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В ополонку — від хвороб

Водохреща
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Традиційне для Водохреща купання у водоймах не є церковним
обрядом, хоча й не заборонене
церквою. Такі традиції прикрашають свято. А ще вважають, що саме
на Водохреща відкривається небо,
тому це сприятливий час для загадування бажань.
січня вишгородці православні та греко-католики
відзначили останнє з трьох
великих християнських свят різдвяноноворічного циклу – Водохреща.
Чимало людей напередодні ввечері
відвідали вишгородські церкви. Переддень Водохреща — день посту, коли
святиться «пісна вода». Ті, хто дотримується традицій, стверджують, що її
можна пити лише перед другим Святвечором. А вода, яку освячують 19 січня,
зберігає цілющі властивості протягом
року, переконують вони, лікує хвороби,
а інколи може заміняти навіть причастя.
Найбільше містян та жителів району воду на Водохреща святили на набережній Київського моря. З льоду вирізали хрест, який традиційно облили
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буряковим соком, а на кризі вирубили
хрестоподібну ополонку, яку освятив
настоятель храму св. Бориса і Гліба о.
Димитрій (Денисенко). Після цього всі
охочі набирали освячену річкову воду.
Кілька років поспіль на Водохреща
мешканець Вишгорода Анатолій Дяченко пірнає у воду. Каже, за часів Радянського Союзу такої традиції не було, бо
ніхто про неї не знав, а тепер кількість
прихильників такого обряду значно
зросла. Нині пірнав із онуком.
«Щоразу я бачу все більше і більше
бажаючих зануритись у крижану купіль.
Треба купатися, щоб не чіплялися хвороби, щоб очиститись, гріхи «відмити».
Я у це вірю», – розповідає вишгородець.
За бажаючими попірнати пильно
спостерігали професіонали МНС, міліції
та швидкої допомоги. Цьогорічна купіль
обійшлась без неприємностей.
А от у церкві св. Володимира (настоятель о. Богдан Ніколин) та соборі
Вишгородської Богородиці (настоятель о. Тарас Валах) побував справжній
Вертеп. І дорослим, і малечі свято подарував молодіжний духовний театр ім.
блаженного Йосафата Коциловського із
с. Нагачів, що на Львівщині. Артисти захопили глядачів злиттям голосів, яскра-

Коротко про різне

За енергетичну
незалежність
У сесіях неформальних засідань Всесвітнього економічного форуму у швейцарському
Давосі взяв участь Президент України Віктор
Янукович. Головна тема обговорень – енергетична незалежність, умови безперебійного
транзиту газу через Україну в країни Європи, а
також шляхи розвитку альтернативної енергетики. Йдеться про здобич сланцевого газу, на
що знадобиться 5-6 років. Після цього Україна
отримає власний енергоносій, скоротивши залежність від російських поставок.

Дорогі нотаріуси
Операції з нерухомістю за новою системою
реєстрації майнових прав, що передані від БТІ
органам Укрдержреєстру, оформляються довго, а нотаріуси підвищили ціни за свої послуги
від 1,5 до 2 тис. грн. Раніше витрати на оформлення операції становили від 1% до Пенсійного фонду і 1% держмита. Разом із довідками з
податкового реєстру, затратами на відчуження
майна оформлювач сплачував максимум 1000
грн. Ниніз покупця, що хоче зареєструватися,
нотаріуси окремо беруть за цю послугу ще 1,5
тис. грн.

Спадщина від батьків не
оподатковується
Міністерство доходів та зборів роз’яснило,
що спадщина, яка перейшла від батьків до дітей (родичів першого ступеню) не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Член
родини другого ступеню родства сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5%
від вартості спадщини. Згідно з новим законодавством, ідеться у повідомленні прес-служби
міністерства, родичами першого ступеню вважаються батьки, діти, у тому числі всиновлені,
чоловік або дружина. Всі інші - родичі другого
ступеню.

Олена Підгрушна – срібна
призерка етапу Кубку світу
В Антихольці ( Італія) капітан збірної України
з біатлону Олена Підгрушна завоювала срібну медаль, а жіноча збірна в естафеті 4 х 6 км
закінчила гонку з п’ятим результатом. Олена
претендує на звання головного відкриття року.

Столиця зросте.
За рахунок чого?
У комісіях Київради розглядається проект

вими костюмами та щирістю.
Лікар про пірнання: «Справа в
тому, що купання в ополонці взимку без попередньої підготовки може
бути небезпечним для людей похилого віку, дітей і тих, хто має слабкий
імунітет або ж страждає гострими або
хронічними захворюваннями. Зимове купання у відкритих водоймах – це

рішення щодо меж Києва, який передбачає
збільшення території столиці на 1,389 тис. га –
з 83,585 тис. до 84,974 тис. га. Про це УНІАН
повідомили в постійній комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики, до якої надійшов відповідний документ, напрацьований у
КМДА.
За словами голови цієї комісії Дениса Москаля, проект передбачає включення до території столиці 2 тис. 75,7 га земель Київської області з одночасним виключенням із меж Києва і
передачі області 686,3 га.

У містах-побратимах:
орган у Бєлгороді
Наприкінці грудня 2012-го у Бєлгородській
державній філармонії урочисто відкрили довгоочікуваний Органний зал, який став першим
і поки що єдиним в усьому Чорнозем’ї. Бєлгородський орган виготовлений відомою німецькою фірмою «Hermann Eule» з використанням
традиційних та сучасних технологій:
у ньому не лише 2500 металевих і
дерев’яних труб вагою від 58 кілограмів до 300
грамів, а й система електронного управління з
40 регістрами.
Рік виготовляли орган і майже рік його монтували. А тепер у новому залі відбуваються
концерти для меломанів.

Події та дати року
Рік поточний прийняв естафету славних
ювілеїв від року минулого. Це — відзначення у
січні 200-річчя остаточного розгрому в Прусії
та Франції Наполеона, який пройшовся і територією сучасної України, 70-річчя завершення
Сталінградської битви (6 лютого 1943 року) і
звільнення Києва (6 листопада 1943 року).

У міськвиконкомі
24 січня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Докладніше — читайте у наступному номері.

Сумуємо

Пам’яті товариша
На 91-му році пішов з життя ПОПОВ Олександр Іванович – інвалід Великої Вітчизняної
війни 1 групи, колишній танкіст, який на Т-34
пройшов фронтовими шляхами з 1941 по
1945 рік і у Берліні розписався на Рейхстагу.
Ратний подвиг лейтенанта відзначений багатьма бойовими орденами і медалями.
Від себе особисто і від міської ради ветеранів висловлюємо щире співчуття рідним та
близьким Олександра Івановича.
Юрій Ільїн, ветеран ВВВ,
полковник у відставці

вища форма загартовування холодом.
Тому треба бути вкрай обережними і
завчасно готуватись».
Працівник МНС: «Ми у повній готовності й у разі надзвичайної ситуації
допоможемо».
Міліціянт: «Спостерігаємо за порядком. Людей зібралося чимало, але
цього року все спокійно».

Світлофор

Простіше,
швидше, краще
Богдан ПЕТРАНЮК,
провідний спеціаліст
Вишгородського ВРЕР ДАІ
На виконання Національного
плану дій щодо запровадження
програми економічних реформ
на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка. Ефективна
держава», затвердженого Указом Президента України від 12
березня 2012 року № 187, а також відповідних планів уряду та
міністерства, Головне Управління МВС України у Київській
області та Управління ДАІ Київської області провели роботу
з отримання громадянами постійного свідоцтва про реєстрацію «транспортного засобу без
попередньої видачі тимчасових
реєстраційних талонів.
Незалежно від місця реєстрації (проживання) власника
та регіону реєструвалися транспортні засоби; перереєструвалися з одного власника на іншого із збереженням номерного
знаку за транспортним засобом
та його власником у межах одного регіону.
Постановами Кабінету Міністрів України та змінами до деяких законів України відмінено
обов’язкову здачу іспитів при
відновленні втраченого посвідчення водія, обов’язкове експертне дослідження транспортних засобів під час їх реєстрації,
оцінка вартості транспортних засобів, пред’явлення транспортного засобу для перереєстрації
у зв’язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих
документів на нього.
У квітні минулого року набрали чинності зміни до ст. 34 Закону України «Про дорожній рух».
Заборонено відмовляти у дер-

жавної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортного засобу, якщо їх власники
мають заборгованість зі сплати
штрафів за порушення правил
дорожнього руху.
Із грудня 2012 року відмінено
сплату 3 % податку до Пенсійного фонду України з транспортних
засобів, що були раніше зареєстровані на території України.
Водночас скасовано 25 % нарахування на спеціальну продукцію, вдвічі скорочено кількість
платних послуг, що надаються
підрозділами ДАІ, а також майже
вдвічі зменшено розміри їх оплати.
Практично завершився процес внесення існуючих інформаційних даних до розробленої
Національної автоматизованої
інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, що сприятиме підвищенню ефективності роботи
служби та обслуговування громадян.
Завдяки
запровадженню
НАІС на території Київської області в усіх 17 підрозділах громадяни обслуговуються за принципом «єдиного вікна». Тобто
будь-який громадянин України,
незалежно від місця реєстрації,
в будь-якому PEP ДАІ Київської
області може зняти з обліку або
зареєструвати (перереєструвати) транспортний засіб.
На сайті Управління ДАІ є вся
необхідна корисна інформація
щодо послуг, що надають працівники ДАІ Київської області.
Наш телефон: (04596) 54-824,
адреса: м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 19 (поворот направо перед «Каратом»). Прийом:
вівторок: 9-13, 14-20,
середа-п’ятниця: 9-13, 1418,
субота: 9-13, 14-16.

