творчості для дітей та юнацтва, оркестр-студія, футбольний клуб «Чайка», стадіон,
гірськолижна траса, районний Будинок
культури «Енергетик», бібліотеки та заклади охорони здоров’я.
Вишгород є місцем проведення вітрильних регат, чемпіонату світу з «Формули-1 Н2О». Близькість до Києва, автобусне та новостворене
залізничне
сполучення, реконструйована набережна
дозволяють проводити в місті найрізноманітніші мистецькі фестивалі, спортивні заходи, а наявність історичного надбання, неповторні природні ландшафти
сприяють втіленню культурно-туристичних та рекреаційних проектів.
Згідно з розрахунками затвердженого Генерального плану міста, чисельність
населення Вишгорода може зрости до
2025 року до 90 тис. чоловік. Таким чи-

ном, місто має всі інноваційно-інвестиційні умови, трудові ресурси для подальшого соціально-економічного розвитку,
враховуючи викладене вище, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Київської обласної
ради з клопотанням перед Верховною
Радою України щодо віднесення міста
Вишгорода до категорії міст обласного
значення.
2. Звернутися до Вишгородської районної ради та Вишгородської районної
державної адміністрації з проханням підтримати клопотання щодо віднесення
міста Вишгорода до категорії міст обласного значення.
3. Доручити міському голові створити
комісію для розробки соціально-економічної характеристики міста Вишгорода.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Вітаємо з днем народження Вишгородського міського голову Віктора Решетняка!
Запрошуємо вас на зустріч
із дитячою письменницею та
казкотерапевтом Катериною
Єгорушкіною, яка відбудеться
22 лютого о 19:00 в актовому
залі Вишгородського центру
творчості «Джерело» за адресою: м. Вишгород, вул. Симоненка 3-А.
Після зустрічі охочі зможуть
придбати книги казок автора за
цінами видавництва.

Шановний Вікторе Олександровичу!
Лютий подарував Україні сина із славним ім’ям Переможець. І все своє свідоме
життя Ви йдете нелегким шляхом пошуків
і перемог, є взірцем того, як людина сама
може творити свою долю.
Професійний лікар, який і нині міцно
тримає у руках скальпель, умілий господарник, який на практиці освоює виконробську справу, щирий і розумний співрозмовник, вимогливий керівник, за час

www.vyshgorod.osp-ua.info

свого перебування на обраній посаді міського голови Ви зробили для Вишгорода
стільки, скільки ніхто не зміг до Вас, — з
кожним днем місто гарнішає, стає упорядкованим і зручним для проживання.
Висока довіра під час останніх виборів
— коли вдячні вишгородці віддали перевагу саме Вам, забезпечила найвищий
рейтинг серед голів міських рад Київщини.
Хай Ваша невичерпна енергія стане

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

джерелом ще багатьох корисних для міста проектів, а високий професіоналізм і
працездатність сприятимуть процвітанню нашого прекрасного, старовинного і
водночас молодого Вишгорода!
Зичимо Вам міцного здоров’я! Пишаємось тим, що працюємо разом із Вами,
віримо в успіх усіх Ваших благородних починань.
Від громади міста —
колектив редакції газети «Вишгород»

19 лютого

Уточнення
У газетній кореспонденції «Створено робочі групи» (№ 7 від 12 лютого
газети «Вишгород») допущені неточності. Я не входжу до складу робочої
групи, а — голова відділення економіки і управління УАН, яке призначило
мене керівником проекту «Стратегія
розвитку Вишгорода до 2025 року».
Тобто відповідаю за весь проект.
Важливо відмітити, що, за рішенням бюро відділення до складу академічної робочої групи включені на
правах помічників академіків представники соціуму і бізнесових структур – Н.В. Волошина, В.Г.Парчук,
Н.М.Кисіль.
Термін розробки Стратегії до
1.10.2011 р. визначив не академік Ю.В.
Сенюк, а міський голова В.О.Решетняк
своїм розпорядженням — за погодженням з керівником проекту.

Соціум

2011 року

Відлуння афганських гір

Репортаж

15 лютого в Україні
вшановували
учасників
бойових дій на території
інших держав. У Вишгороді мітинг відбувся біля
Меморіалу
воїнів-інтернаціоналістів. Як завжди,
задовго до його початку з
динаміків лунали тривожні
і змістовні авторські пісні про військову дружбу,
братерство тих, кого поєднала доля на тій війні. Підходили люди з червоними
гвоздиками у руках. На вулиці була плюсова температура, а тому у багатьох на грудях виблискували бойові ордени та
медалі, як у Павла Карбовського (на знімку).

З повагою Іван БУРДАК

Календар

Цей день в історії
19 лютого
1878 – Томас Едісон запатентував
фонограф
1986 – запущена радянська орбітальна станція «Мир»
Іменини: Марія, Максим, Іван,
Марфа
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
1872 – у США запатентований
електричний ліфт
Іменини: Парфеній, Лука, Петро
21 лютого — Міжнародний день
рідної мови
1842 — американець Джон Грінау
запатентував швейну машинку
1914 — у Монреалі створене українське видавництво «Новий світ»
1919 — у Києві вийшов перший номер газети «Комунар» (нині «Вечірній
Київ»)
22 лютого — Міжнародний день
підтримки жертв злочинів, День мученика Никифора з Антиохії, преподобного Панкратія Печерського
1945 — Раднарком СРСР ухвалив
рішення щодо будівництва метро в Києві
1946 — доктор Зельман Ваксман
відкрив антибіотик стрептоміцин
Іменини: Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій
23 лютого — у Білорусі, Киргизстані, Росії й Україні — День захисника Вітчизни; Міжнародний день
стерилізації тварин
1809 —відкрили училище, що стало
найстарішою у Києві школою № 75
1997 — вчені з Едінбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Новонароджену назвали Доллі
Іменини: Валентина, Ганна, Симон, Галина, Прохор
24 лютого
1656 — первосвященики Російської православної церкви звеліли
хреститися трьома пальцями, проклявши «двоперсте хрещення»
1887 — Париж і Брюссель — перші
столиці держав, які мали телефонний
зв’язок
Іменини: День святого Власа;
Всеволод, Дмитро, Федора, Захар
25 лютого
1573 — Іван Федоров заснував
друкарню у Львові
1873 — у Києві створено ПівденноЗахідне відділення Російського географічного товариства
1918 — Мала Рада ухвалила закони
про введення в Українській Народній
Республіці нового (григоріанського)
календаря і середньоєвропейського
часу;
Іменини: Олексій, Марія, Євген,
Антон, Мелетій

Коротко про різне

У світі
Після понад двох тижнів політичної нестабільності і протестів, що
призвели до відставки президента
Хосні Мубарака, Єгипет намагається
відновити нормальне життя. Люди
повертаються до роботи, і на засмічених вулицях відновився рух транспорту. Єгиптом наразі керує Вища
військова рада, яку очолює міністр
оборони.
Хосні Мубарак, який був 30 років
на посаді, зараз перебуває в палаці
на курорті Шарм-ель-Шейх. Він пішов
з посади після 18 днів антиурядових
демонстрацій. Протести почалися 25
січня на хвилі невдоволення безробіттям, бідністю та корупцією.
В Алжирі, так само як в Єгипті
й Тунісі, останнім часом відбувалися
демонстрації із закликами до розширення свобод та покращення рівня життя у країні, де з 1992 року діє
надзвичайний стан і демонстрації заборонені.
У Ємені вимагають до відставки
президента Салеха. Він пообіцяв піти

Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Вишикувались на підході до меморіалу повійськовому підтягнуті стрункі юнаки з діючих військових частин…
Пам’ять повертала у минуле. Так, то була жорстока і досі багатьом не зрозуміла війна. У часи
СРСР Україна брала участь у 27 локальних конфліктах. Найбільш чисельний загін дислокувався в
Афганістані. Понад 10 років тривала війна, покалічивши долі 100 тисяч українців. Із них не повернулись до рідної домівки 3280 воїнів. Ті ж, хто вижив,
згуртувались у громадське об’єднання – Українську
спілку воїнів-афганців. 88 членів її нараховується у
Вишгороді. Меморіал — справа їхніх рук. На кількох
метрах землі, біля скульптури Матері з голубом у
руках, яка так і не дочекалась сина,— завжди ідеальний порядок. Афганці встановили чергування.

Служу Україні

Вишгород

Минулого спекотного літа вони поливали молоді дерева та кущі, що, наче вартові, оточують цей
клаптик землі з усіх боків. Кілька саджанців вирвала чиясь варварська рука…Є серед нас, на жаль,
люди, яким байдужа ця сторінка нашої історія, які
ладні псувати та знищувати будь-які пам’ятки. Але,
попри всі негаразди, це улюблене місце відпочинку вишгородців.
Ось і цього похмурого дня із словом до тих, хто
тут зібрався, звернулись заступник голови райдержадміністрації Валентина Духота, Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, голова районної
ради Олександр Носаль, районний військовий комісар Микола
Прибора, голова районної організації Української спілки воїнів-афганців Віктор Ткачук,
голова районної організації ветеранів Петро
Головко,благочинний
Вишгородського району, протоієрей, настоятель храму свв. Бориса
і Гліба отець Димитрій.
Віктор Решетняк,
зокрема, згадав тих, хто ціною власного життя не
порушив військову клятву і не зганьбив дідів та
батьків. Він подякував організації воїнів-афганців
за велику військово-патріотичну роботу і відзначив той факт, що сьогодні українцям не доводиться
проливати кров за чужі інтереси.
Валентина Духота закликала присутніх взяти
15 лютого участь в акції « Запали свічку», яку ініціювала Українська спілка ветеранів Афганістану.
Хвилиною мовчання згадали усіх загиблих. На
честь них тричі пролунав залп. Чеканним кроком

пройшли повз пам’ятника солдати
строкової служби.
… Червоні гвоздики лягли до
підніжжя монумента Матері. Воїни-інтернаціоналісти
поклали
гірлянду з живими квітами до меморіалу воїнів 167-ї стрілецької
дивізії, яка визволяла Вишгород
восени 1943 року від німецькофашистських загарбників (на набережній).
Після мітингу були вручені почесні відзнаки та
матеріальна допомога великій групі воїнів-інтернаціоналістів, вдовам – від міської ради, райдержадміністрації та районної ради. Із невеличким концертом виступили учасники художньої самодіяльності
Будинку культури «Енергетик».
Міська рада висловлює подяку підприємцям,
керівникам підприємств, які надали допомогу у
проведенні урочистостей,— Марії Ярошенко, Юрію
Таранову, Сергію Горішньому.

Вітчизна чекає на своїх захисників

У всі часи захист рідної землі –
справа честі та гідності патріотів
своєї країни, святий обов’язок кожного громадянина. Світ змінюється, стає більш цивілізованим та гуманним, але, як і тисячоліття тому,
людство розглядає військову силу
як один з основних аргументів у взаємовідносинах між державами та
забезпечення національної безпеки.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — автора
Треба зазначити, що останнім часом престиж армії значно виріс через
те, що багато приватних охоронних
фірм, інших організацій беруть на роботу тільки тих молодих людей, які відслужили в армії. Знову ж таки, є пільги
при вступі у вищі навчальні заклади як
Генерал-майор у відставці Микола Ємець з молодою зміною
військові, так і цивільні. Служба в армії
— це не лише школа мужності, а ще й
– По Вишгороду та району до лав армії призвано 55 юнаків.
можливість отримати робітничу спе- Вони служитимуть у різних військах: МВС, спецпризначення,
ціальність, зокрема, водія, будівель- прикордонних, десантних, аеромобільних тощо. Звичайно, у поника. До речі, якщо раніше за станом рівнянні з іншими роками цифра значно менша у зв’язку з погірздоров’я не мобілізовували до армії шенням стану здоров’я молоді й через те, що особи, які мали проюнаків з плоскостопістю, нині їх запису- блеми з законом, не допускаються до служби в рядах захисників
ють якщо не в аеромобільні війська, то в Батьківщини.
службу забезпечення.
– Розкажіть про контрактну службу.
Про ситуацію, яка склалася у
– На контрактну службу ми запрошуємо юнаків та чоловіків
Вишгороді та районі щодо прохо- від 18 до 40 років. Перший договір укладається на три роки, далі
дження військової служби розпоконтракт може бути продовжено. Розірвання контракту можливе
відає начальник військкомату, підабо за станом здоров’я, або за важливими сімейними обставиполковник Микола Прибора.
–
Миколо
Володимировичу, нами, але не за власним бажанням. Для тих, хто ще не служив,
скільки молодих людей має бути контрактна служба зараховується як строкова. Контрактники забезпечуються гуртожитком, в окремих частинах перебудовуються
мобілізовано цьогорічної весни?
у відставку 2013 року, що іноземні ЗМІ називають
Для заповнення підрозділів Україна зараз щоспробою відвернути кризу, подібну до тієї, що спапівроку викликає на службу близько 25 тисяч юнаків
лахнула в Тунісі та Єгипті.
призовного віку.
У тайському курортному містечку Паттайя 14
Відома українська письменниця та поетеса
пар стали учасниками марафону поцілунків. Акцію
Ліна Костенко перервала свій творчий тур по Украорганізували до Дня святого Валентина. Попереїні. Її зустрічі з читачами Кривого Рогу та Острога
дній гінесівський рекорд найдовшого поцілунку —
відсуваються на невизначений термін, а львівські
32 години і трохи більше 7 хвилин.
зустрічі — скасовані.
«Титанік» визнано найромантичнішим фільПисьменницю обурило те, що у Львові на зумом усіх часів.
стріч із нею продавали квитки, тоді як у інших містах
України акція була безкоштовною. Окрім того, пані
Костенко образилася на деяких критиків Львова,
які, обговорюючи її перший прозовий роман «ЗаКиївського мера Леоніда Черновецького не
писки українського самашедшего», назвали його
бачили з осені минулого року, пояснює своїм читачам TIME. Він з’явився на телеекранах у позами- «літературним провалом» і «несмаком».
нулу середу, сказав, що був у Грузії, працював на
88 % українців не підтримують підвищення
відстані, підтвердивши повідомлення в українській
пенсійного віку. За соціологічним опитуванням
пресі, що йому літаками переправляли документи
(провело в лютому ц. р. Українське демократичне
на підпис.
коло), 36 % готові вийти на акції протесту.
Призов буде чинним до 2025 року. УкраїнВ Україні через негоду знеструмлений 941
ські військові вчергове заявили про неможливість населений пункт у 21-й області.
переходу на систему контрактної військової служУ Львові стартувало четверте свято шоколаби у найближчі роки. Міністр оборони Михайло ду: шоколадні будинки, Ейфелеві та Пізанські вежі,
Єжель називає головними перешкодами недо- гори шоколадних бобів,15 тисяч шоколадних домістатнє фінансування та падіння престижу військо- но та закохане серце, яке претендуватиме на Книгу
вої служби.
рекордів України.
Начальник Генерального штабу – ГоловнокоУ 2010 році українців стало менше на 185 тимандувач Збройних сил генерал-полковник Григосяч чоловік. Лише за грудень 2010 року чисельність
рій Педченко повідомив, що стратегічна лінія щодо
населення України скоротилася на 0,04%, або на
професіоналізації вже розроблена.
17,4 тисячі осіб порівняно з листопадом.