Наше місто

Вишгород
Тема тижня

Європа — у снігу й ожеледиці. Відміняють авіа-, залізничні й автобусні рейси, заняття у школах. На вокзалах й в аеропортах
пасажири чекають по кілька діб, скаржаться
на такий безлад журналістам, міркують, як
швидше виїхати. Але особливо не переймаються, бо переконані – це лише тимчасово.
ля європейців така ситуація — надзвичайна, для українців - навпаки,
вже настільки набридла , що після відпусток і відряджень по закордонах все
тяжче повертатися додому. Де з гарячими обіймами зустрічають лише рідні, а батьківщина
приготувала черговий «сюрприз» , на цей раз
у комунальній сфері. Як переконливо ні обіцяв
уряд не підвищувати «комуналку» - підвищили.
За грудень, наприклад, суми у платіжках суттєво зросли. Люди обурюються : нічого ж не змінилось – вода у кранах все та ж – із вишгородських свердловин, а не з Водогону,все також
не прибирають у під’іздах, на вулицю не вийти
особливо літнім людям, Якщо ж ризикнеш - не
факт, що обминеш травматологію.
До відома.
Минулого року у грудні - січні до травмпункту Вишгородської ЦРЛ звернулося до 300
громадян (нагадуємо — сніг випав лише у другій половині січня).А цього року за цей же час
— вже 500. Не всі постраждалі звертаються до
медиків, а падає майже кожний третій.
Погода , як вередлива жінка, – то відлига, то
дощ з мокрим снігом, і навіть при мінус п’яти
градусах дороги та тротуари вже обертаються
у ковзанки. До травмопункту потрапляють не
8-10 бідолах, а у рази більше. Везуть їх і « швидкими», і на таксі. Щоправда, комунальників лають не всі.
Вишгородці поцінували розчищені і посипані піщано-соляною сумішшю дороги – і йдуть не
слизькими тротуарами, а проїжджою частиною,
ризикуючи власним життям, мовляв, обійдеться. А якщо ні?
Прибирання прибудинкових і загальноміських територій (зокрема тротуарів).
Директор комунального підприємства житлового і комунального господарства (КПЖ і КГ)
Михайло Шененко пояснює, що за нормами, у
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Водопостачання

Вишгородці й комунальники
— проти снігу й ожеледиці

Марина КОЧЕЛІСОВА

Аварію усунено

місті має бути 52 двірники, а працюють на 10
менше. До нового року п’ять несумлінних працівників звільнили. Йдуть перемовини з трьома
претендентами на ці посади, і є надія до кінця
січня закрити вакансії.
Норма на одного — 6 000. кв. м (усередині
будинку та прибудинкова територія). Зарплата
двірника — за рахунок квартплати від мешканців багатоповерхівок в середньому 2 000 грн
(змінюється відповідно до площі прибирання ,
тобто за 1000 грн треба прибрати 3000 кв. м).
Якщо двірник прибирає понад норму — доплата
у середньому 70 %.
Тротуари загального користування — турбота спеціальних служб, які утримуються за
рахунок бюджету міста. Дільниці загального користування прибираються в залежності від надходження коштів.
Норма кожного працівника комплексної бригади (по-простому — шляхового робітника ) —
6000 кв. м х 15 = 90 000 кв. м. А в місті 460 000.
кв. м площ загального користування (тротуари
на набережній тощо). Отже, бригада з нинішніх
13 шляховиків фізично не спроможна впоратися з таким обсягом.
Лавини снігу за пару днів накрили навіть
благополучну Європу.
Прибирання ж вишгородських тротуарів
ускладнюється й іншими факторами. Один з них
- заставлені автівками подвір’я. Де можна було
б почистити трактором — водії остерігаються
зачепити машини. Це проблема не лише Вишгорода. У Києві те ж саме — через щільне паркування сніг трамбується колесами — і далі самі
тороси, які й ломом за день не розбити.
На вул. Б. Хмельницького механізатор знайшов вихід — домовився з мешканцями, які прибрали автівки з паркувального майданчика, щоб
почистити його. Деякі свідомі громадяни щодня
у заметіль прочищали заїзди для власних автомашин. Тож і майданчики чисті від снігу, неслизькі для людей.
Інший бік проблеми — несумлінні двірники.
Площа прибирання та деякі складові тарифу
(ліфти, наприклад) у різних будинках — різні.
Тому різні і тарифи, а коефіцієнт коригування коливається від 1,0695 (Шолуденка, 6-а) до
1,6653 (Хмельницького, 4) — у старих будинках
він вищий, ніж у нових.

Із 17-ї до 20-ї години 17 січня не було води у нижній зоні
міста (зокрема на вул. Б. Хмельницького, Шкільній, В. Симоненка, Київській, Дніпровській, частково — Н. Шолуденка, просп. І. Мазепи та Т. Шевченка).
Працівники Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» (бригадир Олександр Пономаренко,
майстер Сергій Вітов, водій асенізаційної машини Василь Глоба, слюсар Василь Братківський) воду з камери, де стався порив, відкачали, порив усунули. У квартирах вишгородців вода
з’явилася.
Та повністю проблему цим не вирішено — для подальшого
ремонту необхідно спеціальне обладнання (зокрема адаптер,
який з’єднує пластикові труби у камері). Як повідомили редакції
газети «Вишгород» у міському «Водоканалі», процес закупівлі
закордонного чи вітчизняного виробу гальмують певні законотворчі нюанси, та вихід буде знайдено.
До відома
Коригуються тарифи згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 06.06.2010 р. № 869 (у разі підвищення мінімальної
заробітної платні та вартості матеріалів).
Складові нинішнього тарифу: прибирання прибудинкової території та сходових клітин, вивезення побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, димовентиляційних каналів і внутрішньобудинкових систем, дератизація та дезінсекція, освітлення
місць загального користування та диспетчеризація (у чотирьох із
84 будинків міського житлового фонду).
Замітають під’їзди двірники два рази на тиждень (1 поверх
— щодня). Вологе прибирання з жовтня по квітень не робиться.
Влітку — під’їзди миють два рази на місяць.
Щодня двірники підбирають під контейнерами сміття (воно
теж вивозиться щодня). Прибирання снігу та посипання солянопіщаною сумішшю (під під’їздами і на тротуарах) — по мірі необхідності. Піщано-соляну суміш завозять, приміром, на Дніпровській — через кожні 20 м, на Шкільній — під самі будинки…
Навесні комплексна бригада толокою прибирає всі прибудинкові територїі (зокрема — накидане за зиму під балконами).
Реманентом двірники забезпечені: КПЖ і КГ придбає один
зразок, радиться з майстрами — і лише потім купує лопати,
шкребки, мітли, совки, рукавиці необхідної якості й у необхідній
кількості.
Паливо закуповують за договірними умовами . Спецтехніка:
дві снігоприбиральні автомашини, трактор, два сміттєвози —
старий відправлено на ремонт, працює новий, який нещодавно
отримали. Не завадила б мала техніка (хоча б іще один міні-трактор) — для більш ефективного прибирання.
Далі на стор. 4

Хто підрізає крила «Авто-Лайну»?

Зигзаг удачі
Володимир ТКАЧ,
пасажир (без пільг)
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Кожна держава-член ООН – так чи
інакше має номінацію в якійсь сфері
життя. Скажімо, скандинави тримають першість за рівнем життя, япон-

Вандалізм
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ці — по довголіттю, швейцарці — по
кількості банків на душу населення і т.
інш. Республіка Україна теж не виняток. Вона – світовий лідер по експорту
пшениці, олії та повій. Також ми б’ємо
рекорди по рівню корупції, СНІДу, туберкульозу. А ще — по кількості пільговиків.

А Баба Яга – проти!

ФОТО — Костянтин РУДИЧ
22 січня уся країна, окрилена патріотизмом, відзначала День Соборності і Свободи України. У нас також
вранці відбулися традиційні мітинги: влада й опозиція
вшанували ідею державності.
А вже на ранок наступного дня — 23 січня — біля підніжжя
пам’ятника Т. Шевченку красувались понівечені кошики
з квітами. Важко сказати,
чим квіти заважали невідомим, але факт, що вандали
керувались явно не патріотичними мотивами.
Ось так і живемо, за
принципом: «А Баба Яга
– проти!». Питання – проти чого?! Направити б оту
енергію у правильне русло. І
ще одне запитання: чи порушили правоохоронні органи
справу щодо збиткування
над найсвятішими для кожного українця символами?

У

жодній країні
світу немає
такої кількості пільгової категорії
населення. Цю розкіш
собі не можуть дозволити ні США,
ні Євросоюз. Навіть бюджету супербагатих Об’єднаних Еміратів
це не по кишені. В нас же за роки
незалежності кількість пільговиків
лише зростала завдяки дешевому
популізму політиків перед черговими виборами. Особливо це відчули на своїй роботі транспортні
підприємства, які здійснюють пасажирські перевезення.
Ще два-три роки тому автотранспортне
підприємство
«Авто-Лайн» вважалося процвітаючим. Його красені-автобуси
борознили простори Європи,
рухомий склад регулярно поповнювався великими і добротними
машинами.
Керівництво автопарку охоче
відгукувалося на прохання міської та районної влад перевезти
спортсменів, дитячі колективи,

ветеранів на ті чи інші заходи. Відмови не було в жодному разі. Зі
свого боку міська влада теж йшла
назустріч цьому надійному партнеру. Рішенням сесії «Авто-Лайну» було виділено ділянку землі
під будівництво автопарку. Слід
сказати, що «Авто-Лайн» є одним
з найбільшим платників податків
до міського бюджету. Щорічно до
міської казни автомобілісти переказують більше мільйона гривень.
Сьогодні все це сприймається як стара добра казка. «АвтоЛайн», скоріше, нагадує тонучий
корабель. На орендованій у ВАТ
«Вишгородсільрибгосп» території
в снігу заклякло більше десятка
величезних «Мерседесів» і «Неопланів»: той без коліс, інший без
коробки передач…
Ще гірше з кадрами: із 180
водіїв залишилося 120. Заяви на
стіл директора лягають від слюса-

рів, кондукторів, ІТР. Що сталося?
Хто підрізав крила «Авто-Лайну»?
Кризових причин декілька.
Одна з них – це самогубне перевезення пільгової категорії пасажирів.
Неодноразовими моніторингами встановлено, що маршрутом
№ 397 Вишгород-Київ (ст. метро
«Героїв Дніпра») щодня користується понад тисяча пільговиків.
Звісно, вони проїзд не оплачують.
Тобто, за день підприємство недоотримує шість тисяч доходу. За
місяць відповідно 180 тисяч. Серйозна цифра.
Згідно із законодавством, витрати (читай — збитки підприємства) за пільговиків має компенсувати держава. Здається,
нормальний відпрацьований механізм, за яким жити і радіти. Та
не тут-то було!
Далі на стор. 4
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Вишгород

Вишгородці й комунальники — проти снігу й ожеледиці

(Початок на стор. 3)
Адміністрація КПЖ і КГ зазначає, що
залучення або й ініціатива підприємців
під час весняного двомісячника благоустрою — дуже доцільні: є певна техніка, ентузіазм, бажання, інструмент, екіпірування. А от взимку навряд чи можна
сподіватися на таку допомогу: хай би
кожне підприємство, банк чи магазин
(незалежно від форми власності) прибирало території біля і навколо.
Окрема тема — вивезення сміття
з приватного сектору. Газета «Вишгород» і «віночок із смітників» обнародувала, і прибирання стихійних звалищ (за
окремі кошти, не передбачені кошторисом КПЖ і КГ), і рішення міськвиконкому
й міськради про організацію вивезення
сміття з приватних будинків.
«Картина маслом» — така. Мешканців Пісків, готових укласти договір з
КПЖ і КГ щодо вивезення сміття, - одиниці, економічно не вигідно долучати до
цього техніку і людей.
Противники договорів (любителі халяви) — це ті, хто кидає пакети із сміттям з крутих автівок під чужі паркани,
хто загиджує лісосмугу, хто переповнює своїм непотребом контейнери
біля багатоповерхівок на вул. Київській.
Не зовсім зрозуміло, чому на власному подвір’ї не можна переробляти
харчові відходи у компост, а те, що горить,- спалити. Та й приватні пункти
могли б приймати від бомжів не лише
вкрадені ними люки та розбиті решітки
водозливів, а й скло, пластик ,побутовий метал.

Люди
* Роботою двірників
задоволені
лише у кількох будинках. «Якби вони
працювали як для себе – люди б це оцінили»,- кажуть вишгородці..
* Дехто не гребує власноруч розчистити сходи та доріжки біля будинків,

Зигзаг удачі

Тема

дехто — і вздовж проїжджої частини.
* Обурені «логікою» держави: «підняли» пенсію — «скоригували» ціни, і так
без кінця.
* Обурюються рахунками за не надані повністю (чи взагалі) послуги: «Де
прочищення
димвентканалів? Коли
мінятимуть старі аварійні внутрішньо
будинкові електромережі? Якщо сміття
вивозять не щодня, під’їзди взагалі не
миють, а доріжки, сходи й тротуари не
посипані — ЗА ЩО ми платимо ТАКІ кошти?»
* Деякі вишгородці пропонують
влаштувати громадські роботи (як у
Македонії — для безробітних). Сніг і
ожеледиця — не щодня, а оплачувати
(погодинно чи за метрами) можна із
спеціально виділених для цього коштів.
* Інші наполягають на виділенні більших сум на комунально-житлове господарство міста та запитують, чому проблему не розв’язують: мовляв, ішли у
депутати, обіцяли, а тепер…

Депутати
Із 18 депутатів — мажоритарників
двоє не взяли слухавки, двоє обіцяли
зателефонувати до редакції самі (ми
не дочекались), один послався на зайнятість. Оцінка решти 11-ти збігається із загальнонародною: депутати навперейми розповідали, де і що не так
у міському житлово-комунальному господарстві.
Відповіді на запитання редакції: «А
що ви зробили особисто і що б запропонували зробити?» умовно можна поділити на чотири категорії:
Нехай працюють ті, хто має це робити за посадою;
Роблю, що можу в себе на окрузі — і
не тільки;
Реорганізація комунального господарства — справа державна;
Пропозиції (реальні і нереальні).

Із пропозицій:
Роботу двірника має оцінювати не
майстер чи керівник ЖЕКу, а люди, що
живуть у будинку (акт виконаних робіт
— від будинкового комітету чи ОСББ):
подяка — преміальні, скарга — гола
ставка;
Відомче житло на період роботи.
Звільнився — здай квартиру (кімнату).
Сумлінна робота — не через 20-30, а
через 10-15 років житло — твоє;
Більша зарплатня — і більший робочий день двірника: тоді все встигатиме;
Доплата мешканців двірнику за сумлінну роботу;
У сніг і ожеледицю допомагати двірникам усім миром — це ж для себе (деякі депутати активно й результативно
організовують мешканців свого округу
на толоки; інші «скидаються» коштами
на трактор, бо жінці-двірнику не по силах прибрати весь двір; деякі — прибирають у себе в під’їздах самі, виносять
за іншими купу порожніх пляшок — а це
вже проблема свідомості й відповідальності мешканців;
П’ять начальників над одним двірником — забагато: скоротити адміністрацію КПЖ і КГ;
Міняти керівників — нічого не зміниться: замкнене коло. Бідна держава,
подібні проблеми й у столиці, де більше
можливостей, ніж у Вишгороді.
Конкуренція: організувати три підприємства — для нових будинків, де
кращі квартири, придбані людьми, що
мають можливість більше сплачувати;
для обслуговування хрущовок (де живуть більшістю пенсіонери, а всі мережі
— зношені) і для житлового фонду середнього стану;
Приватні ЖЕКи або дочірні структури (реорганізація);
Закуповувати техніку, найперше —
малу, для прибирання дворів (кошти —
з продажу землі, коли запрацює відпо-

відний закон);
Комунальників (КПЖ і КГ, Водоканал
тощо) підтримати коштами: головний
акцент — у міських програмах розвитку,
а є ще й другий кошик бюджету; шукати
надходження й спонсорів;
Програму розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) складати
з урахуванням пропозицій мешканців
будинків і поточного моменту (можливо,
слід ремонтувати не під’їзд, а дах);
Згадати радянську систему: у критичних ситуаціях підключати місцеві підприємства (техніка й люди).

Комунальники
* Які доходи? ЖЕКу відключили воду
за несплату: ні тобі в туалет, ні руки помити.
* На таку зарплату не проживеш —
доводиться підробляти. За невиконання посадових обов’язків знімають премії: отримуєш менше — менше стимул.
Отаке замкнене коло.
* До двірників треба ставитися полюдськи: давати нормальну (а не умовну при нинішніх цінах) зарплатню і житло (квартиру, кімнату, хоча б ліжкомісце
у гуртожитку). Чимало родин пішли б на
таку брудну і малооплачувану роботу
заради житла.
* Скільки можна згадувати про очищення підвалів і горищ? Час уже зрозуміти мешканцям багатоповерхівок (і
ми ж там живемо!): не можна вимагати
чистоти й гидити собі ж під ноги, викручувати лампочки у своїх же під’їздах і
захаращувати свої ж підвали.
* Подивіться, скільки непрацюючих,
чому ж ніхто з них не йде у двірники?
Заробіток хоч який, заборгованості по
комунальних послугах — не було б, і
пенсію вислужили б, і відпустку з лікарняним…
* Спробуйте, може, у вас вийде краще.

Хто підрізає крила «Авто-Лайну»?

(Початок див на стор. 3)
Отримання компенсації — головний
біль для автомобілістів. Надходить вона із
запізненням і не завжди у повному обсязі.
На які гроші заправляти автобуси сьогодні і завтра, купувати запчастини, виплачувати заробітну плату, сплачувати податки, оренду тощо? Виникає враження, що
державу це не цікавить.
І все ж, попри всі труднощі, «Авто-Лайн»
зробив усе можливе, щоб безперебійно
перевозити пільговиків. Щодня, кожної
години з Вишгорода на Київ йде пільговий
автобус. Кожен інший теж бере кілька пільговиків. Здавалося, чого ще треба?
Виявляється, для керівників громадської організації «Вишгородська міська
рада ветеранів» цього замало. Товариш
Жуланов і його друзі-відставники спробували диктувати АТП свої умови. Скажімо,
не пускати у пільговий автобус тих пасажирів, які оплачують проїзд.
Скільки провокаційних сутичок із водіями, диспетчерами організував Петро
Григорович, може розповісти хіба що сам
заводій. У нестямі відставники фактично
оголосили війну «Авто-Лайну». В союзники вони спробували залучити і районну
державну адміністрацію. Розрахунок простий: хто, мовляв, наважиться заперечити ветеранам?
Подібних історій по Вкраїні не так вже
й багато. Вони трапляються, головним
чином, під боком у великих міст. Саме там
найбільше міцних молодих відставників.
Так, Вишгород завжди приваблював
ветеранів військової служби. Саме сюди,
а не на Кіровоградщину чи Херсонщину,
їхали сотні й сотні полковників і майорів
у відставці. Вони, на відміну від пенсіонерів-шахтарів, пенсіонерів-металургів зна-

ють і вміють досягати свого. Практично
кожного дня їм потрібно з’їздити до Києва. Безкоштовно і необмежено.
А я при цьому починаю згадувати пенсіонерів Вишгородського району. Скільки
разів на місяць літня людина з віддаленої
Вахівки, Любимівки чи Богданів відвідує
Київ на пільговому автобусі? В середньому не більше одного разу на місяць. Великий відсоток пенсіонерів взагалі далі
райцентру роками не їздять. Інших возять
на своїх авто діти та онуки. Так чому ж одним, як громадянин Жуланов, мед — ложкою, а іншим — облизня?
У сусідніх Броварах влада навела чіткий порядок з перевезенням пільговиків.
Кожному гарантовано шість безкоштовних поїздок до Києва. Цього, виявляється,
досить, щоб відвідати дітей чи знайомих,
побувати в обласній лікарні, походити по
ринках тощо. То чи не запровадити цей
досвід і в нас? Тоді в рівних умовах буде і
бабуся з Рудні-Димерської, і відставник з
Вишгорода. Так буде справедливо.
Але давайте говорити далі. У пільговика Жуланова фактично подвійна пільга, бо
безкоштовний автобус з Вишгорода возить ще й до гіпермаркету «Ашан» на Петрівку, де відставник і ветеран військової
служби за пільговою ціною може придбати за свою пристойну військову пенсію
продукти харчування. А колгоспниця-пенсіонерка з Абрамівки всього цього позбавлена. То хіба це справедливо?
На державному рівні давно вже проситься адресна допомога тим, хто має
пільги. Скажімо, до пенсії доплачується
50-100 гривень для проїзду (у глибинці
сусідньої могутньої держави Росії — ця
доплата складає 500 грн у перерахунку на
нашу грошову одиницю. Ред.). Людина на

свій розсуд розпоряджається цими коштами: хоче — катається, хоче — купить
ковбасу. І ніхто нікому нічого не винен.
Але цей процес у нашій державі чомусь
не пішов.
Хто сьогодні може покласти край нездоровій обстановці навколо «Авто-Лайну»? Складається враження, що ця криза
облаштована штучно, а літні люди стали
заручниками брудної гри. Можливо, таким чином у Вишгород і район лаштується зайти новий перевізник. Тому і розхитують позиції конкурента.
Але дуже вірогідно одне: новий перевізник платитиме податки не у вишгородський бюджет, а в Київ чи далі. І на прохання влади надати благодійну допомогу

в перевезенні того ж хору ветеранів відповідатиме просто: «Платіть гроші».
Наприкінці 1980-х років новий перший секретар московського міськкому КПРС Борис Єльцин почав їздити на
роботу тролейбусом. Нечувана річ для
партноменклатури. Не «Чайкою», а тролейбусом! Але саме в переповненому
тролейбусі Єльцин мав змогу безпосередньо спілкуватися з людьми.
Так, може, і нашим районним очільникам варто було би проїхатися на роботу
не джипами, а маршруткою? Так би мовити, власноруч промоніторити ситуацію,
послухати, чим живе народ. Хоча б раз у
місяць. А там далі — на звичних персональних авто.