В Україні

під житловий фонд казарми, де військові-контрактники живуть із сім’ями. Взагалі, в умовах кризи для
молодих людей — це теж вихід знайти свою життєву
стежину. На контрактну службу можуть йти і офіцери, і прапорщики.
– Одне з найболючіших питань, яке завжди
хвилює батьків, – щодо нестатутних відносин в
армії.
– Зараз здійснюється жорсткий контроль за
цим. Командири стежать за забезпеченням внутрішнього порядку серед солдатів строкової служби і несуть за це відповідальність. Суворо караються не лише ті, хто скоїв правопорушення, а й ті, хто
допустив до цього. В дисциплінарний батальйон
можна потрапити навіть за словесну образу, не кажучи вже про фізичне насильство, знущання. Отож
– півтора року дисбату, а потім ще доведеться дослужити строкову службу. Не можу запевнити, що
нестатутні відносини повністю викоренені, але таких випадків стало значно менше.
– Після служби в армії молоді люди мають
пільги при вступі до вищих навчальних закладів. А які військові заклади ви можете порекомендувати?
– У Львові – Інститут сухопутних військ, вищий
заклад Повітряних сил – у Харкові, Військово-Морських сил – у Севастополі. У Києві при Національному університеті ім. Т. Шевченка готують офіцерів
забезпечення. Є філії і в інших містах. До речі, молодим людям, які мріють про кар’єру військового, треба сміливіше йти до мети. Минулого року більшість
з тих, хто вступав до військових вузів,стали курсантами. Отож треба лише бути впевненим у своїх силах і мати бажання.
Ну а поки не розпочався весняний набір, армія чекає на поповнення, Батьківщина – на своїх захисників.
Російський газ для України у ІІ кварталі подорожчає на 6% — до 280 доларів за тисячу кубометрів, прогнозує голова правління НАК «Нафтогаз
України» Євген Бакулін.

У районі
На території Демидова буде споруджено
храм (жіночий монастир). Під нього вже відведено
землю та кошти австрійських інвесторів.
11 лютого перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації, депутат Київоблради від Вишгородщини Ярослав Москаленко
разом із головою Вишгородської райдержадміністрації Олександром Приходьком, головою районної ради Олександром Носалем та керівниками підрозділів РДА зустрівся з виборцями у районі.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»
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Наше місто

Вишгород

Як утримати ціни?

Школа виживання
Керівники області і району занепокоєні високими цінами на
продукти харчування у місті і Вишгородському районі порівняно із
середніми цінами на Київщині. Це
і стало темою чергового засідання
робочої групи при райдержадміністрації, яка контролює формування цін на основні види продовольчих товарів.
Перший заступник голови РДА
В’ячеслав Савенок та заступник голови РДА з економічних питань Тамара
Овчинникова проаналізували дані моніторингу, зібрані відділом економіки РДА. На 14 лютого поточного року
ціни на підприємствах торгівлі району
на продукти першої необхідності були
такі (середні): борошно пшеничне —
4,72 грн; яйця курячі — 7,25 грн за
десяток; цукор — 10,67 грн, олія соняшникова — 16,00 грн, крупа гречана
— 20,75 грн. Ціни на ринках: борошно
— 4,30 грн, яйця — 7,40 грн, цукор —
9,70 грн, олія — 13,30 грн, крупа гречана — 17,55 грн.
Середня надбавка на борошно —
12,5 %, яйця — 12, 5, цукор — 15, олія
— 15, гречка — 17 %.

Організатори зустрічі хотіли почути
думку членів робочої групи та запрошених — підприємця Олександра Семенова, начальника районного управління агропромислового розвитку
Галини Журбенко, головного контролера-ревізора
контрольно-ревізійного відділу Валентини Дивинської,
інспектора з питань якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції району Лариси Кот, начальника відділу районної податкової інспекції Олександра Павлусенка.
Однак з їхніх реплік, а також коментарів директорів ринку у Вишгороді
Сергія Шевченка та Сергія Головаченка, заступника голови райспоживспілки Надії Підгорної зрозуміли, що гречку, на яку є попит, на вимогу знизити
ціну — підприємці просто заховали до
кращих часів. Водночас торговельники говорили про проблеми реалізації
м’яса, курятини на стихійних ринках,
де м’ясо-молочна продукція без ветеринарного контролю, але створює
нездорову конкуренцію тим, хто має
всі відповідні документи. Наголошувалось також на поліпшенні зв’язків між
виробниками (ЗАТ«Комплекс «Агро-

Олена ПЛОТНІКОВА
У Вишгороді 15 лютого ц.р. на
селекторну нараду зібралися голова
Вишгородської районної державної
адміністрації Олександр Приходько,
голова Вишгородської районної ради
Олександр Носаль, голови сільських
рад. Київську область представляв

Увага!

Абітурієнт-2011!
Розпочато конкурс на вступ до
Національної Академії Служби безпеки України (м. Київ) на факультети:
«Правознавство» — підготовка
юристів із знанням іноземних мов;
«Філологія» — підготовка перекладачів-референтів.
А також до Інституту підготовки
юридичних кадрів для СБУ НЮАУ ім.
Я.Мудрого (м. Харків) — за напрямком «Право».
Довідки можна отримати за адресами: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-а,
або Хрещатик, 6 (7-й поверх). Тел:
(044) 281-54-47, 281-54-24.
Інформація про НА СБ України
та правила прийому є на офіційному сайті за Інтернет-адресою http.
academu.ssu.gov.ua. Тел. приймальної комісії: (044) 527-76-24.

марс») та реалізаторами, щоденному моніторингу торгових надбавок. Рекомендації робочої групи: обмежити націнки до нуля,
відмовитись від надприбутків, не допустити подорожчання у районі борошна та хлібо-булочних виробів, регулярно оприлюднювати у засобах масової інформації району, міста, на спеціальних
стендах ринків ціни на продукти харчування в районі, області,
місті, збити нездоровий ажіотаж на деякі продукти.
Тільки чи дослухаються до цих рекомендацій ті, кому вони
адресовані?
***
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк узяв участь
у нараді, яку провів голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, щодо стабілізації цін на основні продукти харчування в Київській області.

Селекторна нарада

Область - район - місто
На регіональних селекторних
нарадах обговорюються найважливіші питання сьогодення та шляхи їх вирішення. Кожний регіон звітує про ситуацію в промисловості,
сільському господарстві, громадському житті.
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перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації
Ярослав Москаленко.
Розглядали земельні, податкові
та соціальні питання. Цей рік голова Вишгородської РДА прагне присвятити покращенню роботи в галузі
охорони здоров’я. Зокрема, розпочато ремонт районної лікарні, планують
закупити медикаменти та кілька машин швидкої допомоги для лікарень
Вишгорода й району.
Актуальна проблема в районі –
сплата податків підприємствами, що
працюють на його території. Недооподаткування призводить до втрат
у державному бюджеті. А звідси – не-

доплати за проїзд пільговиків. Кошти
на нього вдвічі скорочено. Можливим
вирішенням ситуації є введення талонів і розподілення їх між пенсіонерами (таку систему запроваджено у
Броварах і Фастові).
Основна тема селекторної наради 15 лютого – подорожчання продуктів харчування. Київська область
на другому місці в Україні за темпами подорожчання продовольства, на
першому – за зменшенням поголів’я
великої рогатої худоби. На Київщині найвищі ціни на яловичину. Та й
інші продукти коштують дорого. Так,
середня ціна по Україні борошна –
3,50 грн, яловичини – 38 грн, вареної

Щиро ВІТАЄМО шановного Віктора Олександровича
РЕШЕТНЯКА, Вишгородського міського голову,
з днем народження!
У мэра сегодня день рождения,
И мы ему подарим настроение,
Душа чтоб трепетала и запела,
Чтоб счастью не было предела.
Ты — капитан, в руках твоих штурвал,
И Вышгород тебя давно так ждал.
Семь футов под килём, мы все — на корабле,
Прекрасно жить на этой вот земле.
Ты жизней много спас и матерей,
Себя раздал ты тысячам людей,
И, зная сердца чистоту и доброту,
Вручил Господь тебе людей мечту.
Что расцветает, как цветок весной,
И всем живущим даришь ты покой
И радость быть, и городом гордиться,
Детей счастливые мы видим лица.
Так счастлив будь и ты, родной,
В семье огромной городской.
Душа чтоб развернулась и запела,
И счастью твоему чтоб не было предела.

Йшлося про прискорення видачі актів на постійне користування землею школам та офіцерамафганцям; про виплату заборгованості із заробітної плати бібліотекарям; про фінансову підтримку
медикам у зв’язку з передачею на баланс області
тубвідділення; про ціни на проїзд у транспорті.
Ярослав Москаленко побував у школах, над
якими взяв шефство ще на посаді голови Вишгородської РДА. Разом із мером нашого міста Віктором Решетняком відвідав Вишгородську гімназію
«Інтелект». У Новопетрівську школу №1 віце-губернатор завітав із головою Вишгородської РДА
Олександром Приходьком, заступником голови
РДА Валентиною Духотою, радником голови РДА
Юрієм Маланюком, начальником відділу освіти
Раїсою Клименко. У школі заплановано замінити
вікна, дах. А ще тут зроблять нові ганки, каналізацію, водопостачання, вентиляцію у спортивній залі, замінять внутрішню мережу опалення,
пожежну систему, утеплять фасади і побудують
спортмайданчик.
У Нових Петрівцях Ярослав Москаленко заїхав і
до лікарні, яку також цього року очікує капітальний
ремонт.
Разом із головою РДА Олександром Приходьком він оглянув місце проведення майбутніх змагань Чемпіонату «Формули-1 на воді». На території
набережної водосховища, де пройдуть змагання,
працівники Лютізької дослідної станції та Київського обласного управління лісового господарства

Колектив КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
(Автор віршів — Сергій Хаустов)

ковбаси – 28 грн, молока – 6,30 грн,
сметани – 16,80 грн, яєць – 6,50 грн,
цукру – 9 грн, гречки – 14 грн. У більшості населених пунктів області ціни
значно вищі.
Основне завдання влади – створення сприятливого життєвого середовища для громадян. Щодо
стабілізації цін на основні продукти
харчування, то, як зазначив перший
заступник губернатора Київщини
Ярослав Москаленко, –«першим кроком до покращення ситуації стало
підписання меморандуму між Київською міською адміністрацією та підприємствами Київської області про
співпрацю».

Офіційно

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
1. Нежитлове приміщення (десятий поверх) — площею 50,2 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ, адреса: вул. Н. Шолуденка,
буд. 6-в.
Конкурс відбудеться о 10:00 07 березня 2011 року за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, буд. 1, к. 62. Телефон для довідок:
(04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, терміну виконання робіт (не
більше 15 календарних днів), копію статуту та
документів, що підтверджують кваліфікацію.
Конкурсна документація подається до 02 березня 2011 року.

підтримка медицини та
соціальної сфери. Так,
Вишгородська районна
організація Партії регіонів вже допомогла
медикаментами фельдшерсько-акушерським
пунктам (ФАПам) Лебедівки, Рудні Димерської,
Сичівки, Вахівки, Ровів,
Любимівки, Федорівки,
Боденьок. А Центру соціальних служб сім’ї та
молоді партійцями подаровано комп’ютер.)
«Ми провели значну роботу щодо блаУ президії зборів: Інна Шубко, Олександр Качний, Ярослав Москаленко, гоустрою району, розбудови інфраструктури,
Олександр Носаль, Віктор Решетняк, Семен Поташник
отримали право провести Чемпіонат «Форприбрали дерева, розширили дорогу.
Цього ж дня відбулися збори Вишгородської мули-1 на воді», – наголосив голова Вишгородрайонної партійної організації Партії регіонів. ської районної організації Партії регіонів, перший
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк заступник голови Київської обласної державної
говорив про розвиток у місті, голова Вишгород- адміністрації Ярослав Москаленко. – Сьогодні
ської райдержадміністрації Олександр Приходько район працює над відновленням роботи агропродоповідав, що зроблено в районі, заступник голо- мислового комплексу. Значна увага приділяється
ви Київської обласної організації Партії регіонів, виділенню земель під посіви овочевих та зернових
голова обласної ради Олександр Качний – про на- культур, овочесховищ для запасу продовольчих
мічене в області. (Зокрема пріоритетами будуть продуктів, накопиченню продовольчих запасів для
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Глас народний

Авто на газоні
Яку б газету не взяв у руки, в
очі кидаються кореспонденції,
як погано нам зараз живеться, як
стрімко зростають ціни і зменшуються зарплати. Втім, я ще ніколи не бачив стільки особистих
машин, скільки зараз. І не лише
на вулицях, де вони створюють
«пробки», а й під вікнами наших
будинків.

Петро ТЮТЮНИКОВ,
старший будинку №6
по вул. Н. Шолуденка
Щодня тут «ночують» до 30 авто
різних марок. Дехто з власників для
більшої безпеки влаштовує свою
улюбленицю під вікнами, на газоні.
Іноді всю ніч виють сирени — спрацьовує сигналізація. І який може бути
сон в таких екстремальних умовах?
До того ж часто-густо через заставлення прибудинкової території автомашинами різних марок не може
припаркуватися швидка допомога,
і медики змушені пробиратися до
під’їзду через ліс автівок.
Розмовляти з їх власниками
– лише псувати нерви. У відповідь
чуєш: «А куди я її поставлю – собі
на голову?» Втім, вихід бачу лише у
оплаті за стоянку машини на тротуарі або газоні. У Києві ціна за такий
квадратний метр —16 грн. А машина
займає 2-3 метри. Це ж гроші – для
поповнення міського бюджету. Їх
можна витратити й на облаштування
нових платних стоянок, яких у місті
не вистачає, і на благоустрій вулиць
та скверів.
Можливо, моя ідея зацікавить
міського голову і виконавчий комітет?

Спасибі газеті

Гаманець знайшовся
У попередньому номері газети
була надрукована замітка «Чий гаманець?».

Катерина КВАШИНА,
м. Вишгород
Читаю «Вишгород» від рядка до
рядка, і коли побачила цей заголовок, розхвилювалась. Прийшли з газетою сусіди, які теж знали про мою
пропажу. Бо кілька днів тому втратила свій гаманець саме у тому місці,
про яке написала Галина Степура.
Зателефонувала їй і дуже зраділа,
що за всіма ознаками це була моя
річ. Ми зустрілись, Галина передала мені гаманець. У ньому були гроші, і я на знак подяки запропонувала
трішки їй. Але жінка відмовилась, а
я зніяковіла — зазвичай за знайдене люди віддячують грішми. Галина
Степура для мене взірець благородства і порядності. Дай Бог їй міцного
здоров’я! А газеті — щиро дякую.

Коротко про різне
проведення інтервенції на ринку у
разі зростання цін. Невдовзі районну
організацію очікують серйозні «кадрові чистки».
За словами Ярослава Москаленка, завдання партії сьогодні –
контролювати й органи місцевого
самоврядування, і виконавчу владу:
«Поставивши людей на посади, ми
відповідаємо за все, що вони роблять. Обласне керівництво партії підтримало ініціативу міського голови
Віктора Решетняка створити у міськраді фракцію або коаліцію під назвою «Рідне місто». Нею керуватиме
Партія регіонів. Найближчим часом
ми проведемо перемовини з усіма
політичними силами, представленими у раді, щоб працювати разом». До
15 березня на зборах у первинних
організаціях Партії регіонів мають
обговорити стан виконання передвиборчих програм та визначити завдання членам партії на наступний
рік, адже на майбутніх виборах 2012
року провідна політсила прагне продемонструвати результат не гірший,
ніж на місцевих.
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Літературна вітальня

Я — мова народу
з міцним корінням
Георгій ГЕРАСИМОВ
Присвячується рідній мові
Я — мова! Я пам’ять твоя,
Народе великий, що дав Кобзаря!
Я — мова! Веду переказ
Із прадавніх віків
Про життя во весь час.
Я — мова слов’ян, народу
З міцним корінням.
Давнішнього роду.
Для нащадків усе зберегла
Від князя Олега до сущого дня.
Я — мова! Народ свій прошу:
— Виведіть з-під гніту,
Котрий я ношу!
Я — мова! Пісня лісова!
Подих Лесі, музика й слова!
Я — мова Франка і Тичини,
Любіть і плекайте
Мене щохвилини!
***

Кричала німо Україна
Петро СИНИЦЯ
«Ой, що ж це з тобою,
Вкраїно, зробилось?
Чому знов притихла?
В очах повно сліз…
Село почорніло,
Хати похилились,
А тин — вужаками
Із дому поліз…»
…Стоїть вся обшарпана.
Сива Вкраїна!
Лиш небо мерцями
Кругом підпира
І шепче: «Я вірю,
Моя солов’їна
Порадує мова
Ще діда Дніпра».
***
Рідна мово! Живу я з тобою:
Не здаєшся, співаєш пісні.
Не зістарить тебе — молодою
Ти смієшся і плачеш мені.
***

Олена РОГОВЕНКО
Здається, іноді
звання «патріотизм»
Чи не образа, дикий архаїзм.
Але, на щастя, волею Творця
Нам полум’яні вкладено серця.
І наша мова, вільна, наче птах,
Несе любові слово по світах.
Сопілки спів, калинові гаї,
Лелека — символ щастя у сім’ї.
І вишиті барвінком сорочки,
І з вічності у вічність — рушники.
Хіба це сором — дбати про своє?
Чи не цікаво, є ти чи не є..?
***

Дата
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Ольга ДЯЧЕНКО
Соловей, дбайливий татко,
Славився на цілий гай.
Посилає солов’ятко
Вчитись співу в дальній край.
Повен гордості за сина,
Стрів його через літа.
І скликав усю родину —
Син учився по світах!
Заливалось солов’ятко,
Та заморські все пісні.
— От навчивсь!
— гордився батько.
Спів сподобався рідні.
— А тепер утни щось рідне,
Ми ж у світі співаки!..
Солов’ятко вмовкло бідне —
Все забуло за роки.
Розчарована родина.
Що ж, талант у нього є,
Вчить чужому треба сина,
Та не забувать й своє.