Вишгород

XIX сесія Вишгородської міської ради VI скликання

26 січня

Програма переоснащення системи опалення у дошкільних
навчальних закладах м. Вишгорода на 2013 рік
1. Мета та завдання Програми
Мета Програми — підвищення якості послуг з теплопостачання та впровадження в життя інноваційних енергозберігаючих технологій, забезпечення
доступності індивідуального (автономного) опалення для дошкільних навчальних закладів.

Виконання
Програми
передбачає удосконалення системи опалення в місті, зменшення витрат та втрат
енергоносіїв у житлово-комунальному
господарстві, проведення ефективної
енергозберігаючої політики.
ІІ. Характеристика Програми

До комплексу проектних робіт із переоснащення системи опалення у дошкільних закладах м. Вишгорода входять:
— одержання технічних умов (газ,
вода, каналізація, електроенергія);
— топозйомка, місце прокладання
інженерних мереж;
— геологія грунтів місць забудови;

Перелік необхідного обладнання для переоснащення системи опалення
у дошкільних навчальних закладах міста:
Найменування обладнання

Вартість
обладнання

ВДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»

Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 80 кВт (W/
ORL305, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 2 шт.
Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 60 кВт (W/
ORL304, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 1 шт.
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання
3/4» 95С (10095, Afriso) — 3 шт.
Котел Vitogas 100-F GS1D 96кВт с Vititronic 200 тип KW5 (Viessmann)
— 2 шт.

303 956,88 грн

ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»
КТКВ

Котел Vitogas 100-F GS1D 96кВт с Vititronic 200 тип KW5 (Viessmann);
Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 80 кВт (W/
ORL305, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 2 шт.;
Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 40 кВт (W/
ORL303, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 1 шт.;
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання
3/4» 95С (10095, Afriso) — 3 шт.

294 356,09 грн

ВДНЗ (ясла-садок)
«Золотий
ключик»

Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 80 кВт (W/
ORL305, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 2 шт.;
Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 25 кВт (W/
ORL302, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 1 шт.;
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання
3/4» 95С (10095, Afriso) — 3 шт.;
Котел Vitogas 100-F GS1D 96кВт с Vititronic 200 тип KW5 (Viessmann)
— 2 шт.

287 635,53 грн

ВДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»

Котел Vitogas 100-F GS1D 96кВт с Vititronic 200 тип KW5 (Viessmann)
— 4 шт.;
Стальний котел на дровах або брикетах ORLAN Super, 80 кВт (W/
ORL305, EKO-VIMAR ORLANSKI) — 5 шт.;
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання
3/4» 95С (10095, Afriso) — 5 шт.

575 324,17 грн

Міська програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого значення на 2013 рік
розроблена на підставі Законів України
«Про інформацію», «Про телебачення
та радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», «Про
порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», на виконання Указів
Президента України від 9 грудня 2000
року № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності
засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні», від 1 серпня 2002 року № 683/2002
«Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів
державної влади», відповідних Постанов Кабінету Міністрів України.
2. Загальний аналіз
інформаційного простору міста
У місті Вишгороді зареєстровано
й діє чотири електронні засоби масової інформації (три — приватні, один
— комунальний). Регулярно працюючим засобом масової інформації є телерадіокомпанія «Више Град». Всі інші
електронні ЗМІ через низку об’єктивних
причин або призупинили свою діяльність, або виходять нерегулярно та охоплюють невелику частину населення. В
умовах незначного обсягу рекламного
ринку, а відтак — низької рентабельнос-

Додаток 19
до рішення від 27 грудня 2012 р. № 19/2
Початок міських програм
див. у №№ 1-3’2012 шп. 3-14
— проведення державних експертиз
(Держпромгірнагляд,
Укрметрдержстандарт);
— погодження проектних рішень
(енергозбереження, облгаз, архітектура, власники інженерних мереж);
— розробка робочих проектів.
Орієнтовна вартість вказаних робіт
— понад 280 000,00 грн.

Фінансування — за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету.
ІV. Очікувані результати та строк дії Програми
За минулий рік витрати на опалення складали:
ДНЗ «Ластівка» — 250 тис. грн.;
ДНЗ «Сонечко» — 280 тис. грн;
ДНЗ «Чебурашка» — 407 тис. грн;
ДНЗ «Золотий ключик» — 330 тис. грн.
Економія коштів на опалення у дошкільних навчальних закладах міста (орієнтовно) — майже у 3,5 рази менше у порівнянні з 2012 роком.
За період дії Програми виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та комунальними службами міста (за умови достатнього надходження коштів до міського бюджету) мають бути забезпечені:
— заміна морально-застарілого та фізично-зношеного устаткування;
— перехід на альтернативні види палива;
— скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.
V. Організація і контроль за виконанням Програми

1 461 272,67 грн

Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради та постійні комісії міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та з питань освіти, культури, молоді
і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

Міська програма економічної підтримки
електронних засобів масової інформації місцевого
значення на 2013 рік
1. Загальна частина
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IІІ. Джерела фінансування

Назва дошкільного закладу

Загальна вартість переоснащення обладнання дитячих дошкільних закладів

2013 року

ті, самостійно, без фінансової підтримки, місцеві електронні ЗМІ не можуть
працювати на належному рівні.
Метою Програми є створення в м.
Вишгороді сприятливих умов для всебічного висвітлення на телеканалі ТРК
«Више Град» подій соціального, культурного, політичного та економічного
життя міста, релігійних, державних та
міських свят, інформування населення
з актуальних питань роботи житловокомунального господарства тощо.
Виконання Програми має забезпечити:
— розвиток демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громади за діяльністю державної
влади та органів місцевого самоврядування;
— об’єктивне висвітлення діяльності органів місцевої влади у соціальній,
економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;
— сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод людини;
— задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів
місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади для реалізації ними
своїх прав, свобод і законних інтересів;
— гарантоване право громадянам
України, юридичним особам і державним органам доступу до інформації про
події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній,
екологічній та інших сферах;
— відкритість та доступність інформації про діяльність органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади.

3. Звіт про виконання Програми
економічної підтримки електронних
засобів масової інформації місцевого значення за 2012 рік
Програма була спрямована на реалізацію сприятливих умов для всебічного висвітлення на телеканалі ТРК «Више
Град» політичного, господарського,
культурного, економічного, релігійного, соціального життя міста. Виконання
Програми забезпечує розвиток демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громади за діяльністю державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Програми телеканалу «Више Град»
виходять шість разів на добу загальною
тривалістю 12 годин на добу. Загалом
було виготовлено 72 сюжети загальною
тривалістю 480 хвилин.
Телерадіокомпанія «Више Град»
у 2012 році фінансувалась за кошти,
отримані за виготовлення відеосюжетів,
оголошень, реклами та вітань, а також з
міського бюджету (дотації 140 000 грн).
Усі ці кошти через управління Державного казначейства у Вишгородському
районі витрачено на сплату податків та
на оплату праці працівників телекомпанії «Више Град», які залучались для висвітлення політичного, господарського,
культурного, економічного, релігійного,
соціального життя міста.
4. Перелік заходів і завдань
Програми на 2013 рік
1. Наради, робочі зустрічі, урочисті заходи за участю керівників установ,
працівників виконавчого комітету та депутатів міської ради проводити з журналістами (Вишгородська міська рада,

Додаток 20
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 грудня 2012 р. № 19/2
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виконавчий комітет — щотижня).
2. Започаткувати та випускати громадсько-значущі постійні програми
«Наш депутат», «Моя думка», «Трибуна
депутата», «Час диктує»», «Вишгород –
місто майбутнього», «Новини міста» та
інші (Редакція телерадіокомпанії «Више
Град» — постійно).
3. На договірних умовах з ТРК
«Више Град» висвітлювати діяльність
виконавчого комітету, міської ради та
її органів — відповідно до статті 5 Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації»
з обов’язковим дотриманням вимог
частини 5 цієї статті щодо передбачення фінансування у міському бюджеті та
кошторисі виконавчого комітету (Вишгородська міська рада, виконавчий комітет — щороку).
4. Передбачати у міському бюджеті кошти для оплати компенсації за витрати щодо висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та її
органів — відповідно до чинного законодавства (Вишгородська міська рада
– засновник, щороку).
5. Надавати до редакції ТРК «Више
Град» оперативну та достовірну інформацію з питань діяльності Вишгородської міської ради, її виконавчого комітету, депутатів міської ради, про події
місцевого значення (Вишгородська
міська рада, виконавчий комітет — постійно).
Основні завдання Програми — регулярний випуск телевізійних програм
обумовленого формату та обсягу з пері-

XIX сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Міська програма економічної підтримки
електронних засобів масової інформації місцевого
значення на 2013 рік

5. Фінансове
забезпечення Програми
На виконання Програми залучаються
кошти ТРК «Више Град», міського бюджету
(120 тис. грн.) та інші доходи, не заборонені чинним законодавством. Із міського
бюджету фінансуватиметься висвітлення діяльності виконавчого комітету міської ради,
міської ради та її органів.

Обсяг коштів
з
міського
бюджету

Додаток 20
до рішення від 27 грудня 2012 р. № 19/2

грудень

листопад

жовтень

Усього
витрат,
тис. грн

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6. Очікувані результати
Програми
Реалізація Програми дозволить
забезпечити широке висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської
ради та її органів, депутатів, створити
фінансово-економічну основу для стабільного функціонування діяльності
електронних засобів масової інформації місцевого значення в умовах світової економічної кризи, забезпечити
подальшу плідну співпрацю органів
влади міста і ТРК «Више Град».

120

7. Організація управління
та контролю
за виконанням Програми
Координація виконання Програми
покладається на заступників міського
голови — шляхом одержання від співвиконавців щоквартальної звітності та
її аналізу. Контроль виконання Програми покладається на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради

Програма підтримки
міської ради ветеранів війни і праці на 2013 рік
І. Загальна частина
Програма спрямована на задоволення потреб ветеранської організації, зміцнення її матеріальнотехнічної бази, створення належних умов для забезпечення діяльності; а також сприяє формуванню в
суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів.

вересень

травень

квітень

Етапи виконання Програми на 2013 рік
березень

Обсяг коштів,
які
пропонується
залучити

лютий

мислових та сільськогосподарських підприємств району, а також соціально-культурної
сфери – закладів охорони здоров’я, освіти,
культури;
- розповідати про роботу силових структур, спрямовану на захист конституційних
прав громадян;
- надавати телеглядачам необхідні їм
консультації як правового, так і побутового
характеру;
- пропагувати здоровий спосіб життя;
- висвітлювати проблеми молоді;
- задовольняти глядацький інтерес поданням цікавої, корисної та розважальної
інформації.

січень

одичністю раз на добу, а також забезпечення нормальних умов праці та соціального
захисту працівників редакції.
Виконання завдань Програми дасть
можливість:
- постійно інформувати телеглядачів
про актуальні події в усіх сферах життя, що
відбуваються в місті, районі, області, Україні;
- оприлюднювати офіційні повідомлення
Вишгородської міської ради, її виконавчого
комітету, Вишгородської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
- розповідати про діяльність керівництва
і структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу та роз’яснювати населенню порядок провадженої ними роботи;
- інформувати про партійно-політичну
позицію депутатських фракцій;
- відстоювати права і свободи громадян,
особливо – найбільш не захищених верств
населення;
- захищати інтереси місцевого товаровиробника;
- порушувати актуальні проблеми про-

Вишгород

серпень

2013 року

липень

26 січня

червень
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ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми — за рахунок коштів міського бюджету (на загальну суму не менше 50 тис. грн) та за
рахунок інших (не бюджетних) коштів.

ІІ. Заходи Програми
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Заходи

Термін виконання

Виділення приміщення
для міської ради ветеранів війни та праці
Забезпечення оргтехнікою:
- телефон/факс;
- комп’ютер з принтером;
- ксерокс;
- канцелярські товари
Облаштування приміщення актового залу для проведення зборів і пленумів, семінарів і занять з ветеранським активом та прийому громадян (серед яких —
люди з фізичними вадами), занять хору ветеранів
Облаштування підсобного приміщення для зберігання
музичних інструментів, фонетики та артистичного реквізиту
Придбання медичних приборів для вимірювання тиску,
температури, забезпечення мед. аптечками
Передплата періодичних видань:
- газети «Вишгород», «Слово», «Київська правда»,
«Пенсіонер України», «Урядовий кур’єр» та журнал
«Пенсія»
Вшанування та відзначення: Дня захисника Вітчизни, 8
Березня, Дня Перемоги, Дня людей похилого віку, Дня
скорботи, Дня партизанської слави, Дня визволення
Вишгорода, Дня інвалідів
Проведення ветеранами для учнів шкіл екскурсій по
музеях та місцях бойової й трудової слави з метою патріотичного виховання молоді

Протягом року

Пошук триває

Протягом року

За рахунок небюджетних
коштів та інших джерел

Протягом року

За рахунок небюджетних
коштів та інших джерел

Протягом року

За рахунок спонсорської
допомоги
За рахунок коштів загального фонду міського
бюджету, небюджетних
коштів та інших джерел
За рахунок загального
фонду міського бюджету
та спонсорської допомоги
За рахунок небюджетних
коштів та інших джерел

Протягом року

Протягом року

Протягом року

IV. Очікувані результати
1. Забезпечення повноцінної роботи міської ради ветеранів війни та праці. Максимальне задоволення різноманітних
культурних, освітніх та оздоровчих потреб людей похилого
віку.
2. Забезпечення умов для поглиблення співпраці ради
ветеранів з близькими за напрямками громадськими структурами, такими як: Союз радянських офіцерів, Спілка безквартирних офіцерів, ГО «Чорнобиль-86», організація ветеранів-будівельників Київської ГЕС, районна рада ветеранів війни
та праці, організації «Діти війни», «Спадкоємці переможців».
3. Заохочення ветеранського активу м. Вишгорода.
Реалізація Програми надасть можливість значно поліпшити підтримку найбільш масової і найбільш соціально не захищеної категорії населення — ветеранів війни та праці, а також
значно поглибить ділові стосунки і співпрацю міської влади з
громадськими організаціями соціальної спрямованості.
V. Організація контролю за виконанням плану заходів
Щоквартальний та поточний контроль за виконанням Програми здійснює відділ з гуманітарних питань, постійні комісії
міської ради з гуманітарних питань, з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю
міста.
Секретар ради

«Невідомих героїв немає». Під таким гаслом
уже 20 років працює пошукова група столичного Управління СБУ. У результаті копіткої роботи (у Державному архіві СБУ і архіві Головного
управління МВС у Київській області) вдалося
повернути із забуття прізвища понад 500 загиблих правоохоронців (лише за останній рік — 34),
встановити 28 місць колишніх боїв та воїнських
поховань, побудувати на них п’ять обелісків та
пам’ятних знаків.
о допомогу звертаються не тільки рідні полеглих співробітників держбезпеки й міліції,
а й діти та онуки загиблих чи пропалих безвісти бійців Червоної армії, моряків колишньої Пінської
військової флотилії, прикордонників, оперативних
військ (нині – внутрішні війська) наркомату внутрішніх
справ, загиблих на далеких берегах монгольської річки Халхин-Гол чи у засніжених лісах Фінляндії.
Так, могилу з похованням киянина Юхима Ти-

мофійовича Бешкинського розшукали у нинішньому
карельському селі Овсово Виборзького району Ленінградської області Російської Федерації.
Колишня фінська річка Перойокі, на берегах якої
загинув рядовий Юхим Бешкинський, стала річкою
Перовкою. Донька воїна побачила на гранітній стелі
викарбуване золотом прізвище свого батька. Місцеві
мешканці допомогли вмонтувати на пам’ятнику його
фотографію.
Галина Бешкинська розпитувала старожилів про
бої, що точилися тут, висадила поряд із обеліском
чорнобривці.
— От і зустрілись ми з батьком, – розповіла Галина Юхимівна, – аж через сім десятиліть. Наговорилась із ним за усі довгі роки розлуки, розказала, як
важко було без нього, як бідували з мамою…
Сивочола жінка передала пошуковцям фото воїнського поховання і попросила по можливості опублікувати її історію:
— Хай ніхто з родичів полеглих на війні ніколи не
втрачає надії, що місце останнього спочинку їх батька
чи дідуся буде знайдено.

М. РЕШЕТНІКОВА

Податкові новини

Чорнобривці з України

Прес-сектор
Управління СБ України у м. Києві

П

Протягом року

Джерела
фінансування
За рахунок небюджетних
коштів та інших джерел
За рахунок коштів спеціального фонду міського
бюджету
та інших джерел

Додатковий мільярд
ДЖЕРЕЛО: Оксана НЕДІЛЬКО,
сектор зв’язку із ЗМІ
У 2012 році податківці Київщини
поповнили бюджети усіх рівнів 9,1
млрд грн. У порівнянні з попереднім
роком — на 1,6 млрд грн більше.
До Державного бюджету зібрано 5,4 млрд грн. (порівняно з 2011
роком — 124,2% за темпами та додаткові 1,1 млрд грн).
До місцевих бюджетів від
платників податків надійшло 3,7
млрд грн. (у порівнянні з 2011-м
— 116,2% за темпами та додаткові
516 млн грн).
Зросли надходження основних
бюджетоутворюючих платежів місцевих бюджетів:
* Податок з доходів фізичних

осіб – на 113,8%, додатково надійшло 342 млн грн (забезпечено 2,8
млрд грн);
* Плата за землю — на 109,0%,
додатково 37 млн грн (забезпечено
445 млн грн).
Станом на 01.01.2013 податковий борг (без підприємств-банкрутів та призупинення стягнення)
скорочений з початку року на 99,3
млн грн (або на 15 відсотків) і складає 564,6 млн грн.
Водночас загальна сума податкового боргу (з урахуванням
підприємств-банкрутів, пені та
призупинення стягнення) скорочена з початку року на 144,9 млн грн
(на 16 %) і складає 764,7 млн грн,
зокрема протягом грудня — 30,6
млн грн.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

26 січня

2013 року
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2+2
06:35 Заголовки
06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою додому
07:20 Кіножурнал «Хочу все
знати»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Д/ф «О.Захарова.
Донька «Ленкому»
09:00 Підсумки тижня
09:30 221. Екстрений виклик.
Тиждень
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:40 Право на захист
13:00 Темний силует
13:10 Армія
13:25 Х/ф «Остання крадіжка»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40, 18:45, 21620 Діловий
світ. Агросектор
15:50 Х/ф «Пацани»
17:30 Т/с «Соло для пістолета
з оркестром»
19:00 Сільрада
19:20 Новорічна ніч на
Першому. Краще
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:10, 07:00, 08:00,
09:00, 29:30, 23:20
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00 Шість кадрів
10:40, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:40 Х/ф «Назад до
щастя, або Хто знайде
синього птаха»
14:50 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15, 21:20 Х/ф
«Цікава Варвара»
22:25 Гроші
23:35 Т/с «Теорія
брехні»
00:40 Х/ф «Картахена»

07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:50 «Факти тижня» з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:05 Х/ф «Чорна
маска. Місто масок»
11:55, 13:00 Х/ф
«Єгер»
12:45 Факти. День
14:00, 22:00 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:00, 20:00 Т/с
«ДАІшники»
17:00 Х/ф «Пароль
«Риба-меч»
18:45 Факти. Вечір
23:00 «Свобода
слова» з Андрієм
Куликовим

06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
09:15 Бебі-бум
10:15 Наше все
11:00 Школа лікаря
Комаровського
12:25 Знаєте що?
13:15, 22:25 Давай
одружимося!
14:00 Лікарі
14:45 5 інгредієнтів
15:35, 21:35 Таємниці
шеф-кухаря
16:20, 23:15 Модний
вирок
17:15 Будь по-твоєму
18:05 Знаєте що?
19:00 Наше все
19:50 Лікарі
20:40 Будь по-твоєму
00:05 Секрети долі
00:45 Знаєте що?