і аеростат-наглядач. Посмертно Кирила
Олексійовича Снегурова нагородили орденом Червоного Прапора.
А як склалася доля сина полку, який з
боями відступав аж до Астрахані? Після
війни закінчив танкове училище і служив
в армії до 1951 року. Демобілізувався і
після закінчення Київського інституту фізичної культури став тренером.
Володимир Дмитрович — почесний
громадянин міста Нікополя, заслужений
тренер України. Дев’ять його учнів теж
мають це високе звання.
Він завжди серед молоді. І у своїх
фронтових спогадах ніколи не забуває
про відважного капітана, сім’я якого
живе неподалік — у Марганці.

До 70-ї річниці героїчної оборони Києва

У небі над столицею
Нещодавно у Національному музеї-заповіднику «Битва
за Київ у 1943 році» побували ветерани МВС та пошуківці з Нікополя, що на Дніпропетровщині. Це була численна
делегація (40 гостей), у складі якої — фронтовики і люди
середнього віку, юні курсанти. І це не перша зустріч з ветеранами Нікополя.
Ольга СУБАЧ,
завідуюча відділом експозиції музею

Музей листується з учасником оборони Києва Володимиром Дмитровичем Бредіхіним, сином 2-го авіаційного полку,
що базувався під Васильковом. На початку війни йому було
14 років. Кмітливого, спортивного Володю помітив у дитячому
будинку політрук полку, побачив у його очах вогник відчайдушності і відваги, дізнався, що хлопчик давно рветься на фронт.
Батьки Володі померли від голоду в 30-х роках. Найріднішими
віднині для нього стали льотчики другого винищувального полку, а замість тата — капітан Кирило Снегуров.
Влітку 1941 року авіаполк базувався біля с. Гоголева на Київщині. Йшли бої. Один за одним піднімались у небо літаки. Але
не всі повернулися на аеродром. Хлопчик бачив останній бій
свого наставника. На все життя запам’ятав, як той перед польотом сказав йому: «Якщо не повернуся – знайди родину».
Наче щось відчував.
Капітану Снегурову після бою і тяжкого поранення все ж

Міжнародний день рідної мови
21 лютого в світі відзначається Міжнародний день рідної мови, який був проголошений у листопаді 1999 року на Генеральній конференції ЮНЕСКО.
Щорічне відзначення цього дня має концентрувати увагу на мові меншин, які часто
просто зникають. Багато мов, якими користуються менше ніж 100 осіб, не задокументовані.
Первинна мова або мова наших предків –
інтегральна частина етнічного і національного
походження людини. Тому її дискримінація –
це дискримінація й за національною ознакою.

Володимир Бредіхін

вдалося посадити свій літак. Він
зберіг машину, але — не власне
життя. Коли бійці аеродромної
команди підбігли до літака, то
побачили скривавленого, непритомного капітана. Він помер на
їхніх руках. Але встиг збити ворожий літак. Це був його 35-й бойовий виліт, а на рахунку ескадрильї налічувалося 10 збитих літаків

Найголовніше, що відрізняє нас від інших, – це
мова.
Рідна мова – це й культура, і засіб спілкування. Українську мову вважають рідною
67,5% населення, російську – 29,6%. Частка
«інших мов» – 2,9%.
Різноманіття мов – величезне надбання людської спадщини.
За даними ЮНЕСКО, у світі – 6000 живих
мов. Половина з них – на межі зникнення.
96% мов використовує тільки 4% населення.
80% африканських мов не мають писемності.

Ці «перли» літературний редактор Ольга Дяченко зібрала під
час роботи у столичних ЗМІ. Це приклад того, як високі посадовці спотворюють рідну мову.
• Перше читання взагалі нікуди не налазило.
• Він живе серед різьбярів, якими насичений цей край.
• Ця пісня писалася під мене.

У попередньому номері газети «Вишгород» (від 12 лютого) була надрукована стаття В. Саюка «Ірпінська битва 1320
року».
Здавалось би, українці зітхнули з полегшенням, коли за нової влади з екранів телевізорів, шпальт газет залунали
заклики – покінчити з фальсифікацією
історії Але ні-ні та під маркою псевдодемократії оприлюднюються антиісторичні факти, формуючи у людей однобоку
думку, вигідну певним дворушницьким
колам. І це у той час, коли між Україною
та Росією почали налагоджуватись добрі
сусідські відносини.
Василь КЛИМИК,
член Спілки художників України

Ось і у В. Саюка читаємо про те, що «… історики Московської імперії, приписуючи собі
минуле Київської Русі, не могли дозволити
Києву звільнитися від татаро-монгольсько-

У Вишгороді
Дев’ятого лютого в рамках Тижня педагогічної майстерності вчителів
світової літератури до Вишгородської
районної гімназії «Інтелект» завітали
гості з усього району. Вчитель-методист вищої категорії Надія Петенок
підготувала з учнями 8-б класу виставу «Любви все возрасты покорны» за
мотивами творів Олександра Пушкіна.
Були інсценовані уривки з «Євгенія
Онєгіна», «Панночки-селянки», «Казки
про царя Салтана», «Циган».
У цей же день відкрите навчальне заняття (в рамках майстеркласу) «Квіти улюбленому письмен-

•
•
•
•
•
•
•
•

Щорічно зникає десяток мов, і ця тенденція в
майбутньому посилюватиметься. Цей день
має сприяти визнанню й використанню саме
рідної мови, особливо це стосується мов національних меншин.
Державна мова в Україні – українська. Держава забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. В
Україні гарантовано вільний розвиток, використання та захист російської, інших мов національних меншин. Це передбачено Конституцією України та відповідними законами.

Якби я була злою королевою, я б наказала вам відрубати голову.
На півдні люди більш бурхливі, вулканічні.
Ті депутати, що стоять на засадах прийняття бюджету, вже
враховані.
Чого ви, молодий і агресивний, підставляєте президента?
Бюджет попав в ту ситуацію, що попав.
Депутат може виконати своє бажання, зібравши 90 підписів.
Вони убезпечують безпечність безкінечних перекусів.
Президент лягає з одною думкою, а встає з другою.

Історія справа і зліва

Резонанс

Коротко про різне

На знімку військових часів — такі
літаки захищали небо над країною

Нас відрізняє від інших – мова

Слово не горобець

Віктор КУЧЕРУК
Благословіть, якщо є змога,
Мене, сестрички і брати.
Позбавте творчої дороги
Розчарувань і самоти.
Благословіть мене в кімнаті
Своєю вірою й теплом,
Коли я буду віршувати
У час досвітній за столом.
Благословіть хутчіш незримо,
Нехай на відстані думок, —
У вірші наголоси й рими,
Й слова, написані в рядок.
Благословіть у мить наснаги
І в час, коли її нема.
Благословіть мою повагу
Також до вашого письма.
Благословіть всі забаганки,
Що прочитали наяву.
Із дня у день безперестанку
Я ними сповнений живу.
Благословіть...
***

Вишгород

го поневолення в 1320 році, в той час, коли
не існувало великого Московського князівства…». Так, не було цього князівства у Києві.
Воно було у Володимирі, а Московське князівство, засноване Юрієм Долгоруким у 1147
році, тільки набирало сили. Міжусобні чвари
київських князів допомогли орді Батия у 1240
році захопити і повністю знищити Київ. А надалі у ньому залишались нащадки князів, які
виконували роль намісників хана, отримуючи право на княжіння тільки після одержання
«ярлика» від Золотої Орди.
То яка ж битва відбулась у 1320 році?
Орда на той час потерпала від внутрішнього
розбрату між Ногаєм і Туля-Буги, з півночі загрожував литовський князь Гедимін. Узбек
намагався зміцнити свої позиції з допомогою
російських князів, сприяючи їхнім шлюбам з
литовськими княжнами. Але, незважаючи на
це, Гедимін почав свій наступ на Південну
Русь.
Читаємо у М. Карамзіна: «Как скоро весна наступила и земля покрылась травою, Ге-

нику» провела вчитель-методист вищої категорії Віра
Василенко. Кожен учень приніс квітку, яка, на його думку,
символізує творчість письменника. Мета заходів — формування читацької культури школярів.
Державна інспекція з контролю за якістю лікарських
засобів тимчасово припинила використання туберкуліну
(проби Манту). У Вишгородській ЦРЛ — до надходження
розпоряджень з області — педіатри поки що утримуються
від цього виду щеплення дітей.
Взимку зазвичай збільшується кількість хворих у стаціонарних відділеннях медичних закладів. Не виняток і Вишгородський район. Наявність ліків — приблизно відсотків
на 50, тільки на ургентну (позапланову, швидку— ред.)
медичну допомогу.
Таку допомогу було надано у Вишгородській ЦРЛ
п’ятьом особам, які у позаминулу п’ятницю опинилися
біля старого кладовища у Вишгороді. (Про те, як це сталося, повідомляв не один телеканал, нині із цим розби-

димин с новою бодростию выступил в поле,
взял Овруч, Житомир, города киевские и шел
к Днепру. В Киеве властвовал Станислав,
один из потомков св. Владимира; он имел
время призвать моголов, соединился с Олегом Переяславским, с изгнанным князем
Луцким Львом, с Романом Брянским верстах
в 25 от столицы, на берегу Ирпени... Но отборная дружина литовская, ударив сбоку на
россиян, смяла их. Олег положил голову на
месте битвы, Лев также. Станислав и Роман
ушли в Рязань. А Гедимин, отдав свою добычу
воинам, осадил Киев. Еще жители не теряли
надежды и мужественно отразили несколько приступов. Наконец, не видя помощи ни
от князя Станислава, ни от татар и зная, что
Гедимин щадит побежденных, отворили ворота». (Н.М.Карамзин. «История государства Российского», стр.327 М. ЭКСМО, 2006).

Після обміркування фактів і варто подумати про те, кому ж ставити пам’ятник на р.
Ірпінь, а кому давати Нобелівську премію за
чергову фальсифікацію історії.

раються правоохоронні органи.) Чотирьох чоловіків без
певного місця проживання (жінка померла у прийомному
відділенні лікарні) ще й обігріли та вдягли і розмістили у
новопетрівські палати Червоного Хреста. Наступного дня
їх відправили до столиці.
Пацієнти ж, які мають дах над головою, зарплатню чи
пенсію, — самі купують ліки, системи для крапельниць,
шприци, вату, спирт і т. ін. Десятиденне ефективне лікування, скажімо, гіпертензії (підвищення кров’яного
тиску — ред.), обходиться приблизно у півтори тисячі
гривень.
Не секрет, що державне фінансування медицини —
недостатнє, медичні заклади не перебувають на балансі
місцевих (сільських) рад, говорити про чорнобильську
квоту і поготів не доводиться. Тож головний лікар ВЦРЛ
Віктор Павленко підготував листа головам сільських рад
з проханням по можливості допомогти місцевим медзакладам.
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Вишгород

Телепрограма

19 лютого

10.00 Друга смуга
10.05 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Право на захист
12.45 Шеф-кухар. Сніданок
12.55 Навколо світу за 48
годин
13.25 Х/ф «Визволення»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Майстер-клас
15.55 Фольк-music
16.45 Т/с “Атлантида”
17.30 Співає Валентина
Толкунова
17.55 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Концертна програма
гурту “ТІК”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Армія
21.55 Співає Муслім
Магомаєв
22.55 Трійка, Кено

06.10 Т/с “Янгол -

05.25 Служба розшуку дітей
05.35 Світанок
06.30 Ділові факти
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
06.45 Світанок
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 Ділові факти
07.45 Факти тижня з
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
Оксаною Соколовою
19.30, 23.20 «ТСН»
08.45 Факти. Ранок
07.25 Мультфільм
09.30 Чудо-люди
10.40 Х/ф “Соломон Кейн”
09.25 «Смакуємо»
12.45 Факти. День
10.00 Х/ф “Крізь час”
13.00 Провокатор
11.00 Х/ф “Містер Бонс”
14.00 Під прицілом
12.55 “Велике перевтілення” 15.05 Х/ф “Третього не
дано”
13.40 “Розкішне життя”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
14.35 Х/ф “Міф”
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
17.15 “Шість кадрів”
19.20 Надзвичайні новини з
17.40 Х/ф “Червоний лотос” Костянтином Стогнієм
20.00 “Зірка+зірка-2”
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.20 Т/с “Маргоша - 4”
22.40 Факти. Підсумок дня
23.45 Х/ф “За жменю
22.55 Свобода слова з
доларів”
Андрієм Куликовим
01.35 Х/ф “Червоний лотос” 01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
03.05 Т/с “Руда”
02.05 Провокатор

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
07.30, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
08.00 “СТН-спорт-тижневик”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Файна садиба”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “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”
Б.Гребєнщиков
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Вершники”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Гуськов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.10 «Бізнес+»
06.15 “Документальний
детектив”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.40 Х/ф “Рідні та близькі”
11.45 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Підказка з того світу”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

06.00, 10.05, 02.35 Твій хіт
06.20, 11.55 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Світ
07.45, 20.15, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
08.00, 18.55 Підкорення
Арктики
09.00, 22.10 Створення
досконалості
11.00 Сутність звіра
12.15 Погляд у майбутнє
15.40 Журфікс
16.50 Х/ф “Таємничий
острів”
18.30, 20.30, 23.15, 02.55
“24 години”
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
21.10 Хіт-парад дикої
природи
00.00 Таємниці долі
03.05, 05.20 Диваки
03.45 Боспорське царство
04.35 Невідома окупація

06.10 Т/с «Розсмішити до
смерті-3»
06.55, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 «З новим ранком»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.10 Т/с «Генеральська
онука»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.20 «Детективи»
14.30 «Судові справи»
15.20 Чекай на мене
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” -4”
18.10 “Здоровенькі були”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 Програма Савіка
Шустера “Команда мрії”
23.15 Д/ф “Снігова людина.
Останні очевидці”
00.15 Т/с “Дев’ять”

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00 Т/с “Слід”
09.10 Т/с “Варенька - 3. І в
горі, і в радості”
11.10, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.10 Т/с “Дім біля великої
річки”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Глухар.
Повернення”
22.15 Х/ф “Водний світ”
01.00 Х/ф “Стелс”
03.00 Щиросерде зізнання
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 Т/с “Любов та інші
дурниці”
05.15 Срібний апельсин

7.40 Ти не повіриш!
8.35 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
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 Надзвичайна подія
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Гість»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Ковшик»
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.35 Година суду
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани 2»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»

09.00 Підсумки дня
09.25 Точка зору
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Сільрада
12.35 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.05 Хай так
13.30 Х/ф “Визволення”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
22.00 Право на захист
22.30 Книга. ua

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, 23.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.50 “Шість кадрів”
15.10 Х/ф “Напролом”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Міф”
02.15 Т/с “Руда “
04.35 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.25 Т/с “Ведмежий кут”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.30 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.05 Т/с “Морський
патруль”
17.30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Ігри розуму”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 03.05 “24 години”
06.10, 20.15, 23.40, 05.45
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 Мультфільм
07.40, 17.00 Життя серед
життя
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Підкорення
Арктики
10.00, 15.40, 02.35 Твій хіт
10.50 Живе багатство
України
11.20, 17.30 Генеза
здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Створення
досконалості

06.10 Т/с “Розсмішити до
смерті-3”
06.55, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Генеральська
онука”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.20 “Детективи”
14.05 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” -4”
18.10 “Здоровенькі були”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Гаряче крісло”
23.35 Д/ф “Моя країна”
00.15 Д/ф “Микола
Єрьоменко. Останній палко
закоханий”

05.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Повернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.30 Т/с “Любов та
інші дурниці”
13.00 Т/с “Дім біля великої
річки”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
22.15 Х/ф “Марш-кидок”
00.35 Х/ф “Водний світ”
03.00 Щиросерде зізнання
03.30 Події
03.50 Критична точка
05.15 Срібний апельсин
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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, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф «Хроніки
Спайдервіка»
11.20 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Вороніни”
22.40 Новий погляд
23.40 Т/с “Межа”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Новий погляд
02.05 Х/ф “Честь і слава”
03.35, 04.40, 05.25 Зона ночі

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 «Бізнес-час»
09.25, 00.30, 03.30
«Автопілот-новини»
09.35, 13.20, 14.20
«5 елемент»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 «Час
новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Особливо
небезпечно”
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 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
11.00 «ЖКГ»
12.15, 02.05 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 “Чекай на мене”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Золотий капкан”
22.35 Спецрозслідування.
“Розбір польотів”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”
03.10 “Нехай говорять”

05.20 Х/ф «Будні карного
розшуку»
06.45 Х/ф «Народжена
революцією»
08.25 «Правда життя»
Штучно модифіковане тіло
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Марш Турецького
- 2»
14.20 Т/с «Панове офіцери»
15.25 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
16.40 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.30, 03.45,
05.10 «Свідок»
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Х/ф “Вовки війни”

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

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, 08.40 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.05 “Англійська за 4,5
місяця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Чекай на мене”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Гуськов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.50 Х/ф “Кохання під
наглядом”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Моя правда. Амалія
Мордвінова”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Полювання на білявку”
19.05 “Правила життя.
Шкільна їдальня - пекельна
кухня”
20.05 “У пошуках істини.
Таємниці кремлівських
смертей: отрути для вождів”
21.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”

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, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Мама оголосила
страйк”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Межа”
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Літні мрії”
02.50, 03.50, 04.50, 05.20
Зона ночі
02.55 Моя адреса - Соловки.
Пастка

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

7.35 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
9.00 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Братани 2»
14.35 Надзвичайна подія
15.00 Сьогодні
15.30 Головна дорога
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Чого ти боїшся?»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Лютня»
17.35 Надзвичайна подія
18.00 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»
23.35 Д/с «Справа темна.
Кам’яна Зоя. Правда або
міф?»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
11.00 «ЖКГ»
12.15, 01.40 «Модний
вирок»
13.15, 01.10 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.25 “Слід”
19.00 “Давай одружимося!”
20.00, 02.50 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Х/ф “Любов у
великому місті - 2”
03.40 Х/ф “Морський
мисливець”

05.50 Х/ф “Контрудар”
07.10, 15.20 Х/ф “Гонки по
вертикалі”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.15, 05.00 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.20 Т/с “Панове офіцери”
16.40 Х/ф “Подарунок
самотній жінці”
18.30 “Речовий доказ”
Банда “Стоніг”
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 2”
02.45 “Речовий доказ”
03.35 “Правда життя”
04.35 “Агенти впливу”

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

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

09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.20 Кордон держави
12.35 Шеф-кухар. Сніданок
12.45 Крок до зірок.
Євробачення
13.35 До Дня захисника
Вітчизни
14.00 Х/ф “Визволення”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.20 Новини
19.05 До Дня захисника
Вітчизни. “Офіцерська честь”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
21.55 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35, 01.45 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 Х/ф “Монгол”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10 Т/с
“Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Напролом”
02.00 Т/с “Руда “
04.20 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.10 Т/с “Ведмежий кут”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.35 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.05 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Юність
командирів”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Гуськов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Зимовий вечір у
Гаграх”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Правила життя.
Шкільна їдальня - пекельна
кухня”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки. Бомба
для нарколога”
19.20 “Зіркове життя. Битва
за дітей”
20.25 “Російські сенсації.
Їдемо як хочемо”
21.35 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”

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, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Перша дочка”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Зроби мені смішно
22.35 Т/с “Щасливі разом”
23.35 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Що ти накоїв?”
02.35, 04.45, 03.30, 04.15,
05.20 Зона ночі
02.40 Тарас Шевченко. Надії

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 03.05 “24 години”
06.10, 20.15, 23.40, 05.45
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
07.50 Мультфільм
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Підкорення
Арктики
10.05, 15.40, 02.35 Твій хіт
10.50, 17.00 Життя серед
життя
11.20 Генеза здоров’я
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.15, 05.20 Диваки
17.30 Це корисно знати
22.10 Створення
досконалості
00.00 Таємниці долі

06.10 Т/с “Розсмішити до
смерті-3”
06.55, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Генеральська
онука”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.20 “Детективи”
14.05 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” -5”
18.10 “Здоровенькі були”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 Програма “Побачення
у темряві”
23.30 Д/ф “Дружина для
олігарха”
00.40 Т/с “Дев’ять”

06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Повернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.30 Т/с “Любов та
інші дурниці”
13.00 Т/с “Дім біля великої
річки”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.30 Футбол. Ліга
Чемпіонів. “Інтер” (Італія) “Баварія” (Німеччина)
23.50 “Ніч Ліги Чемпіонів”
00.50 Футбол. Ліга
Чемпіонів. “Олімпік”
(Франція) - “Манчестер
Юнайтед” (Англія)
02.30 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с “Безмовний
свідок”

7.00 Сьогодні
7.20 Х/ф «Жила собі
дівчинка»
8.30 Російська начинка
9.00 Сьогодні
9.20 Квартирне питання
10.20 Д/ф «Давид»
10.55 Х/ф «Єгорушка»
12.40 Т/с «Братани 2»
14.30 «Операція
«Тарантела». Таємниця
замаху на Сталіна»
15.20 Т/с «Стріляючі гори»
18.00 Сьогодні
18.35 Т/с «Стріляючі гори»
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани 2»
22.15 «Надзвичайна подія.
Розслідування. Мільйонери
з трущоб»
22.40 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»
23.35 Таємнича Росія.
Тверська область.
Чудовисько по сусідству?
0.30 Рубльовка. Live

04.50, 06.10 Х/ф

05.45 Х/ф “Подарунок
самотній жінці”
“Бумбараш”
07.10, 15.25 Х/ф “Гонки по
06.00, 09.00, 12.00 Новини вертикалі”
08.40, 19.00, 00.30, 03.15,
07.15 “Армійський магазин”
05.00 “Свідок”
07.50, 09.15 Х/ф “У зоні
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
особливої уваги”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
10.00 Легендарне кіно в
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
кольорі. “Офіцери”
12.35 Т/с “Марш Турецького
12.10 Х/ф “Солдат Іван
- 2”
14.25 Т/с “Панове офіцери”
Бровкін”
16.45 Х/ф “Ризик”
14.05 Д/ф “Олег
18.30 “Правда життя” Тікай,
доки живий!
Янковський”
19.20 Т/с “Панове офіцери”
15.20 Т/с “Грозові ворота”
20.20 Х/ф “Чорні берети”
19.10 Святковий концерт до 22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
Дня захисника Вітчизни
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
21.00 «Час»
01.00 Т/с “Марш Турецького
21.15 Х/ф «Край»
- 2”
23.50 Концерт групи “Любе” 02.45 “Речовий доказ”
03.35 “Правда життя”
01.50 Х/ф “Непідсудний”
04.35 “Агенти впливу”

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

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
12.45 Шеф-кухар. Сніданок
12.55 Персона
13.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
13.50 Х/ф “Визволення”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Без кордонів
19.40 Чоловічий клуб.
Стронг Мен
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
22.00 Глибинне буріння

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.25 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.50 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Сусідські війни”
20.55, 21.35, 22.00, 01.50
Т/с “Інтерни”
22.25 Т/с “Маргоша - 4”
23.50 Х/ф “Монгол”
02.15 Т/с “Руда”
04.35 Т/с “Любов - не те, що
здається”

05.35 Світанок
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.35 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.05 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
19.55 Футбол. Ліга Європи
22.00 Футбол. Ліга Європи
00.00 3-й тайм
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “Клуб 700”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Алексєєв
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Кубанці”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
С.Садальський
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Третяк
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Приходьте
завтра”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Російські сенсації.
Їдемо як хочемо”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Гріховна пристрасть”
19.10 “Моя правда. Ірина
Білик: коли кохання стає
отрутою”
20.10 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
21.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”

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, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф «Ніндзя»
11.15 Т/с “Курсанти”
13.35 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Зроби мені смішно
22.35 Т/с “Щасливі разом”
23.35 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Надія”
02.40, 03.30, 04.30 Зона ночі
02.45 Репресована культура.
Незнищенне товариство
03.35 Невідома Україна

06.01 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 02.40, 04.15
“Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
у світі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.30 «РесПубліка»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 03.05 “24 години”
06.10, 20.15, 23.40, 05.40
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, 15.00 Служба
розшуку дітей
07.30, 17.00 Життя серед
життя
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Підкорення
Арктики
10.00, 15.40, 02.35 Твій хіт
10.55, 16.30, 03.15, 05.25
Диваки
11.20, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Створення
досконалості
00.00 Таємниці долі

06.10 Т/с “Розсмішити до
смерті-3”
06.55, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Генеральська
онука”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.20 “Детективи”
14.05 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” -5”
18.10 Здоровенькі були
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 Програма “Гаряче
крісло”
23.30 Д/ф “Брама часу.
Секрети справжніх
чоловіків”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.20, 14.00, 21.15 Т/с
“Слід”
10.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Повернення”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.30 Т/с “Любов та
інші дурниці”
13.00 Т/с “Дім біля великої
річки”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.00 Х/ф “Нікуди бігти”
01.20 Х/ф “Марш-кидок”
03.30 Події
03.50 Критична точка
05.15 Срібний апельсин

7.35 Дачна відповідь
8.35 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 «Братани 2»
14.25 Їхні звичаї
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 «Увага. Розшук!»
з І. Вовк
16.05 Т/с «Таємничий
острів». «Коротка зустріч»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Помста
десантника»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.30 Т/с «Братани 2»
22.20 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
11.00 «ЖКГ»
12.15, 02.05 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Людина і закон»
23.45 Нічні новини
00.00 «Судіть самі»

05.40 Х/ф “Ризик”
07.10 Х/ф “Гонки по
вертикалі”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.05, 04.50 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.25 Т/с “Панове офіцери”
15.20 Х/ф “Чорні берети”
16.50 Х/ф “Циклон”
почнеться вночі”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Бактеріологічна
зброя Третього рейху
19.20 Т/с “Боєць”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 2”
02.35 “Речовий доказ”

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

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «На межі»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”
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09.00 Шустер Live
11.00 “Розмова з країною”
На запитання громадян
відповідає Президент
України В.Ф.Янукович
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
17.05 Т/с “Атлантида”
18.00 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено
22.50 Шустер-Live
00.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Шустер-Live

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, 04.45 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
11.00 “Президент України
Віктор Янукович “Розмова з
країною”
14.30 “Сусідські війни”
15.25 “Без мандата, без
гламуру”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Україна: історія
катастроф. Потопи”
20.50 Х/ф “Скарби
Ельдорадо”
00.30 «ГПУ»
01.35 Х/ф «Навіки твій»
03.15 Т/с “Руда”
05.15 Х/ф “Подарунок долі”

05.45 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.20 Ділові факти
06.35 Огляд матчів Ліги
Європи
07.20 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.00 Спецпроект “Розмова
з країною”
14.00 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.15 Х/ф “Американський
нінзя”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Від колиски до
могили”
21.15 Х/ф “Відступники”
00.35 Х/ф “Хроніки
мутантів”
02.45 Факти
03.20 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
С.Садальський
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Знайда”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
С.Садальський
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Третяк
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.10 “Бізнес+”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 “24 години”
06.10, 20.15, 23.40, 05.30
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
07.50 Мультфільм
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Підкорення
Арктики
10.05, 15.40, 02.35 Твій хіт
10.50, 17.00 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.30, 03.10, 05.20 Диваки
22.10 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.40 Партизани
04.30 Остарбайтери

06.10 Т/с “Теорія великого
вибуху”
06.55, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
11.00 “Річниця інавгурації
Президента України. Виступ
Президента України”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” -5”
18.10 “Здоровенькі були”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
21.30 “Що? Де? Коли?”
22.33 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.00 Подробиці
01.35 Т/с “Пуститися
берега-2”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
10.00 Т/с “Глухар.
Повернення”
11.00 Президент
В.Янукович. Розмова з
країною
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
20.15 Х/ф “Коли ми були
щасливі”
00.30 Х/ф “Давня подруга”
02.35 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с “Безмовний
свідок”
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 Т/с “Любов та інші
дурниці”
05.15 Срібний апельсин

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.50 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Повернення”
15.35 Наша пісня
16.10 Феєрія мандрів.
Гуцульщина
16.45 В гостях у Д. Гордона
17.35 Хай так
18.00 Контрольна робота
18.25 Зелений коридор
18.40 Майстер-клас
19.05 Золотий гусак
19.40 М. Поплавський. “Я українець”
20.30 Євробачення-2011.
Національний відбір. Фінал
21.00 Підсумки дня
21.15 Євробачення-2011.
Національний відбір. Фінал
(продовження)
23.30 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка,
Кено

06.45 Мультфільм

07.00 Полігон
07.50 Невідома окупація
08.35, 15.15, 02.35 Твій хіт
09.00, 20.20 24 години. Світ
10.25 Японія очима гурмана
з Нардою
10.50 Хіт-парад дикої
природи
11.50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Портрети дикої
природи
16.30 Практичний порадник
екстремального туриста
16.55 PRO Читання
17.30 Няньки дикої природи
18.00 Живе багатство
України
18.15 Журфікс
18.55 Жива енциклопедія
19.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20.00 24 години. Бізнес
20.50, 05.10 Зелена варта
21.15 Сутність звіра
22.15 Х/ф “Девід
Копперфілд”

05.25 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
07.10 “Найрозумніший”
09.00 Програма “Формула
любові”
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 Програма
“Попелюшка для Баскова”
11.20 Програма “Вирваний
з натовпу”
12.00 Програма “Наші”
12.50 Х/ф “Бумеранг”
15.00 Програма “Побачення
у темряві”
16.00 “КВК”
18.00 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 Програма
“Розсмішити коміка”
20.00 Подробиці
20.30 Концерт “23 лютого у
Великому місті”
22.30 Х/ф “Московський
жиголо”
00.30 Х/ф “Широко
крокуючи-3”
02.20 Подробиці
02.50 Х/ф “Перезміна”

07.25 «Справжні лікарі»
08.15 «Світське життя»
09.05 «Хто там?»
10.00 «Шість кадрів»
10.25 «Велике
перевтілення»
11.10 «Анатомія слави»
12.05 «Мій зможе»
13.45 Х/ф “Містер Бонс - 2”
15.40 «Зірка+зірка-2»
18.30 «Гроші»
19.30, 04.15 «ТСН»
20.00 Х/ф «Каблучка з
бірюзою»
23.45 Х/ф “Мечоносець”
01.45 Х/ф “Навіки твій”
03.25 «Гроші»
04.45 Т/с «Руда»
05.55 «Справжні лікарі»
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життя!”