06:25, 16:10 Усе буде
добре
08:05, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:20 Зіркове життя.
Вітчими зірок
10:25 Х/ф «Осінній
вальс»
12:35 Битва
екстрасенсів
13:35 МайстерШеф
18:00, 22:05 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00, 22:25 Т/с
«Самара»
23:55 Т/с «Доктор
Хаус»

06:00 Цей дивовижний
світ
06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове espresso
09:00 4:30
ПРОФІЛАКТИКА
14:30 Духовне життя з
тваринами
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:30 Світські хроніки
16:00 Життя у новому
світі
16:50 Алло, лікарю
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25 Економічний
пульс
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
20:00 І ти, Брут.
Всесвітня історія зрад
21:35 Відоме прізвище
- Негода
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Невідоме про
відомих
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45 Т/с
«Слід»
10:00 Х/ф «Лісовик»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с «Дикий»
20:50 Т/с «Право на
правду»
21:45 Х/ф «Джонні»
00:15 Х/ф «Ключ від
усіх дверей»

06:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Живуть же люди
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Петрович»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:35 Т/с «Демони»
23:40 Біломорканал

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти.
Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:05 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Нічні
ластівки»
23:15 Вечірній Ургант
23:50 Воля і
справедливість

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Х/ф «Один
єдиний і назавжди»
13:00, 18:10 Т/с
«Господарка тайги»
14:45 Х/ф «Кадет»
16:20 Жди мене
20:00 Подробиці
20:35 Т/с «Мар’їна
роща»
22:20 Т/с «Бригада»
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06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:45 Т/с «Віола
Тараканова»
10:05, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
13:15, 14:15 Kіds Tіme
13:20 М/с «Злюки
бобри»
14:35, 15:40 Teen Tіme
14:40 Т/с «АйКарлі»
15:45 Т/с «Третя
планета від сонця»
17:55, 20:35 Т/с
«Вороніни»
21:40 Т/с «Щасливі
разом»
22:40 Т/с «Школа»
23:45 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Проект
«Альфа»
08:00 Агенти впливу
09:00 Православні
святі
10:50 Т/с «Проти
течії»
14:30 Т/с «Сліпий»
18:30 Випадковий
свідок
19:00, 23:45 Свідок
19:20 Т/с «Літєйний»
21:05 Круті 90-ті
21:55 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Піранії:
ідеальні хижаки»

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:35
07:45 Ділові факти
ТСН
07:50 Екстрений
06:45, 07:10, 07:30,
виклик
08:05, 09:10 Сніданок
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:20
07:25 М/ф «Ескімоска»
«Надзвичайні новини»
10:00 Шість кадрів
з Костянтином
10:35, 17:10 Т/с
Стогнієм
«Величне століття.
10:05, 16:50 Т/с
Роксолана»
«Вулиці розбитих
12:40, 13:45, 20:15,
ліхтарів»
11:55, 13:00 Т/с
21:20 Х/ф «Цікава
«Група «Zeta»
Варвара»
12:45 Факти. День
14:50 Сімейні
13:50, 22:00 Т/с
мелодрами
«Прокурорська
16:45 ТСН. Особливе
перевірка»
22:30 Українські
14:50, 20:05 Т/с
сенсації
«ДАІшники»
00:00 Т/с «Теорія
18:45 Факти. Вечір
брехні»
23:05 Т/с «Таксі»

06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
09:25 Бебі-бум
10:00 Дитяча йога
11:00 Школа лікаря
Комаровського
12:25 Знаєте що?
13:15, 22:25 Давай
одружимося!
14:00 Лікарі
14:45 5 інгредієнтів
15:35 Таємниці шефкухаря
16:20, 23:15 Модний
вирок
17:15 Будь по-твоєму
18:05 Знаєте що?
19:00 Наше все
19:50 Лікарі
20:40 Будь по-твоєму
21:35 Таємниці шефкухаря
00:05 Секрети долі
00:50 Знаєте що?
01:35 Колір Ночі

06:15 Чужі помилки

06:40, 07:10, 07:35,

07:00, 16:10 Усе буде

08:45 Підйом

06:00, 16:00 Життя в
новому світі
06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Відоме прізвище
- Негода
12:15 Реальні історії.
Історії кохання
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Кумири
15:45 Цивілізація
Incognіta
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Мільйони Сергія
Мавроді
23:40 Невідоме про
відомих
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

06:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Їдьмо, поїмо
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Петрович»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:35 Т/с «Демони»
23:40 Головна дорога
00:10 Дикий світ

Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 20:35 Т/с
«Мар’їна роща»
10:55 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
12:50, 18:10 Т/с
«Господарка тайги»
14:30 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:15 Т/с «Вищий
пілотаж»
20:00 Подробиці
22:20 Т/с «Бригада»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
10:10 Х/ф
«Попелюшка із
Запруддя»
12:00 Х/ф «Лавка
чудес»
13:35 Пороблено в
Україні
15:00, 18:00 Звана
вечеря
15:50 КВН-2012
19:00 Шопінгмонстри
19:50, 21:40 Розсміши
коміка
20:40 Велика різниця
22:30 Х/ф «Голий
пістолет 2 1/2»
00:00 Х/ф «Наречена
з того світу»

06:55 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
07:30, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00, 22:25 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55 Твою маму
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:05 Т/с «Барвиха»
17:05 Досвідос
17:40 Половинки
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Вісімдесяті»
23:25 Дурнєв+1
00:00 Т/с «Реальна кров»

07:00 Дивовижні
експерименти
08:00, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30
Галапагоси
10:40 Акула 21
століття
11:30 Шпигуни
Британії
13:30 Гангстери
Британії
14:00, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:40, 19:30 Шукачі
16:50 Сталінград-43
18:30 Містична
Україна
20:30 Д/ф «Щоденник
Адмірала Головко»
00:00 Смартшоу

03:00 Ранок Росії
07:00 Ток-шоу «1000
дрібниць»
07:45 Ток-шоу «Про
найголовніше»
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50, 15:50 Т/с
«Таємниці слідства»
10:50 Ток-шоу «Справа Х.
Слідство триває»
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Грім»
21:15 Хвороби століття.
Хто кого?
22:30 Дівчата
23:10 Вісті+
23:35 Х/ф «Літні забави»
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06:10, 07:00, 08:00,

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 11:20
Т/с «Слід»
10:00 Х/ф «Лісовик»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Дикий»
20:50 Т/с «Право на
правду»
21:45 Т/с «Слід»
23:20 Т/с «Подружжя»
00:15 Т/с «Тюдори»

06:00 М/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео поросійськи
08:35, 21:40 Облом UA
09:00 Бійцівський клуб
10:00, 20:10, 22:05
Шалене відео поукраїнськи
10:25 Х/ф «Аварійне
занурення»
12:20 Х/ф «Рейд
помсти»
14:20 Х/ф «Телефонна
будка»
16:00 Х/ф «Рокі
Бальбоа»
18:15 Сильний
аргумент
19:00 Т/с «Кодекс
честі-5»
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
23:35 Х/ф «Геймер»
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06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою
додому
07:20 Хочу все знати
07:30 Ера бізнесу
07:35 Будмайданчик
07:40 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 І. Аллєгрова. По лезу
кохання
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Аудієнція
09:45 «Секрети успіху» з Н.
Городенською
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:35 Хай щастить
12:55 Крок до зірок
13:45 Х/ф «Циклон
розпочнеться вночі»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40, 18:45, 21:20 Діловий
світ. Агросектор
15:55 Х/ф «Слідством
встановлено»
17:30 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
19:00 221. Екстрений
виклик
19:45 Криве дзеркало
21:25 Соціальне шоу
Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

09:00, 12:00, 18:00

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:10, 22:40, 23:20
Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:40 Трансмісіяновини
08:15, 08:50, 11:15 Хроніка
тижня
08:30 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:15 Велика політика
12:15 Машина часу
15:15 Мамина школа
16:10 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
23:30 Crime news

7

добре
08:50, 18:20
Неймовірна правда

06:45 Очевидець.
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер

про зірок

09:00, 16:45 Т/с «Віола

10:20 Зіркове життя

Тараканова»

11:15 Х/ф «Тобі,

10:05, 15:45, 19:35 Т/с

справжньому»
14:10 МайстерШеф

«Татусеві дочки»
13:20, 14:15 Kіds Tіme
13:20 М/с «Злюки-

18:00, 22:00 Вікна-

бобри»

Новини

14:40, 15:45 Teen Tіme

20:00 Слідство ведуть 14:40 Т/с «АйКарлі»
екстрасенси
21:00 Т/с «Самара»
22:25 Кохана, ми

17:55, 20:35 Т/с
«Вороніни»
21:40 Т/с «Щасливі
разом»

вбиваємо дітей

22:40 Т/с «Школа»

00:15 Т/с «Доктор

23:45 Т/с «Щоденники

Хаус»

вампіра»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:05 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Нічні
ластівки»
23:15 Вечірній Ургант
23:50 Нічні новини

06:00 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
07:05 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Терміново
у номер»
12:00 Т/с «Детективи»
12:55 Т/с «Ланцюг»
14:50, 19:20 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Захист
свідків»
21:05 Круті 90-ті
21:55 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф
«Мисливець проти
Чужого: двобій»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:20 Новини Київщини
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий
погляд
18:15 Енергонагляд
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 Crime news

06:00 Щастя їсти
06:40 Дізнайся — як
06:55 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00, 22:25 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 20:30 Даойш
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20, 21:35 Одна за
всіх
19:50 Т/с «Вісімдесяті»
23:25 Анекдоти

2+2

06:00 СоюзМ/ф

06:00 Ранок на К1

07:20 М/с «Годзілла»

07:30 М/фи

08:15 Ульотне відео

10:25 Жіноча ліга

по-російськи
08:35 Облом UA

11:15 Х/ф «Жандарм
та інопланетяни»
13:00, 23:00 Т/с

09:00, 21:00 Новини

«Клініка»

2+2

13:50 Т/с «Менталіст»

09:40, 11:00 Шалене

14:40, 19:00 Шопінг-

відео по-українськи

монстри

10:20 Убойне відео
11:40, 18:15 Сильний

15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і решка

аргумент. Дорожні

17:10 Дім на заздрість

війни

усім

12:35 Т/с «Втеча»

19:50 Велика різниця

19:00 Т/с «Кодекс

20:50 Бійцівський

честі»
20:10 ДжеДАІ
21:25 Х/ф «Рембо»
23:25 Х/ф «Тюряга»

06:00 Жахливі
катастрофи
07:00, 13:00
Дивовижні
експерименти
08:00, 17:40 Таємні
знаки
09:50 Галапагоси
10:40 Акули:
перемогти страх
11:30 Крах євро
12:30 Гангстери
Британії
14:00, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:40 Шукачі
16:50 Д/ф «Битва за
океан»
18:30 Секретні
території
19:30 Україна: забута
історія
20:30 Д/ф «Олександр
Марінеско»
21:30 Політ над
землею
00:00 Смартшоу