04.30 Руйнівники міфів
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Т/с “Ранетки”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф «Амазонки з
Беверлі-Хіллз»
11.30 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
22.40 Т/с “Вороніни”
23.45 Т/с “Межа”
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “У шоу тільки
дівчата”
02.50 Інтуїція

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.20 “На межі”
17.25, 04.40 “Народний
контроль”
18.15, 21.50, 03.40 “Вікно у
Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

7.35 І знову здрастуйте!
8.35 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 «Братани 2»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 Рятувальники
16.05 Т/с Таємничий
острів». «План»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Собака Павлова»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.35 Х/ф «Сьома жертва»
20.25 Д/ф «Друга ударна.
Віддана армія Власова»
22.00 «Нтвшники». Арена
гострих дискусій
23.00 Х/ф «Любов під
грифом «Цілком таємно»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
11.00 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20, 05.15 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Золотий капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Надбання
Республіки: Олександра
Пахмутова”
00.05 Х/ф “Довгоочікуване
кохання”
01.45 Х/ф “Хід у відповідь”
03.05 Х/ф “Зайвий квиток”
04.25 “Чекай на мене”

05.30 Х/ф “Ралі”
07.00 Х/ф “Циклон”
почнеться вночі”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.10, 05.20 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.20 Т/с “Боєць”
15.25 Х/ф “Ралі”
17.15 Х/ф “Слідством
установлено”
19.20 Т/с “Боєць”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 2”
02.45 “Речовий доказ”
03.30 “Правда життя”
04.30 “Агенти впливу”
05.40 “Політтерор”

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

04.45 Факти
05.15 Х/ф “Метеор”
07.20 Козирне життя
07.55 Х/ф “Американський
нінзя”
10.00 “Смак” Кулінарна
програма
11.10 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
12.05 Квартирне питання
13.00 Х/ф “Живий чи
мертвий”
15.00 Ти не повіриш!
15.55 Під прицілом
16.55 Провокатор
17.55 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia.
Дайджест
20.00 Х/ф “Королі вулиць”
22.25 Т/с “Рюріки”
22.50 Х/ф “Шалені”
00.55 Х/ф “Відступники”
03.35 Т/с “За законом”
04.40 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Третяк
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.50 “Смак успіху”
10.25 “Клуб 700. Україна”
11.00 “Файна садиба”
11.30 “Мультфільми”
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Формула успіху”
16.00 “Баскетбол.
Українська Суперліга. БК
“Київ” - БК “Говерла”
17.50 “Мультфільми”
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
О.Гуськов
21.00, 01.00, 03.10 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Маскарад”
23.25 “Афіша”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

05.10 «Наші улюблені

06.00 Срібний апельсин

7.20 «Всесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою».
Клод Лоррен
7.30 Їхні звичаї
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.35 Т/с «Корида-це життя
3. Спадкоємці»
12.25 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
згадку
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
17.15 «Наші» з Л.
Новоженовим»
18.30 Професія — репортер
19.00 «Максимум»
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.45»Муз. рингНТВ».
Супербитва
23.05 Х/ф «Любов під
грифом «Цілком таємно» 2»
0.45 Д/ф «Зоряні перегони»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Петрівка, 38”
07.40 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці і
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.15 «Смак»
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання. “Поверніть
наші гроші”
13.20 “Аннє Вєскі. Гаряча
естонська жінка”
14.25 Х/ф “Дівчина без
адреси”
16.20 Новий “Єралаш”
16.40 Х/ф “Коханнязітхання”
18.55 Х/ф “Кохання-зітхання
- 2”
21.00 «Час»
21.15 «Талісманія. Сочі2014» Фінал
23.15 Х/ф «Співак»
01.10 Х/ф “Сірі вовки”
03.10 Х/ф “Вам
телеграма...”

06.50 Х/ф “Хто б уже
говорив - 3”
08.45 Х/ф “Коли ми були
щасливі”
11.00 Ласкаво просимо
12.00 Х/ф “Коли ми були
щасливі”
14.00, 18.00, 19.20 Т/с
“Смак граната”
15.50 Х/ф “Не квап любов”
19.00 Події
21.15 Т/с «Глухар»
23.15 Х/ф “Свої діти”
01.15 Х/ф “Давня подруга”
03.00 Щиросерде зізнання
03.30 Події
03.50 Х/ф “Хто б уже
говорив - 3”
05.20 Срібний апельсин

06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.45 Т/с “Комісар Рекс”
09.45 Х/ф “Будьте моїм
чоловіком...”
11.40 Х/ф “Міф про
ідеального чоловіка”
17.25 “Вiкна-Новини”
17.35 Х/ф “Мій особистий
ворог”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.25 “ВусоЛапоХвіст”
23.40 Х/ф “Небезпечно для

04.20 М/с “Шаггі й Скубі-Ду
ключ знайдуть”
мультфільми»
05.45 Аналіз крові
06.15 Ексклюзив
06.15 Х/ф «Діти понеділка» 06.55 Х/ф “Амазонки з
Беверлі-Хіллз”
07.55 “Караоке на Майдані” 09.00 М/с “Добрий ранок,
Міккі!”
09.00 “Їмо вдома”
09.35 М/с “Дональд Дак”
10.00 Х/ф “Вибух з
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
минулого”
12.05 Файна Юкрайна
10.45 М/ф “Пінгвіни
13.10 Даєш молодь
14.10 Скеч-шоу “Красуні”
Мадагаскару”
15.20 Смішно, до болю
16.20 Зроби мені смішно
11.45 Х/ф “Жага помсти”
17.20 М/Ф “Історія
іграшок-2”
14.45 “Неймовірна правда
19.20 Х/ф “Двоє: я й моя
тінь”
про зірок”
21.25 Х/ф “Примара”
17.00 Х/ф “Не можу сказати 00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф “Ніхто не знає про
секс”
“прощавай”
02.15, 03.10, 03.45, 04.15
19.00 “Танці з зірками”
Зона ночі
02.20 Скіфи (свідчення й
23.00 “ВусоЛапоХвіст”
версії)

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Таємниця
третьої планети”
07.15 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.35 Х/ф “Слідством
встановлено”
11.30 “Речовий доказ”
Банда “Стоніг”
12.00 Х/ф “Подвійний
капкан”
15.00 Х/ф “Мені не боляче”
17.00 Т/с “Каменська - 2”
21.30 Х/ф “Кандагар”
23.40 Х/ф “Мутанти - 2”
01.30 Х/ф “Техаські
рейнджери”
03.15 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
04.40 “Агенти впливу”

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50, 02.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.45 “Улюблена робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
11.50 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.30 «Бабуні & дідуні»
12.00 «Зоофактор»
12.30 «Крокодил»
13.30 “Одна за всіх”
14.00 “Зірки проти караоке”
15.00 Т/с “Хто у домі
господар”
15.30 “Інтуїція”
16.30 Х/ф “Баффі –
винищувачка вампірів”
18.30 «Нереальні предки»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
22.30 Т/с “Реальна кров”
23.35 “На добраніч, мужики!”
00.35 “Дім-2” Спецвипуск
01.05 Музична програма “До
світанку”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.50 Доки батьки сплять
11.20 Шеф-кухар країни
12.10 Х/ф “Визволення”
14.50 Так просто! Співачка
Alyosha
15.10 Золотий гусак
15.40 Ближче до народу
16.15 В гостях у Д. Гордона
17.10 Діловий світ. Тиждень
17.45 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Повернення”
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки тижня
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Співає Йосип Кобзон

07.00 Х/ф «П’ятеро дітей і
чаклунство»
08.40 Мультфільм “Гидке
каченя”
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.50 «Шість кадрів»
14.50 Х/ф «Каблучка з
бірюзою»
18.30 “Особиста справа”
19.30 “ТСН-тиждень”
20.10 “Мій зможе”
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 «Світське життя»
23.25 «ГПУ»
00.25 «ТСН-тиждень»
01.05 Х/ф “Опівнічний
ковбой”
02.55 Т/с “Руда”
04.25 Х/ф “Мечоносець”

06.00 Факти
06.20 «Смак» Кулінарна
програма
07.20 Квартирне питання
08.30 Анекдоти поукраїнськи
08.50 Х/ф “Конвоїри”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.20 Стоп-10
13.40 Т/с “Рюріки”
14.05 Х/ф “Королі вулиць”
16.30 Наша Russia.
Дайджест
17.30 Чудо-люди
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Ван Хельсинг”
22.10 Х/ф “Руїни”
00.00 Голі та смішні
01.20 Х/ф “Хроніки
мутантів”
03.15 Інтерактив. Тижневик
03.30 Т/с “За законом”
04.15 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

05.50, 02.50, 04.55 Диваки
06.40, 15.20, 02.30 Твій хіт
07.05, 09.30 Мультфільм
07.45 Клуб 700. Україна
08.10 Клуб Суперкниги
08.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Японія очима гурмана
з Нардою
10.00, 20.25 Сутність звіра
10.55 Няньки дикої природи
11.20 Жива енциклопедія
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.00 Живе багатство
України
16.20 Калейдоскоп дикої
природи
16.40, 21.30 Х/ф “Девід
Копперфілд”
18.30 Практичний порадник
екстремального туриста
19.00 Створення
досконалості
20.00, 05.20 Зелена варта
23.40 24 години. Світ
00.00 Таємниці долі
03.45 Інші землі

07.50 М/с “Маша та
Ведмідь”
08.05 Доки всі вдома
09.00 “Неділя з “Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
09.55 “Неділя з “Кварталом”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним”
10.30 “Неділя з “Кварталом”
10.35 Програма “Смачна
ліга з А.Заворотнюк”
11.45 “Неділя з “Кварталом”
11.50 Програма “Орел і
Решка”
12.50 “Неділя з “Кварталом”
13.00 Х/ф “Москва сльозам
не вірить”
16.00 “Неділя з “Кварталом”
16.15 Концерт “23 лютого у
Великому місті”
17.40 “Неділя з “Кварталом”
17.55 Х/ф “Стріляючі гори”
20.00 “Подробиці тижня”
20.50 Х/ф “Стріляючі гори”
22.55 Х/ф “Золото дурнів”
01.20 “Подробиці тижня”

06.00 Срібний апельсин

7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
Елла”
7.55 Їхні звичаї
10.00 Х/ф “Не квап любов”
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
12.15 Т/с “Глухар”
9.55 «Увага. Розшук!»
14.15 Т/с “Смак граната”
з І. Вовк
17.10 Х/ф “Реальний тато”
10.35 Х/ф «Виправленому
вірити»
19.00 Події
12.30 Всенародна актриса
19.20 Церемонія вручення
Ніна Сазонова
Народної премії “Телезірка” 13.20 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
22.30 Футбольний уїк-енд
15.25 Розлучення по23.55 Х/ф “Дев’ять ярдів”
російськи
02.00 Х/ф “Свої діти”
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 Огляд. Надзвичайна
03.30 Події
подія
03.50 Х/ф “Зачарована
18.00 Сьогодні
Елла”
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
05.15 Срібний апельсин
телебачення
У зв’язку з відкриттям 20.50 Т/с «Спецгрупа. Точка
розлому»
нового салону
22.50 Т/с «Повернення
потрібен перукар.
Мухтара 2. Свідок. Привіт
Тел: (098) 977-76-32 від Цапіка»
08.00 Х/ф “Зачарована

Закрите акціонерне товариство «ХАРЧОПРОДТОРГ»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2011 року о 16-й годині за адресою: 07300, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 7.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту
зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на
31.12.2010 р.
4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
5. Про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариств шляхом викладення його у новій
редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Про затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
8. Відкликання Правління Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або
трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства та обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ
«ХАРЧОПРОДТОРГ» (тис, грн)

Найменування показника

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

06.00, 07.00, 01.00, 03.00
“СТН-тижневик”
06.30 “Файна садиба”
07.30 “Афіша”
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
С.Садальський
09.30 “Корисна розмова”
09.40 “Навчайся з нами”
09.50 “Ділова кухня”
10.25 “Мультфільми”
11.35 “Смак успіху”
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос перемоги”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Мій університет”
17.30 Х/ф “Серця чотирьох”
19.10 “Кроки влади”
19.50 “Гаряча лінія “102”
20.25 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно:
Х/ф “Великий воїн Албанії
Скандербег”
23.35 “Медицина з
І.Трухачовою”

період
2010 рік
2009 рік
2 028
1 713
1 290
1 267
237
160
33
48
460
228
1 132
863
568
568
2
2
326
280
269
213
214
214
43

05.40 “Наші улюблені

04.10 М/с “Поліцейська
06.40, 03.20 “Технопарк”
академія”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
04.30 М/с “Шаггі й Скубі-Ду 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
06.50 Х/ф “Небезпечно для ключ знайдуть”
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
06.00 Х/ф “Вибух з минулого” 20.00 “Час новин”
життя!”
07.45 Церква Христова
07.20, 07.50, 09.45, 00.30,
08.50 “Їмо вдома”
08.00 Запитайте в лікаря
01.50, 02.50 “Тема тижня”
10.00 “Неймовірні історії
08.35 М/с “Добрий ранок,
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
Міккі!”
04.15 “Бізнес-час”
кохання”
09.20 М/с “Дональд Дак”
08.25 “Бістро-ТБ”
11.00 “Караоке на Майдані” 09.45 Даєш молодь
10.20 “Феєрія мандрів”
10.25 Х/ф “Двоє: я й моя тінь” 11.15 «ДМБ»
12.00 “Танці з зірками”
12.25 Кліпси
11.50 «Досягти мети»
16.05 “Зіркове життя. Битва 12.50 Шоуманія
12.20 «Життя цікаве»
13.40 Ексклюзив
13.20 «Мотор-ТБ»
за дітей”
14.25 Аналіз крові
14.10 “Страва від шефа”
17.05 “Моя правда. Ірина
15.10 Info-шок
14.25 “Гра долі”
Білик: коли кохання стає
16.15 Х/ф «Серцеїдки»
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
18.55 Х/ф “Дюплекс”
01.20, 02.20 “Час інтерв’ю”
отрутою”
20.45 Х/ф “Подвійне
17.20 “Палата”
18.05 “Містичні історії-2 з
обвинувачення”
17.30, 04.40 “Не перший
22.50 Скеч-шоу “Красуні”
погляд”
Павлом Костіциним”
23.55 Спортрепортер
18.20 “Народний контроль”
19.05 “Битва екстрасенсів”
00.00 Х/ф “Подвійне
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
21.15 Х/ф “Щасливої
обвинувачення”
22.00, 03.40 “Велика
02.05 Х/ф “У пошуках
політика”
дороги!”
улюбленця”
22.30 “Час-Тайм”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”
03.25, 04.15, 05.20 Зона ночі 23.55, 04.25 “Огляд преси”
мультфільми”

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф «Огарьова, 6»
07.40 «Смак»
08.20 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.10 «Непутні нотатки»
10.35 «Доки всі вдома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «КВК. 50 віртуальних
ігор»
13.15 “Світлана Крючкова.
Я навчилася просто, мудро
жити...”
14.20 Х/ф “Кохання під
прикриттям”
16.20 Великий святковий
концерт
18.20 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 Недільний “Час”
22.00 “Які наші роки! 1957”
23.30 “Познер”
00.35 Х/ф “Серйозна
людина”
02.15 Х/ф “Генуя”
03.45 Х/ф “Ефект
Ромашкіна”

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ !
У ці дні, коли зима не хоче поступитися весні і лякає нас морозами,
подружня пара – Лариса Корнїївна і
Андрій Йосипович Шульги з Вишгорода відзначають золотий ювілей
сумісного життя.
Колишня вихователька дитячого
садка «Золотий ключик» і професійний журналіст – перший редактор районної газети «Світло Ілліча»
(нині «Слово») на все життя зберегли дбайливе ставлення один до
одного,любов та відданість, турботу та ніжність.

Нехай кохання вічна зірка
Сіяє завжди вам в путі.
Лиш на весіллі було « гірко»
І тільки солодко — в житті.
Колишні колеги-журналісти

В І Т А Є М О !
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Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, —
05.04.2011 р.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 05 квітня 2011 року з 15-ї години до 15-ї години 55
хвилин за місцем проведення зборів.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера,
крім паспорта, — доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з вимогами діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним
зборів, за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 7, Правління ЗАТ
«ХАРЧОПРОДТОРГ». Також за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати
скликання зборів.
Телефон для довідок: (04596) 5-49-21, 5-41-84

Голова Правління ЗАТ «ХАРЧОПРОДТОРГ» Л. Ф. ЧЕРВ’ЯКІВСЬКА

Вишгородська міська рада ветеранів і міська спілка Союзу радянських
офіцерів гаряче вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів військової служби, військовослужбовців
гарнізону, що дислокується у передмісті, допризовників і всіх мешканців
Вишгорода із всенародним святом –
Днем захисника Вітчизни.
Бажаємо всім міцного здоров’я,
благополуччя, успіху у всіх добрих
справах!
Паспорт серії СК № 544381, виданий
Димерським РВ ГУ у Київській
області на ім’я Віталія Віталійовича
ГОРКАВЕНКА, вважати недійсним.

ВІТАЄМО з днем народження Василя Олександровича ШЕВЧЕНКА!
Нехай душа у тебе ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом тебе завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Смійся більше і менше сумуй,

Щораз багатій, щиріше радій,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живи до ста років на поміч всім нам.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

Із любов’ю дружина, діти, внук

Вишгород

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Як каченямузика стало футболістом”
06.35 М/ф “Повернення
блудного папуги”
07.10 Т/с “Інспектор Деррік”
09.35 Т/с “Каменська - 2”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Бактеріологічна
зброя Третього рейху
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.45 Т/с “Каменська - 2”
16.50 Х/ф “Кандагар”
19.00 Х/ф “Потяг на Юму”
21.30 Х/ф “Техаські
рейнджери”
23.30 Х/ф “Кровопивці”
01.35 Х/ф “Потяг на Юму”
03.00 “Речовий доказ”
03.25 “Правда життя”
05.00 “Агенти впливу”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.35 «Зоофактор»
12.00 «Бабуні & дідуні»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 “Одна за всіх”
14.00 “Нереальні предки”
15.00 “Гола правда”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.00 Х/ф “Я, знову я та
Ірен”
18.30 «Інтуїція»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.30 Т/с “Реальна кров”
23.35 “На добраніч, мужики!”
00.35 “Дім-2” Спецвипуск
01.05 Музична програма “До
світанку”

Комунальне підприємство
“Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради”

веде діяльність та пропонує послуги за такими напрямками:
1. Містобудівна діяльність:
• Перевірка функціонального призначення та розташування
земельної ділянки згідно з Генеральним планом міста Вишгорода (Рішення виконкому ВМР від 23.09.2010р. №262)
• Архітектурне проектування (приватні, багатоквартирні житлові та офісні будинки, промислові споруди)
• Містобудівне обґрунтування (розробка, супровід)
2. Топографо-геодезична діяльність:
• топографічна зйомка земельної ділянки у масштабі 1:500,
1:2000
• винесення меж земельної ділянки на місцевості
• складання кадастрових планів земельних ділянок
3. Будівництво та супровід:
• Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних
мереж
• Зведення нових та реконструкція існуючих будинків
• Архітектурний та технічний нагляд за будівництвом
4. Ведення бази землекористувачів міста Вишгорода
(Рішення виконкому ВМР від 23.09.2010р. №263)
тел. (04596) 2-38-73, (067) 870-70-77
м.Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб.97

Некролог
На 90-му році пішла з життя
Тетяна Петрівна РУДА —
інвалід Великої Вітчизняної війни,
учасниця бойових дій, ветеран праці.
Сумуємо. Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійної.
Міська рада ветеранів

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
автомобіль ВАЗ 21011, 1981 р.
випуску, 16 000 грн.
Тел: (097) 330-15-37
дитячий візок, б/в.
Тел: (097) 75-50-191

резину б/в, «Brilliant» 175/80 R
14/4 шт. Тел: (04596) 53-8-53,
(098) 249-87-32
терміново 4-кім. кв., Н. Дубечня,
30 км/Київ. Тел: (096) 306-27-36

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей,
Оформлення банкетних залів,
МДФ, гіпсокартон, ламінат,
арки, флорист-дизайнер.
лінолеум. Тел: (050) 277-07-17
Тел: (096) 424-99-17
Сантехнічні, зварювальні роботи, Ремонт, встановлення, перетяжка
дверей, шпалери, відкоси.
електрика, ламінат, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
Тел: (093) 451-63-04
З Д А М
гараж, кооператив «Автомобіліст». Тел: (04596) 53-8-53, (098) 249-87-32
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Людина

Вишгород

РеФОРми

Гайд-парк

У класичному розумінні реформою є
певний процес, викликаний нагальною потребою змін. Їх кінцева мета — зміцнення та
оновлення державних засад, що має сприяти поліпшенню рівня життя, зменшенню
державних витрат і збільшенню доходів.
Політичні реформи бувають популярні і непопулярні.

Марина НІКІФОРЧУК,
студентка Інституту журналістики
Київського міжнародного університету
Досвід розвинутих країн, таких, як США,
Японія, Велика Британія, свідчить, що реформи, навіть непопулярні, змінюють державу.
Головне — у який бік? Будь-які зміни треба
ретельно готувати й мати розуміння у суспільстві, або хоча б пояснити людям, чому потрібна
та чи інша реформа, що вони від неї матимуть
і коли. Пересічний громадянин прислухається
до аргументів влади, може погоджуватись чи
заперечувати зміни, але йому важливо знати,
що відбувається, і довіряти тим, хто їх впроваджує. Тоді реформи будуть успішними. Зміни
у суспільно-політичному розвитку мають бути
якісними, а не кількісними.
Минулий рік відзначився великою кількістю
«РЕФОРМ». Серед анонсованих владою: податкова, житлова, адміністративна, конституційна, пенсійна тощо.
Найпершою стала конституційна реформа.
Її метою проголошено створення контрольованої та ефективної вертикалі влади. Таке під-

ґрунтя потрібне країні, яка довго мала двовладдя і постійну конкуренцію між двома центрами
впливу: Президентом та прем’єр-міністром.
Тому й повернулися до Конституції 1996
року. Це важко назвати реформою, скоріш це
зміна форми правління — з парламентсько-президентської на президентську. Президент став
головною дійовою особою на політичному Олімпі, він може одноосібно приймати більшість державних рішень. То й відповідати за них.
З одного боку — зручно, коли керує одна
особа. А з іншого — зміна відбулася не шляхом
референдуму, бо людей ніхто не питав. Тому
багатьом байдуже, а дехто не розуміє суті такої
реформи. Хто зрозумів, трактує це як намагання мати більше влади.
Як свідчить практика, більшість державних
потрясінь виникає через те, що влада залишається глухою до голосу народу.
Адміністративна реформа внесла кардинальні зміни в структуру державного апарату —
на 30% скорочено штат міністерств та відомств,
на 50 % — секретаріат Кабінету Міністрів.
Замість 20 міністерств лишилося 16. Адміністративна реформа схвалена Євросоюзом, бо
Україна мала найчисленніший уряд в Європі: 26
членів Кабміну проти 16 у Німеччині (найбільшій
країні ЄС), 21-го — в Іспанії 22-х — у Франції.
Але ж функції міністерств лишилися тими, що й
були, тому якість їхньої роботи — питання проблематичне.
Як не дивно, але запровадження реформ
найбільше відчувають найнезахищеніші прошарки населення: пенсіонери, представники

19 лютого

малого та середнього бізнесу, чорнобильці, студенти, інваліди.
Щодо Податкового кодексу, то виникає не
менше запитань: чи це реформа, чи намагання
влади вивести бізнес з тіні? Основна мета — за
рахунок підвищення податків збільшити надходження у Державний бюджет. Як свідчить практика, за нових умов мати власний бізнес — дороге
задоволення. Пошук шляхів виходу з ситуації
штовхає підприємців на «укладання угод» з податковою (в обхід закону!)
Неприйнятною для населення стала пенсійна
реформа. Збільшення пенсійного віку для багатьох поховало надії дожити до забезпеченої старості. І це не єдиний сюрприз пенсійної реформи,
яка передбачає п’ятнадцятирічний мінімальний
страховий стаж для нарахування пенсії. Тисячі
людей передпенсійного віку мають відпрацювати
ще 5-10 років. Спробуйте переконати їх, що це
задля ліпшого майбутнього країни, а не просто
вказівки влади, які мають безапеляційно виконуватися.
Історії відомі великі реформатори, які запроваджували непопулярні, інколи навіть жорсткі заходи під виглядом реформування. Зокрема, реформаторство Маргарет Тетчер (наполегливість
влади в жорсткому реформуванні та вміння йти
на компроміс з власним народом) сприяло розквіту Англії та перетворенню її на економічно стабільну й розвинену країну.
Реформами, як правило, держава закликає
народ до співпраці. Основою успіху будь-якої
справи є мета. Якщо це — покращення рівня життя людей, навіть через непопулярні дії, то реформи мають відбуватися не заради змін і не задля
заробітку грошей на змінах. Саме за таких умов
можна досягти успіху на реформаторському полі.

Люди кажуть
… останні реформи — це знущання над
людьми, які відпрацювали 20-30-40 років у важких умовах, заробили свою пенсію потом, кров’ю
і здоров’ям. На якій підставі ці пенсії зменшують,
якщо закон зворотної сили не має (погляньте у
Конституцію України!)?..
…теперішні пенсії й так не дають можливості
людям нормально жити, харчуватися, підтримувати здоров’я ліками, сплачувати комунальні послуги і т. ін… а ще прикрутити — щоб усі повмирали і нас було менше?..
…таке враження, що розробники нового
пенсійного закону керувалися тільки одним: щоб
кількість пенсіонерів не перевищувала кількості
працюючих… планують зняти все, що більше тисячі, із пенсії одних, щоб додати тим, у кого пенсія менше тисячі… в результаті всі будуть отримувати обіцяну до кінця року мінімальну пенсію…
…а на що саме вся пенсія — і не тільки мінімальна — йде?.. на ліки, без яких не обійтися:
чим старіша людина, тим більше їх треба… та на
комунальні послуги, які постійно зростають, — а
пенсіонер віддасть усе, бо не звик, як грошовиті
люди, жити з боргами…
…комунальні послуги зростають, то користуйтеся субсидією!..
…яка субсидія?! Її нараховують на всю родину — тобто витрати пенсіонерів на комунальні
послуги фактично закривають за рахунок родичів, що живуть разом з ними…

Коротко про різне

В Україні
Кабмін підтримав пропозицію
Верховної Ради про відстрочку розгляду в Парламенті проектів Трудового і Житлового кодексів. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр
Андрій Клюєв.
Уряд допрацює проекти документів, оскільки до них багато зауважень.
Обидва
кодекси
розкритиковані
юристами Парламенту.
Сорос готовий купити «Укртелеком». Компанія Epic Financial Consulting Gesellachaft згідна з оцінкою
«Укртелекому» (10,5 млрд грн.) і готова завершити справу до середини
березня ц. р.
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
планує повідомляти про зміни тарифів
не за 30, а за 10 днів до їх введення в
дію. Новий законопроект також пропонує віднести акти органів місцевого
самоврядування, якими встановлюються нові тарифи, до таких, на які не
розповсюджується державна регуляторна політика, — у зв’язку з динамічним ростом цін на енергоносії.
Мінрегіонбуд також упевнений,
що пеню за комунальні борги (у розмірі 0,1 % від суми боргу) треба збільшити вдесятеро та нараховувати за

…або пенсіонери все тягнуть на своїх плечах,
тому що від своїх, хай і непутящих, дітей не відмовишся…
… де ви бачили безкоштовну медицину?..
вона тільки в Конституції України проголошується безкоштовною… необхідна ефективна страхова медицина, коли людина роками відкладає
кошти і може використати їх на себе в разі необхідності чи витратити на вітаміни й ліки…
… а хто до тої пенсії доживе?.. он, по телевізору раз у раз проскакує інформація про 48-годинний робочий тиждень (а це зайва година
щодня чи іще один робочий день — за ту ж саму
зарплатню) замість нинішніх 40… повертаємось
на 100 років назад?.. саме тоді дикий капіталізм
і скоротив робочий тиждень, щоб не було революцій…
… кажуть, що це може бути тільки за згодою
колективу… хай колектив погоджується, а я —
ні…
… у мене подруга працює в приватній фірмі з
одним вихідним, за який ні відпочити не встигає,
ні зробити щось у хаті…
… захочете залишитися на посаді — підпишете будь-який колективний договір…
… соціальних пільг — забагато, з цим ніхто
не сперечається… і вони нацьковують одну частину населення на іншу… допомога має бути
адресною — кожному пільговику сума, яку він
використає, як захоче, і — ніяких пільгових рей-

кожен день, починаючи з першого дня прострочки оплати.
Міністерство внутрішніх
справ пропонує скасувати довіреності на авто, обмежити термін
дії водійських прав до 10 років і
позбавити нетверезих водіїв посвідчень.
У рамках адмінреформи
Адміністрація Президента позбавить Кабмін конституційних
повноважень. Два президентські
законопроекти,
зареєстровані
у Парламенті другого лютого ц.
р., роблять усі органи виконавчої влади залежними від глави
держави. Правками до закону
«Про Кабмін» пропонується позбавити Прем’єр-міністра права
ініціювати зміни у складі уряду,
натомість кадрові призначення
стануть практично повністю прерогативою Президента України.
Законопроектом «Про центральні органи виконавчої влади» пропонується ліквідувати урядові комітети та іще близько 40 органів
у Кабміні. Натомість планується
створити понад 60 нових органів (посади роздаватиме Президент).
Новий Житловий кодекс
може завдати нищівного удару
по власниках «хрущовок». Те, що
регулювалося цілим законом,
розробники ЖКП вмістили в одну

сів чи місць…
… у Франції 50 % оплати житла пенсіонера
(який працював) бере на себе держава + проїзний квиток на всі види транспорту (метро, автобус, тролейбус, трамвай, приміські електропотяги) і 50 % вартості квитка на дальні поїздки +
ліки (онкологія, діабет, туберкульоз…) та обстеження, безкоштовні для усіх прошарків населення (за рахунок страхової медицини), додається
практично безкоштовне відвідання лікаря пенсіонером…
… чому б не доплачувати щомісяця українському пенсіонеру гривень 500 на проїзд і хоча б
іще стільки на ліки?.. збільшіть пенсії суттєво — і
тоді знімайте пільгові маршрути!..
… а хіба це буде, якщо пільги не закон гарантуватиме після реформ, а Кабмін: підрахує
копійки наприкінці року — і цвіркне двом-трьом
прихильникам партії влади, а іншим — вибачте,
не вистачило…
… вісімдесят відсотків проблем може вирішити сімейний лікар, який повинен бути поруч, а
всебічне обстеження і спеціальна допомога — на
відстані 10 хвилин їзди автівкою… поки цього не
буде — централізація медицини — це фактично
винищення нації…
…для розв’язання більшості проблем — необхідно вивести економіку з тіні (сприятливим
режимом для існування малого і середнього бізнесу) і створити нові робочі місця…

статтю 166. До неї не потрапили
ані критерії відбору житла, що
йде під реконструкцію, ані права
тих, кого переселяють, ані гарантії від зловживань влади або забудовника. Взагалі Житловий кодекс дублює вже існуючі закони.
Головною проблемою житлової
реформи є урегулювання питання власності багатоквартирних
будинків. Рівень роботи компаній
з обслуговування будинків напряму залежить від рівня активності його власників та позиції
влади.
Прем’єр-міністр Микола
Азаров зобов’язав створювати
на ринках «фермерські куточки»,
де агропродукція продаватиметься без торгових націнок посередників.
Верховна Рада не допустить підвищення пенсійного віку
та вже у березні змусить уряд
повернутися до пенсійної реформи, яка починалась в 1991 році.