клуб
21:40 Щоденник
вагітної
23:50 Х/ф «Жандарм
та інопланетяни»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Таємниці
слідства»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Грім»
21:25 Спеціальний
кореспондент
22:30 Кузькина мати
23:25 Вісті+
23:45 Чесний детектив
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07:20 Кіножурнал «Хочу все
знати»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 М. Нейолова. З собою
та без себе
09:00, 20:55 Офіційна
хроніка
09:05 Околиця
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 У гостях у Д.Гордона
12:35 Книга.ua
13:00 Українська пісня
13:35 Х/ф «Костянтин
Заслонов»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40, 18:45, 21:20 Діловий
світ
15:50 Х/ф «На семи вітрах»
17:30 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
19:05 Бенефіс О. Воробей
20:50 Мегалот
21:30 Криве дзеркало
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:10, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут.
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Мільйони Сергія
Мавроді
12:15 Соціальний
статус: ваша пенсія
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
16:00 Життя у новому
світі
17:45 Реальні історії.
Справжнє диво
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона
21:35 Еліна
Бистрицька. Серце
красуні
23:40 Невідоме про
відомих
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
ТСН
07:50 Несекретні
06:45, 07:10, 07:30,
файли
08:05, 09:10 Сніданок 08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:15
07:25 М/ф «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
з Костянтином
10:00 Шість кадрів
Стогнієм
10:25, 17:10 Т/с
10:10, 16:55 Т/с
«Величне століття.
«Вулиці розбитих
Роксолана»
ліхтарів»
12:30, 13:40, 20:15,
12:00, 13:00 Т/с
«Група «Zeta»
21:25 Х/ф «Цікава
12:45 Факти. День
Варвара»
13:55, 22:00 Т/с
14:50 Сімейні
«Прокурорська
мелодрами
перевірка»
16:45 ТСН. Особливе 15:00, 20:00 Т/с
22:30 Ілюзія безпеки «ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
00:00 Т/с «Теорія
23:05 Т/с «Таксі»
брехні»
09:00, 19:30, 23:35

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 20:35 Т/с
«Мар’їна роща»
10:55 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
12:50, 18:10 Т/с
«Господарка тайги»
14:30 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:15 Т/с «Вищий
пілотаж»
20:00 Подробиці
22:20 Т/с «Бригада»

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 22:30
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Дикий»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:50 Т/с «Право на
правду»
21:45 Т/с «Слід»
23:20 Т/с «Подружжя»
00:15 Т/с «Тюдори»

06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
09:15 Бебі-бум
10:15 Наше все
11:00 Школа лікаря
Комаровського
12:25 Знаєте що?
13:15, 22:25 Давай
одружимося!
14:00 Лікарі
14:45 5 інгредієнтів
15:35 Таємниці шефкухаря
16:20, 23:15 Модний
вирок
17:15 Будь по-твоєму
18:05, 00:50 Знаєте
що?
19:00 Наше все
19:50 Лікарі
20:40 Будь по-твоєму
21:35 Таємниці шефкухаря
00:05 Секрети долі

06:45, 16:10 Усе буде

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець.
08:25,18:20
Найкумедніше
Неймовірна правда
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
про зірок
09:00, 16:45 Т/с «Віола
10:05 Зіркове життя
Тараканова»
11:05 Кохана, ми
10:05, 19:35 Т/с
вбиваємо дітей
«Татусеві дочки»
13:15, 14:15 Kіds Tіme
12:55 МайстерШеф
13:20 М/с «Злюки
18:00, 22:00 Вікнабобри»
Новини
14:35, 15:40 Teen Tіme
20:00 Слідство ведуть 14:40 Т/с «АйКарлі»
15:45 Т/с «Третя
екстрасенси
планета від Сонця»
21:00 Т/с «Самара»
17:55, 20:35 Т/с
22:25 Хата на тата
«Вороніни»
21:40 Т/с «Щасливі
00:05 Т/с «Доктор
разом»
Хаус»
22:40 Т/с «Школа»
00:55 Х/ф «Інше
23:45 Т/с «Щоденники
життя»
вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
18:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:40
Трансмісія-новини
08:25 Трансмісія-тест
08:45 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
23:30 Crime news

06:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Диво техніки
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Петрович»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:35 Т/с «Демони»
23:40 Квартирне
питання
00:40 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти.
Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:05 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Нічні
ластівки»
23:15 Вечірній Ургант
23:50 Нічні новини

06:00 Щастя їсти
06:40 Дізнайся — як
06:55 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
07:30, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00, 22:25 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:50 Т/с «Вісімдесяті»
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров»
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06:05 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
07:10 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий свідок
09:00 Кримінальні
справи
09:55 Т/с «Терміново
у номер»
12:00 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Ланцюг»
14:45, 19:20 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Захист
свідків»
21:05 Круті 90-ті
21:55 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Мобі
Дік: полювання на
монстра»

06:10, 07:00, 08:00,

07:10 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:30
07:45 Ділові факти
ТСН
07:50 «Максимум» в
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок Україні
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:15
07:25 М/ф «Ескімоска»
«Надзвичайні новини»
10:00 Шість кадрів
з Костянтином
10:30, 17:10 Т/с
Стогнієм
«Величне століття.
10:05, 16:50 Т/с
Роксолана»
«Вулиці розбитих
12:35, 13:45, 20:15,
ліхтарів»
21:20 Х/ф «Цікава
11:45, 13:00 Т/с
Варвара»
«Група «Zeta»
14:50 Сімейні
12:45 Факти. День
мелодрами
13:50, 22:00 Т/с
16:45 ТСН. Особливе «Прокурорська
22:25 Моя хата скраю перевірка»
14:50, 20:00 Т/с
23:40 Т/с «Теорія
«ДАІшники»
брехні»
18:45 Факти. Вечір
00:35 Х/ф «28 днів
23:00 Т/с «Таксі»
потому»

06:00 Телеторгівля

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
07:00 Мультфільми
Винахідник
07:30, 08:30, 19:00
09:25 Бебі-бум
06:45, 16:10 Усе буде
Репортер
10:00 Дитяча йога
добре
09:00, 16:45 Т/с
11:00 Школа лікаря
08:35, 18:20
«Віола Тараканова.
Комаровського
У світі злочинних
Неймовірна правда
12:25 Знаєте що?
пристрастей»
про зірок
13:15, 22:25 Давай
10:05, 19:35 Т/с
одружимося!
10:05, 22:25, 23:15
«Татусеві дочки»
14:00, 19:50 Лікарі
Зіркове життя
13:15, 14:15 Kіds Tіme
14:45 5 інгредієнтів
13:20 М/с «Злюки
11:05 Х/ф «Чудес не
15:35, 21:35 Таємниці
бобри»
буває»
шеф-кухаря
14:35, 15:40 Teen Tіme
14:40 Т/с «АйКарлі»
16:20, 23:15 Модний 13:05 МайстерШеф
18:00, 22:00 Вікна15:45 Т/с «Третя
вирок
планета від сонця»
17:15 Будь по-твоєму Новини
17:55, 20:35 Т/с
18:05 Знаєте що?
20:00 Слідство ведуть
«Вороніни»
19:00 Наше все
екстрасенси
21:40 Т/с «Щасливі
20:40 Будь по-твоєму
21:00 Т/с «Самара»
разом»
00:05 Секрети долі
22:40 Т/с «Школа»
00:20 Т/с «Доктор
00:50 Знаєте що?
23:50 Т/с «Щоденники
Хаус»
01:35 Колір Ночі
вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:45
Трансмісія-новини
08:35 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:10 У кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00 Життя у новому
світі
06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут.
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Еліна Бистрицька
12:15 Реальні історії
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Щоденник для
батьків
16:00 Духовне життя з
тваринами
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Олена Майорова
23:40 Невідоме про
відомих
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

06:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
таємниці
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Петрович»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:35 Т/с «Демони»
23:40 Дачна відповідь
00:40 Дикий світ

06:00 Щастя їсти
06:40 Дізнайся — як
06:55 Т/с “Як я зустрів
вашу маму”
07:30, 08:25 М/с
“Даша-дослідниця”
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с “Кремлівські
курсанти”
10:00 Т/с “Усі жінки відьми”
11:00 Т/с “Та, що
говорить з привидами”
12:00, 22:25 Т/с “Метод
Лаврової”
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с “Моя
прекрасна няня”
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с “Спліт”
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
18:20, 21:35 Одна за
всіх
19:50 Т/с “Вісімдесяті”
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с “Реальна
кров”

Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 20:35 Т/с
«Мар’їна роща»
10:55 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
12:50, 18:10 Т/с
«Господарка тайги»
14:30 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:15 Т/с «Вищий
пілотаж»
20:00 Подробиці
22:20 Т/с «Бригада»

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 22:30
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Дикий»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:50 Т/с «Право на
правду»
21:45 Т/с «Слід.
Маски»
23:20 Т/с «Подружжя»
00:15 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»

06:00, 11:30 Жахливі
катастрофи
07:00, 13:00
Дивовижні
експерименти
08:00, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30 Політ над
землею
10:40 Полярний
ведмідь
12:30 Гангстери
Британії
14:00, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:40, 19:30 Шукачі
16:50 Д/ф «Щоденник
Адмірала Головко»
18:30 Секретні
території
20:30 Д/ф «Битва за
океан»
00:00 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:15 Жіноча ліга
11:10 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40, 19:00 Шопінгмонстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:50 Бійцівський
клуб
20:50 Розсміши
коміка
21:40 Щоденник
вагітної
23:50 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»

07:00 Ток-шоу «1000
дрібниць»
07:45 Ток-шоу «Про
найголовніше»
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Ток-шоу «Справа Х.
Слідство триває»
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Таємниці
слідства»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Грім»
21:25 Д/ф «Планета
Вавилон»
22:20 Вісті+
22:40 Х/ф «Револьвери»
00:40 Т/с «Чак»
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06:40, 07:15 Країна on lіne
06:45 Сміх з доставкою
додому
07:20 Хочу все знати
07:30 Ера бізнесу
07:35 Будмайданчик
07:40 Гість студії
07:45 Глас народу
08:20 Незакінчений
концерт
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Караоке для
дорослих
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:35 Про головне
12:50 Здоров’я
13:40 Х/ф «Стріли Робін
Гуда»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Euronews
15:35 Наука
15:40, 18:45, 21:20 Діловий
світ. Агросектор
15:55 Х/ф «Раллі»
17:30 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
19:10 Криве дзеркало
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

09:00, 12:00, 18:00

06:00 М/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35, 20:10 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Шалене відео
по-українськи
10:20 Убойне відео
10:55 ДжеДАІ
12:00, 18:15 Дорожні
війни
13:00, 19:00 Т/с
«Кодекс честі»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
21:25 Х/ф «Рембо»
23:25 Х/ф «Якось в
Америці»

06:00 Чужі помилки.