На Київщині
У Київській обласній державній адміністрації підписано
меморандум про узгодження
дій між облдержадміністрацією,
Державною інспекцією з контролю за цінами в області, територіальним відділенням Антимонопольного комітету, виробниками

цукру, м’яса (свинини, яловичини, курятини), яєць та представниками
торговельної мережі.
Цей документ передбачає стабілізацію цін на продовольчі товари і недопущення їх подальшого
зростання.
Уже наприкінці цього тижня
здійснять товарні інтервенції.
Уряд додатково виділив 5 млрд
грн аграрному фонду. В країні
зберігається 40 тисяч тонн гречки, яку треба переробити і негайно поставити на ринок. Кількість
і ціни на продуктовому ринку постійно контролює голова обласної держадміністрації Анатолій
Присяжнюк. У районах створені
робочі групи. Щотижневі селекторні наради стануть віднині нормою. Ажіотажем, а не дефіцитом
назвав ситуацію на продовольчому ринку перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко.
Наступного тижня моніторинг
проводитиме в області Кабінет
Міністрів.
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ФУТзал: перша
перемога за 30 років

«Золоту бутсу» кращому форварду змагань Костянтину Дорошу вручає голова Ліги
Валерій Золотухін

Минулої суботи в ДЮСШ м. Вишгорода відбувся фінал дитячо-юнацької
футбольної Ліги Київської області з футзалу (міні-футболу). У ній взяли участь 6
команд, поділених на дві групи. До групи
«А» увійшли команди Білої Церкви, Ржищева, Фастова. До групи «В» — Макарова, Києво-Святошинського району та
вишгородська «Чайка».
Олександр ЧЕРКАЙ,
старший тренер футбольного клубу «Чайка»
«УФКС» міської ради

Ігри проводилися в першому колі в підгрупах, а потім виборювались місця у стикових іграх між групами. Настрій змагань
завдало урочисте їх відкриття, коли команди вишикувалися на полі і пролунав Гімн
України. Юних футболістів привітали Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
заступник голови Вишгородської РДА Валентина Духота, начальник районного відділу освіти Раїса Клименко, начальник відділу
спорту РДА Микола Горовий, голова дитячоюнацької Ліги Київщини Валерій Золотухін,
голова Федерації футболу Київської області
Олександр Тютюн.
Всі шість команд налаштувалися на перемогу. Змагання мали виявити найсильніших. Перша гра між Вишгородом і Макаровом закінчилась рахунком 4:3. Голи забили
Артур Бородушко (2 м’ячі), Ярослав Піскун
та Костянтин Дорош.
У другій грі з києво-святошинцями «Чайка» виграла 1:0 і вийшла до фіналу.
Треба сказати, що всі команди грали цікаво, напружено, динамічно. Але фінал між
«Чайкою» та фастівськими футболістами
став найбільш видовищним. Більшу частину
матчу наша команда володіла ініціативою і
завершила його з рахунком 5:2. Голи забили
Вадим Шамрай, Артур Бородушко, Михайло
Черниш і Костянтин Дорош.
Місця у турнірі розподілилися так: на
першому — «Чайка», на другому і третьому
— футбольні клуби Фастова і Макарова. Командам вручені кубки, а також сертифікати
для визначення рейтингу серед спеціальних спортивних закладів області. За перше
місце ми отримали сертифікат на 360 очок.
Відзначені й кращі гравці в усіх командах, а
в нашій — нападаючий Костянтин Дорош —
кращий форвард змагань.
Ми особливо раділи перемозі з футзалу,
оскільки вперше за останні 30 років піднялись на вищу сходинку у цьому виді спорту.
Перемога вишгородської «Чайки» над
сильними суперниками сприятиме наступним перемогам уже не в спортзалі, а на
справжньому футбольному полі. Ігри другого кола чемпіонату Київської області розпочнуться у квітні. Поки що наша «Чайка» у
своїй групі займає перше місце. Перемога
окрилює юних футболістів.

У Вишгороді
16 лютого ц. р. відбулися
завітно-виборні збори 3-ї первинної організації ветеранів Великої Вітчизняної війни по вул. Б.
Хмельницького. Головою обрано
Валентину Іванівну КОБРЕНЮК
(тел: (04596) 51-059).

Чемпіон області — вишгородська «Чайка» з тренером Олександром Черкаєм та
директором «УФКС» Вишгородської міської
ради Василем Колобовим
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Вишгород

Не знаєш льоду – не йди на воду!

Безпека
Як тільки крига вкриє водойми, туди
поспішають прихильники зимової рибалки та льодових розваг. Інколи це призводить до травмувань та загибелі людей.
Щоб цього запобігти, ГУ МНС в Київській області та Комунальна рятувально-водолазна служба «Київська
обласна служба порятунку» проводять
регулярні навчання.
Олена ПЛОТНІКОВА,
ФОТО автора, «Вишгород»

Такий майстер-клас провели на Київському водосховищі у Лютежі.
Водолази демонстрували вправи з
врятування людей на льоду.
Водолаз першого класу Федір Глоба
(Ржищівська рятувальна станція) зазначив, що найчастіше причинами трагедій є
недотримання безпеки, рибалка та купання у місцях, не призначених для цього, перебування в нетверезому стані.

Перспективи

Спосіб життя
Виконуючий
обов’язки начальника Вишгородського
районного
управління майор Володимир Веремеєв: з
такою технікою не
пропадеш

Між іншим, кожного року водолази підтверджують
свою кваліфікацію,
перебуваючи 5000 годин під водою.
Водолазна служба має 9 підрозділів на
Київському, Канівському водосховищах,
річці Рось, єдина атестована в області.
Медсестра Ніна Костенко (Ржищівська
рятувальна станція) показала прийоми
надання першої допомоги. Потерпілого
спочатку зігрівають, переодягають у сухий
одяг, а потім (якщо потрібно) відправляють до лікарні. На рятувальних станціях,
окрім медсестри, присутні ще фельдшер

Гімназія оновиться

та лікар швидкої допомоги.
За минулий рік врятовано 94 людини
(по області), 160 людей – загинули.
Виконуючий обов’язки начальника
Вишгородського районного управління
майор Володимир Веремеєв охарактеризував нинішню ситуацію як стабільну.
Чергують рятувальники на сучасній техніці. МНС придбало катер на повітряній подушці «Марс 700» (єдиний в області), що
базується в Лютежі.
Навчання проводять 3-4 рази на рік.
Вони вкрай необхідні і для рятувальників,
і для потенційних потерпілих. Один з них,
Сергій Ш. вважає, що лід – річ непередбачувана, може тріснути у будь-якому місці, у
будь-який час – і ніхто не допоможе. Тому
він покладається тільки на себе.
Втім, рятувальники занепокоєні ростом
нещасних випадків на воді. Про небезпеку
завчасно попереджають людей. Начальник центру пропаганди (займається випуском листівок) Вікторія Рубан розповіла,

Школа

«Інтелект» і здоров’я

У 2010 році Вишгородська районна гімназія «Інтелект» стала обласним
опорним закладом освіти із впровадження здорового способу життя у діяльність шкіл.
Марина МАРИЧЕВА, учениця 11- А класу
ВРГ «Інтелект»
ФОТО авторки

Зліва направо: голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко, міський голова Віктор Решетняк, голова Вишгородської
районної ради Олександр Носаль та директор районної гімназії «Інтелект» Інна Шубко

Холодного зимнього ранку у гімназії
«Інтелект» було тепло. Приємну атмосферу створював гарний настрій, адже
до гімназії завітали представники влади області, району та міста. Йшлося
про покращення матеріально-технічної
бази навчального закладу.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Директор районної гімназії «Інтелект»
Інна Шубко звернула увагу на те, що найбільший у районі навчальний заклад у доволі занедбаному стані. Потребують заміни вікна – на металопластикові, протікає
дах (просто над шкільною бібліотекою),
не витримує навантаження каналізація,
немає необхідних умов для занять спортом. У школі – тісно, діти навчаються у дві
зміни.
Міський голова Віктор Решетняк, перший заступник голови Київської обласної
державної адміністрації Ярослав Москаленко, голова Вишгородської районної
державної адміністрації Олександр Приходько та голова Вишгородської районної
ради Олександр Носаль переконались у
правоті сказаного і пообіцяли до 1 вересня
наступного року реконструювати заклад.
Ярослав Москаленко повідомив батькам
і вчителям, що сприятиме виділенню бю-

Зачепило за живе
Регулярно читаю міську газету і часто на її шпальтах знаходжу роздуми авторів. Вони викликають чимало думок,
змушують замислитися, визначити
своє ставлення до висвітленого питання. А деякі кореспонденції запрошують
до розмови. Із задоволенням прочитав
статті О.Думанської та О. Гусак. Ніби
про різне написані, але об’єднані однією темою — вихованням підростаючого покоління. Ці дві статті, як два кінці
одного коромисла.
Микола МЯГКИЙ, м. Вишгород

Справді, Вишгород за останні роки не
впізнати — це видно і без рожевих окулярів. Помітна увага влади до найменших

джетних та залученню спонсорських коштів на капремонт приміщення школи.
Так, передбачається часткове зведення шатрового даху над актовим і спортивним залами та бабліотекою, облаштування
водовідводу над рештою даху. У березніквітні ц. р. мають замінити вікна шкільних
приміщень на металопластикові. А влітку
— капітально відремонтувати та повністю
оснастити спортзал, замінити сантехнічні
мережі, відремонтувати коридори і туалети, бібліотеку і актовий зал.
На прохання батьків, для зручності дітей водовідведення зроблять на кожному
поверсі (зараз вода у класах є тільки на
першому).
Батьки не стоять осторонь – відповідально беруться за ремонти класів і дуже
сподіваються на те, щоб у гімназії постійно
працювали лікар і медсестра, були захисні грати на вікнах першого поверху та відеоспостереження (хай частково за кошт
батьків) всередині і назовні школи, а також
обладнано майстерні для трудового навчання.
Директор гімназії Інна Шубко подякувала батькам за ремонти, теплоенергетичне обладнання, що дає змогу дітям займатися у чистих теплих класах.
Гімназія невдовзі заживе оновленим
життям, і всі мешканці школи, сподіваємося, залишаться задоволеними.

Водолаз у льоду — як риба у воді

що в 2010 році випустили 250 листівок, які
роздані рибалкам.
Ми можемо тільки сподіватися, що
служба порятунку працюватиме справно і
кількість потерпілих з кожним роком зменшуватиметься.

У цьому напрямку «Інтелект» працює
ще з 2006 року, має певний досвід і щиро
ділиться ним з педагогами-організаторами, заступниками з виховної роботи,
соціальними педагогами області. Так, 3
лютого 2011 року на семінарі «Організація та зміст діяльності школи сприяння
здоров’ю» (НА ФОТО) адміністрація гімназії не лише розкрила суть програми, а й
показала, як школа впроваджує її в життя.
Присутні побували на тренінгу «АнтиСНІД»
у 10-А класі.
Здоровий спосіб життя стосується усіх
складових здоров’я — фізичної, психічної,
соціальної і духовної. Найважливіші:
Валеологічна освіта. На уроках ОБЖ,
біології, хімії, медико-санітарної підготовки, фізичної культури порушуються
проблеми здоров’я. Особлива увага приділяється учням, схильним до шкідливих
звичок. З ними проводиться анкетування,
уроки-тренінги. Виготовлення антитютюнової, антинаркотичної та антиалкогольної реклами,
буклетів запобігає
появі та розвитку
шкідливих звичок.
З учнями працюють
психолог та соціальний педагог.
Рухова активність. Гімназисти —
активні
учасники
спортивних
змагань, які проводяться як у гімназії, так і
у ДЮСШ. Популярні — легка атлетика,

футбол, плавання, східні єдиноборства. Із
січня 2011 року початківці на гірськолижному комплексі «Вишгора» опановують
зимові види спорту під керівництвом кваліфікованих інструкторів.
Туристсько-краєзнавча робота –
улюблений вид позакласної роботи учнів.
Мабуть, в гімназії немає жодного класу,
який не відвідав би визначні місця України.
Подорожі сприяють розвитку пізнавальної
активності і здоровому способу життя.
Харчування. Працівники шкільної
їдальні готують страви, що забезпечують
організм дитини білками, вуглеводами,
амінокислотами та вітамінами. Для дітей,
які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, організовано дієтичне харчування.
Співпраця з медичними установами. Щорічно проводяться медичні огляди,
які свідчать, що кількість дітей з хронічними захворюваннями збільшується, і ця
тенденція характерна для всієї держави.
Тому питання посиленої уваги до зміцнення здоров’я — пріоритетне. Щороку учні
гімназії за рахунок коштів Управління соціального захисту населення оздоровляються у санаторіях і профілакторіях області та
України.
Здоров’я — головний капітал людини.
Дбати про нього з дитсадка, зі школи — завдання і вчителів, і батьків, і учнів.

Робіть, як у Європі…
громадян — їм тепер є де погуляти, погратися.
Втім, минув лише рік, як на розі вулиць
Шкільної і В.Симоненка урочисто відкрили сквер з чудовим дизайном і зручностями і для дітей, і для дорослих. Але тепер
його не впізнати — понівечено будиночок
з лелеками, розбиті грибочки і порося, які
вже, мабуть, не підлягають відновленню.
Така ж доля і мультяшних козаків… Всі намагання прищепити молоді повагу до історичного минулого України, просто до
краси і порядку нівелюють байдужість,
нехтування прекрасним, егоїзм, жага
руйнування з боку підростаючого покоління. Про що і йдеться у дописі О. Гусак.
А хто нащадкам за взірець? Так, ми,
дорослі. Днями і мені дісталось. Посеред

тротуару вихлюпувались емоції двох чоловіків, які, напевне, рідко зустрічаються.
Ввічливо попросив відійти. Краще б не чіпав. Вони ладні були і мене заштовхати,
щоб не заважав.
Така наша культура у громадському
місці. А ми ж прагнемо жити, як у Європі.
Тож давайте зробимо хоча б перші кроки
до цього. Маю на увазі зокрема й власників собак. Тварини буквально вилітають з
бетонних казематів з несамовитим гавкотом і перед вікнами мешканців ставлять
мітки. Я не проти братів наших менших.
Але якщо ви їх так любите — то хоч трохи поважайте людей, які живуть поруч.
Виводьте своїх годованців на повідку і не
забувайте прихопити совочок, аби прибрати за собакою екскременти. Робіть, як

у Європі. Там, якщо залишиш собачі мітки, — сплатиш чималий штраф.
Був свідком, коли собака миттю вистрибнула з під’їзду і «полегшила» себе,
піднявши ногу на машину, що стояла неподалік. Власник авто кинувся на власника собаки ледь не з кулаками…Між іншим,
чи є у Вишгороді місце вигулу собак? На
жаль, немає. Бо собачу «любов» ми приносимо на своєму взутті додому. Вона всюди
— у скверах, на тротуарах, на дитячих майданчиках, на клумбах біля будинків.
Давно час міськраді прийняти з приводу утримання собак спеціальну постанову, відвести для їх вигулу спеціальне
місце, а власників зобов’язати за своїми
улюбленцями прибирати. Як це роблять у
Європі.

КОЛО жінки

Вишгород
Виставки

Світло від «Світлиці»

19 лютого

Виставка з нагоди Дня
закоханих
облаштована
руками майстринь творчого об’єднання «Світлиця» у
Благодійному фонді святої
Ольги.
Жінки володіють багатьма техніками та створюють
свої вироби з різноманітних
матеріалів. Кожен доробок
неповторний, випромінює
тепло та щирість частки
душі творця.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора, «Вишгород»

«Світлиця» має велику
кількість творчих робіт. Вишивки бісером, хрестиком,
стрічками, м’які іграшки, свічки та медальйони, інкрустовані технікою декупаж, прикраси з пластику представили
керівник творчого об’єднання

Світлана Жовтобрюх (вона –
організатор виставки), Марія
Доронченкова, Валентина Висоцька, Олена Ігоніна, Наталія
Гросу, Валерія Кольвах, Інна
Пономарьова, Олена Скоробагатько.
Голова правління Благодійного фонду Володимир
Малишев привітав присутніх
із Днем святого Валентина та
вручив майстриням дипломи
й квіти, голова жіночого клубу «Перлина» Тетяна Король
– сертифікати у перукарню
«Шарм». Подякувала за творчість майстриня Ольга Дяченко і прочитала ліричні поезії
про кохання.
Музичним візерунком виставки стали чудові пісні у
виконанні викладачів Вишгородської музичної школи Валентини Старенької та Ірини
Бези.

У дитячій онкології звучала італійська музика
13 лютого Джон-Поль Леонне зі своєю командою побував у дитячому відділенні Інституту раку — у рамках
акції цивільної солідарності
«Кожна дитина має право на
життя».
Акція ініційована неурядовою
благодійною організацією, яка
протягом десяти років здійснює
програми, спрямовані на допомогу онкохворим дітям і молоді,
— Міжнародним благодійним
фондом «Сполох». Партнерами
виступили Національний олімпійський комітет України й Київський національний університет
імені Тараса Шевченка.
Це перша творча зустріч за
всю історію онкології в Україні на
території дитячого онкологічного відділення. Протягом двох го-

дин маленькі пацієнти зі своїми
батьками танцювали під запальні італійські пісні, співали, сміялися, жартували, що допомогло
їм хоч ненадовго, але забути
про свої проблеми. Адже дуже
важливо не тільки забезпечити
ефективне лікування пацієнтів
онкологічного відділення, а й
підтримати їх морально у тяжкий
для них час.
«Ми повинні допомагати тим,
хто цього потребує, і я дуже радий, що своїми вчинками я можу
привернути увагу українців до
проблем дитячої онкології. У
мене іще немає дітей, але сьогодні я відчув: коли береш на
руки малюка, між вами простягається невидима нитка, й ви
починаєте розуміти один одного
без слів», — сказав Джон-Поль

під час свого творчого вечора у
книжковій кав’ярні «Бабуїн».
Джон-Поль Леонне — перший і єдиний італійський співак,
який не тільки погодився взяти
участь у підписанні Меморандуму про співробітництво в ПОДОЛАННІ РАКУ разом із відомими
українськими діячами, яке відбулося 15 лютого в Головному
навчальному корпусі Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, а й, відклавши всі заплановані концерти,
погодився дати в Києві благодійний концерт і провести творчі зустрічі зі своїми шанувальниками,
а також з онкохворими дітьми.
«Не буває дітей українських, італійських, американських. Бувають просто діти, і ми
зобов’язані їм допомагати!»

У двох навчальних закладах села Катюжанки активісти громадських організацій
провели акцію «За тверезе
дитинство!». Організатори —
ВСГО «Рух протидії наркоманії й наркокорупції», ГО
«Суспільний рух», «Спільна
справа», ГО «Щаслива жінка» — читали лекції у місцевій
школі і ПТУ, провели дискотеку, присвячену Дню закоханих.
Людмила ГУБАРЄВА, голова
громадської
організації «Щаслива жінка»

Говорили про згубні звички

(наркотики, алкоголь, паління),
переглянули фільм про шкідливість слабоалкогольних напоїв,
зокрема й пива.
Після побаченого і почутого
катюжанці поділилися своїми
враженнями.
«Я зрозуміла, що чимало
моїх ровесників рано стають
алкоголіками, я б не хотіла бути
в їхньому числі. Дякую за цю
лекцію», — каже Наталія (16 років).
«Такі заходи для підлітків корисні і пізнавальні. Бажано було
б, щоб вони проводилися частіше», — говорить Аліна Василівна, завуч з виховної роботи.
Після лекцій для учнів Ка-

Алкоголь і підлітки
Нині рівень споживання алкоголю в
Україні — один із найвищих у світі. Він
становить близько 20 літрів абсолютного
спирту на душу населення за рік.
Катерина ГРИЩЕНКО,
спеціаліст служби у справах дітей РДА

Пиво — найбільш поширений алкогольний напій, який вживають підлітки. Воно
небезпечне тим, що через слабку концентрацію алкоголю його п’ють у великих кількостях. Ця оманлива легкість і заподіює їм
лихо, перетворюючись на згубну звичку.
Два келихи пива містять стільки ж алкоголю,
скільки 100 грамів горілки.
Вживання спиртних напоїв призводить
до порушення зору, втрати координації,
надмірних емоційних проявів агресивності.
Прискорене серцебиття, сухість у роті, біль
у серці, печінці, шлунку, почервоніння очей,
хитка хода — результат випитого алкоголю.
Згідно із Законом України № 1824 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження споживання і про-

дажу пива та слабоалкогольних виробів»
заборонено продаж неповнолітнім слабоалкогольних та алкогольних напоїв. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування
правил карається адміністративним штрафом у розмірі 6 800 грн.
За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння повнолітні несуть відповідальність згідно зі ст. 180 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Служба у справах дітей Вишгородської
районної державної адміністрації проводить інформаційну, роз’яснювальну роботу
з продавцями кафе, барів, торгових точок
щодо неприпустимості продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв підліткам.
Разом із представниками центру опіки
дитини, кримінальної міліції у справах дітей,
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, відділу освіти проведено 13 рейдів
по населених пунктах району.
Під час рейдів у Вишгороді, Димері і
Гаврилівці попереджено трьох продавців,
які продавали підліткам алкогольні та сла-

Час сіяти
Городники рахують дні до
початку весни. Готують торфо-земляну суміш, горщечки,
ящики для посіву овочевих
культур. Нагадуємо про кращі терміни, оскільки це дуже
важливо для отримання якісної
розсади. Переросла розсада
— особливо перцю та селери —
негативно позначається на їхньому подальшому рості.
СЕЛЕРА. Сіють після 25 лютого. Висаджують у відкритий грунт
25 травня. Розсаді — 70-80 днів.
СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ. Висівають на розсаду після 15 лютого, у
відкритий грунт — після 25 травня. Розсаді — 50-55 днів.
ТОМАТИ. Сіють у третю декаду лютого, висаджують розсаду
після 20 травня. Розсаді — 50-55
днів.
КАПУСТА. Висівають на розсаду — кінець січня — початок
лютого. Висаджують у першій
половині травня. Розсаді — 5560 днів.
ЦИБУЛЮ висівають у відкритий грунт у третій декаді березня.
Схожість розсади — від 3-х до
15 днів, в залежності від культури. У відкритий грунт зазвичай
висаджують 50-денну розсаду.
Якщо вона переросте та витягнеться, продуктивність рослини
значно знизиться.

Улюблена
квітка королеви

ФОТО автора

тюжанського вищого професійного
училища провели дискотеку. Кожний, хто прийшов на свято, отримав
приємні емоції, задоволення і со-

11

Дім. Сад. Город

Народна медицина

За тверезе дитинство

Акції

2011 року

лодкі призи (завдяки спонсорам —
директору ПАБ «Бочка» Олексію
Головачу та директору АЗС «Авакс»
Олександру Мережку).

Громадянська позиція
боалкогольні напої, складено відповідні
протоколи. У кафе Гаврилівки неповнолітні
вживали пиво. До адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків притягнуто батьків.
У школах пропагується здоровий спосіб
життя. Так, у січні-лютому проведено три
тренінги «Знаємо та реалізуємо свої права»
у Старопетрівській ЗОШ та Вишгородській
спеціалізованій школі «Сузір’я». У Лютізькій
ЗОШ проведено урок правових знань «Злочин і кара». У Катюжанському ВПУ та Катюжанській ЗОШ разом із представниками
громадської організації «Рух протидії наркоманії та наркокорупції» в акції «Молодь за
здоровий спосіб життя» та тематичній дискотеці взяла участь молодь села.
Профілактична робота з підлітками матиме позитивні результати, якщо небайдужими до пияцтва дітей будуть у першу чергу
їхні батьки, родичі, сусіди, друзі. Якщо продавці думатимуть у першу чергу не про виручку магазину, а про здоров’я та майбутнє
дітей.
Давайте подбаємо про нього разом!

Календула, або нагідки —
невибаглива квітка, яка цвіте все літо. Її насіння добре
зберігається під снігом. Йому
не страшні морози. Навесні,
як тільки пригріє сонечко, до
світла тягнуться тоненькі росточки, що міцніють на очах і
незабаром радують око жовтогарячими квітками.
Хоча це однорічна рослина,
але ті, хто хоч раз посіяв календулу, можуть навесні її не підсівати.
У дикому вигляді календула
росте в Північній Європі, Азії і на
Близькому Сході. В Україні в природі практично не зустрічається.
Квітки нагідок — перший помічник при захворюванні горла.
Рослина має бактерицидні властивості проти збудників стафілококів та стрептококів. Взагалі
календула — гарний антисептик.
Квітки її мають протизапальні,
ранозаживлюючі, кардіотонічні
і заспокійливі властивості, знижують кров’яний тиск, сприяють
обмінному процесу в печінці, поліпшують її секреторну функцію.
Відвари і настоянки ефективні
при зовнішньому застосуванні.
Календулу розводили у великій кількості в середньовічній
Франції. Вона була улюбленою
квіткою королеви Наваррської
Маргарити де Валуа. У Парижі
в Люксембурзькому саду стоїть
статуя з квіткою календули у руках.
Листя календули має своєрідний пряний аромат, його можна
додавати до супів. А квітки добавляють у соління та маринади,
маринують, а потім використовують як додаток до гарніру — для
надання стравам пікантності.
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Вишгород

Вишгородська філія з експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» повідомляє,
що на підприємстві є цілодобова телефонна гаряча лінія: за телефоном (04596)22-070
ви можете повідомити про виникнення аварійних, надзвичайних ситуацій та інших порушень у системах газопостачання району. Крім того, отримати інформацію про послуги, які
надаються підприємством, щодо нової газифікації та реконструкції існуючої системи газопостачання, дізнатися про ціни на природний газ за категоріямм споживачів тощо.

Адміністрація Вишгородської ФЕГГ

Довідка

Нове у соціальному страхуванні
з тимчасової втрати
працездатності
Вишгородська міжрайонна виконавча дирекція Київського обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (дев’ять осіб) обслуговує 5860
страхувальників на території трьох районів — Вишгородського, Іванківського та Поліського й підприємства, що
працюють на ЧАЕС. Загальна кількість
страхувальників — 29,5 тис. осіб.

матеріально забезпечити за рахунок
сплати страхових внесків.
Кожний роботодавець, який нараховує допомогу з тимчасової непрацездатності, при вагітності і пологах, має
оформити заяву-розрахунок та подати її
до нашої дирекції. Поки не налагоджена
система взаємообміну між Фондом соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності та Пенсійним фондом,
просимо до заяви-розрахунку додавати
копію платіжного доручення про сплату
єдиного соціального внеску за попередній місяць. Роботодавець повинен розрахуватися із застрахованими особами
за видами матеріального забезпечення,
призначеними комісією підприємства із
соціального страхування. Чимало питань
виникає щодо посвідчення застрахованої
особи в системі загальнообов’язкового
державного страхування. Електронну
смарт-карту з візуальними персоніфікованими ознаками мають не всі застраховані особи. Радимо роботодавцям замовити у Пенсійному фонді посвідчення.
Звертаю увагу бухгалтерів на те, що
із 1 січня цього року передбачені штрафні санкції за несвоєчасне повернення або
повернення не в повному обсязі надлишково замовлених страхових коштів;
порушення порядку витрачання коштів;
перешкоджання уповноваженим особам
Фонду у проведенні перевірок; несвоєчасне подання звітності до Фонду тих організацій, які користуються соціальними
послугами та мають заборгованість перед Фондом.
Щодо оздоровлення застрахованих осіб, то за 2010 рік 521 страхувальник отримали путівки, на які витрачено 2,4
млн грн. Влітку за програмою часткового
фінансування за кошти Фонду відпочили
295 дітей. Не забувайте вчасно подавати
заявки на путівки, які обов’язково формуйте на підставі заяв працівників та медичних довідок.
І не хворійте!
— знання ПК;
— досвід роботи в державних установах
не менше 2-ох років.
Документи приймаються протягом місяця з дня публікації оголошення за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. №
63. тел. (04596) 54-554

Людмила БОНДАРЧУК, директор
Вишгородської міжрайонної
виконавчої дирекції Київського
обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Вітаємо у лютому

Все навколо постихало,
Другий сон пливе кругом,
І лиш вчитель наш невтомний
Нахилився над столом.
Ой нелегка ваша праця
І прекрасна водночас,
Хай усе здійснити вдасться,
Низький Вам уклін від нас.

P.S.

Не кожен хазяїн гідний
собачої відданості

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
19.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

нуючими 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.

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 іс-

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 березня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

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

К

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «Обміняю» (3), «Подарую» (4),
«Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні
писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за іс-

Колеги, учні, рідні

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
19.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

На 15.02.2011 р. найбільша кількість хворих гострими респіраторними інфекціями — серед школярів: Н. Петрівська ЗОШ № 1 — 23,6 % , «Сузір’я» м.
Вишгорода – 19,7%, Лебедівська ЗОШ – 18,6 %, Гаврилівська ЗОШ – 18,2%, Хотянівської ЗОШ – 18 % .
Серед дошкільнят найбільша захворюваність зареєстрована в ДНЗ «Лелеченя» (Катюжанка — 18,5 %),
в ДНЗ «Барвінок» (с. Лютіж — 18,1 %) та в ДНЗ «Сонечко» (м. Вишгород — 14 %).
За 15 днів лютого у районі на ГРВІ захворіло 1258
осіб. Це — середній показник сезонної захворюваності
по району.

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

Ірина КОБИЛЕВСЬКА, головний лікар
Вишгородської санітарно-епідеміологічної станції

№ рубрики___2______
на «26» лютого 2011р.

писати друкованими
літерами

А

У січні грип в районі не зареєстрований. На
гострі респіраторні інфекції захворіло 2616 осіб
(дітей до 17 років 1448). Це на 17 % менше, ніж
минулого року.

1 лютого — заступника директора з науково-методичної роботи Надію Прохорівну КИСЛЯК,
11 лютого — вчителя географії та економіки Наталію Василівну КОВАЛЬЧУК,
19 лютого — вчителя-методиста вищої категорії
Надію Сидорівну ПЕТЕНОК,
20 лютого — директора гімназії Інну Василівну
ШУБКО,
22 лютого — вчителя-методиста вищої категорії
Тетяну Григорівну МИХАЛКО!

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

Р

Найбільше хворіють діти

З

Небезпека: грип

Фонд виплачує допомогу працюючим
у разі хвороби (зокрема й догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї); вагітності та пологів;
надає послуги із санаторно-курортного
лікування та оздоровлення застрахованих осіб, оздоровлення дітей; частково
компенсує витрати, пов’язані зі смертю
працюючої особи, та інші. У кожній організації має працювати комісія із соціального страхування, яка приймає рішення про
оплату листків непрацездатності, замовляє та розподіляє путівки.
Дирекція проводить щотижневий моніторинг видачі листків непрацездатності.
На жаль, кількість лікарняних бюлетенів
щороку збільшується. Відповідно зростають і витрати — так, за 2010 рік виплачено 16 млн. грн, за аналогічний період 2009
року — 13,3 млн. Якщо така тенденція
триватиме — це призведе до дефіциту
коштів. Ми вже відчуваємо певні проблеми.
Із 1 січня 2011 року набрав чинності
Закон України „Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”.
Повністю ліквідується механізм взаємозаліку, тобто роботодавець не може
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І
категорії апарату виконкому (землевпорядника). Вимоги:
— освіта вища;
— вільне володіння українською мовою;

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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