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:05 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Нічні
ластівки»
23:15 Вечірній Ургант
23:50 Нічні новини

06:10 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
07:15 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий свідок
09:00 Кримінальні
справи
09:55 Т/с «Терміново
у номер»
12:00 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Ланцюг»
14:40, 19:20 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Х/ф «Сонячний
удар»
21:05 Круті 90-ті
21:55 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Мегаакула
проти крокозавра»

2+2

06:00 М/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35, 10:55 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Шалене відео
по-українськи
10:20, 20:10 Забійне
відео
12:00, 18:15 Дорожні
війни
13:00, 19:00 Т/с
«Кодекс честі»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
20:35 Нереальні
історії
21:25 Х/ф «Рембо»
23:35 Х/ф «Сповідь
людини-невидимки»

06:00, 11:30 Жахливі
катастрофи
07:00, 13:00
Дивовижні
експерименти
08:00, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30 Політ над
землею
10:40 Полярний
ведмідь
12:30 Гангстери
Британії
14:00, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:40, 19:30 Шукачі
16:50 Д/ф «Олександр
Марінеско»
18:30 Таємнича Росія
20:30 Д/ф «Смерть
«Комсомольця»
00:00 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:30 Жіноча ліга
11:15 Х/ф «Людинаоркестр»
13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40, 19:00 Шопінгмонстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:50 Розсміши
коміка
21:40 Щоденник
вагітної
23:50 Х/ф «Людинаоркестр»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Таємниці
слідства»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Грім»
21:25 Двобій
23:00 Наказую жити.
Дубинін
00:00 Х/ф «Лихий,
злісний»

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

26 січня
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Інтелект
08:40 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особливий
погляд
23:30 Crime news

06:00 М/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35 Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40, 21:40 Шалене
відео по-українськи
10:20 Забійне відео
11:20 Нереальні
історії
12:00, 18:15 Сильний
аргумент. Дорожні
війни
13:00 Т/с «Кодекс
честі»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
19:00 Т/с «Квартал»
Треуг
22:00 Бійцівський
клуб
23:00 Всесвітня
серія боксу: Україна Німеччина

06:00 Щастя їсти
06:40 Дізнайся — як
06:55 Т/с «Як я зустрів
07:10 Х/ф «Секретний вашу маму»
07:30, 08:25 М/с «Дашафарватер»
дослідниця»
08:30 Ранковий свідок 07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
09:00 Кримінальні
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
10:00 Т/с «Терміново 11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
у номер»
12:00, 22:30 Т/с «Метод
12:00 Т/с «Детективи» Лаврової»
12:55 Богиня шопінгу
12:50 Т/с «Ланцюг»
13:35 Т/с «Моя прекрасна
14:40 Т/с «Літєйний»
няня»
14:40, 20:30 Дайош
16:30 Т/с
молодьож
«Дніпровський рубіж» 15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
19:00 Свідок
17:15 Досвідос
17:40 Половинки
19:30 Т/с «Вчора
18:20 Одна за всіх
закінчилася війна»
19:25 Шури-Мури
22:45 Х/ф «Сонячний 21:35 Що якщо?
22:00 Віталька
удар»
23:30 Анекдоти
00:05 Т/с «Реальна кров»
00:25 Х/ф «Лісоруб»

06:00, 11:30 Жахливі
катастрофи
07:00, 13:00
Дивовижні
експерименти
08:00, 17:40 Таємні
знаки
09:50 Політ над
землею
10:40 Великі міграції
12:30 Гангстери
Британії
14:00 Загадки
Всесвіту
15:00 Сучасні дива
15:40 Шукачі
16:50 Смерть
«Комсомольця»
18:30 Секретні історії
21:30 Комсомолець
22:20 Д/ф «К-19»
23:10 Д/ф
«Курильський
квадрат»
00:00 Смартшоу
00:30 Покер
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2+2
06:25, 06:35, 07:15, 07:35
Країна on lіne
06:30 АгроЕра
06:50 Сміх з доставкою
додому
07:20 Кіножурнал «Хочу
все знати»
07:30 Ера бізнесу
08:20 Без гучних слів
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Контингент.
В’єтнам
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:15 Світло
12:40 Віра. Надія. Любов
13:35 Соціальне шоу
«Адреналін»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Euronews
15:35, 18:05, 21:10
Діловий світ. Агросектор
15:50 Криве дзеркало
18:20 Криве дзеркало
20:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:10, 07:00, 08:00,

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:50 Стоп-10
08:05, 09:10 Сніданок
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:15
07:25 М/ф «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
з Костянтином
10:00 Шість кадрів
Стогнієм
10:35, 17:10 Т/с
10:05, 16:50 Т/с
«Величне століття.
«Вулиці розбитих
Роксолана»
ліхтарів»
12:40, 13:45 Х/ф
11:55, 13:00 Т/с
«Цікава Варвара»
«Група «Zeta»
12:45 Факти. День
14:50 Сімейні
13:50, 22:00 Т/с
мелодрами
«Прокурорська
16:45 ТСН. Особливе
перевірка»
20:15 Вечірній київ
14:55, 20:00 Т/с
22:00 Х/ф «РЕД»
«ДАІшники»
00:10 Х/ф «28 днів
18:45 Факти. Вечір
23:00 Т/с «Таксі»
потому»

06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
09:15 Бебі-бум
10:15 Наше все
11:00 Школа лікаря
Комаровського
12:25 Знаєте що?
13:15, 22:25 Давай
одружимося!
14:00 Лікарі
14:45 5 інгредієнтів
15:35, 21:35 Таємниці
шеф-кухаря
16:20, 23:15 Модний
вирок
17:15 Будь по-твоєму
18:05 Знаєте що?
19:00 Наше все
19:50 Лікарі
20:40 Будь по-твоєму
00:05 Секрети долі
00:50 Знаєте що?
01:35 Колір Ночі

06:15 Х/ф «Розіграш»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут.
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Олена Майорова.
Жива рана
12:15 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Будь в курсі
16:00 Духовне життя з
тваринами
17:45 Реальні історії
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Гоша Куценко
23:40 Невідоме про
відомих
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

06:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:05 Жіночий погляд
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Петрович»
21:25 Т/с «Бригада»
23:30 Протистояння
00:25 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Єралаш
17:05 Чекай на мене
19:05 Людина і закон
20:05 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
23:00 Вечірній Ургант
23:50 Х/ф «Брати»

09:00, 19:30 ТСН

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Мар’їна
роща»
10:55 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
12:50, 18:10 Т/с
«Господарка тайги»
14:30 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:15 Т/с «Вищий
пілотаж»
20:00 Подробиці
20:30 Ток-шоу з
Ганною Безулик
22:30 Т/с «Бригада»

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Дикий»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:50 Т/с «Право на
правду»
21:45 Т/с «Ментівські
війни»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова
молитва
06:05 Підсумки
06:20 Світ
православ’я
07:00 Клуб гумору
08:00, 10:15 ШустерLіve
09:55 Школа юного
суперагента
12:35 Криве дзеркало
17:00 «Секрети
успіху» з Н.
Городенською
17:35 Х/ф «Піддані
революції»
19:00 Золотий гусак
19:30 «Жарт» з В.
Винокуром
19:55, 22:00 Зірки
гумору
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна
хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія
тижня
21:30 Українська пісня
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:40 Я люблю Україну 06:15 Козирне життя
08:00 Світське життя 06:50 Т/с «Таксі»
08:30 Зірка YouTube
09:00 Квартирна
09:30 Дача
лотерея «Хто там?»
10:25 Квартирне
10:10, 10:35 М/с «Чіп питання
11:20, 15:20 Дивитися
і Дейл»
всім
11:00 Світ навиворіт
12:15 ОлімпіЛяпи
13:00 За кермом
11:50 Х/ф «Агент
13:25 Х/ф «Брюс
Коді Бенкс, Пункт
Всемогутній»
призначення 16:05 Несекретні
файли
Лондон»
17:00 Екстрений
13:50 Х/ф «Місіс
виклик
Даутфайр»
17:55 Максимум в
16:30 Вечірній київ
Україні
18:30 Розсміши коміка 18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф
19:30 ТСН
«Смертельна зброя»
20:00 Х/ф «Пірати
20:55 Х/ф
Карибського моря: На «Смертельна зброя-2»
22:55 Х/ф
краю землі»
«Смертельна зброя-3»
23:15 Х/ф «День
00:55 Х/ф
«Смертельна зброя-4»
бабака»

06:00 Х/ф «Без сина не
приходь»
07:30 Ф-стиль
08:00 Соціальний пульс
09:00 Хлопець з нашого
міста
10:00 Світські хроніки
10:40 Духовне життя з
тваринами
11:00 Х/ф «Пічкилавочки»
13:50 За сім морів
14:25 Арт Cіty
15:00 Льодовики серія
16:00 Пригоди в
Північному морі
17:00 Ток-шоу з Дмитром
Видріним
17:45 Щоденник для
батьків
18:20 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Чари Мерилін
Монро
20:00 Повернення білого
лева
21:00 Інна Чурікова
22:00 Пригоди в
Північному морі
23:00 Х/ф «Змова проти
корони»

07:55 Ток-шоу з

06:00 Срібний

Ганною Безулик

апельсин

09:55 Орел і решка

07:00, 19:00 Події

10:50 «Велика
різниця» в Одесі

07:10 Т/с «Інтерни»
09:00 Найкращий
кухар на селі

12:40 Велика різниця

10:00 Таємниці зірок

13:45 Т/с «Сашко,

11:00 Т/с «Мамо, я

кохання моє»

кілера люблю»

17:10 Проводи

13:10 Х/ф

Старого року з

«Припустимі жертви»

Максимом Галкіним

15:00 Т/с «Слід»

20:00 Подробиці
20:25 Юрмала 2012

16:20, 19:20 Т/с
«П’ятницький»
21:15 Т/с «Мент у

22:10 Х/ф «Стерво»
00:10 Великий бокс.

законі-6»
00:50 Х/ф

Макс Бурсак vs.

«Американський

Жульєн Марі

пиріг: весілля»

07:55 Х/ф «Чудес не
буває»
09:55, 18:00 Х/ф
«Дихай зі мною»
17:50, 22:00 ВікнаНовини
19:55, 22:25 Моя
правда. ВІА ГРА
23:20 Зіркове життя.
Відверто про перший
секс
00:25 Х/ф «Жіноча
інтуїція»

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:45 Т/с «Віола
Тараканова»
10:05, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
13:15, 14:15 Kіds Tіme
13:20 М/с «Злюки
бобри»
14:35, 15:40 Teen Tіme
14:40 Т/с «АйКарлі»
15:45 Т/с «Третя
планета від Сонця»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
21:40 Т/с «Щасливі
разом»
22:45 Т/с «Школа»
23:50 Т/с «Щоденники
вампіра»

05:50 Х/ф

«Контрудар»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:15 Жіноча ліга
11:10, 23:50 Х/ф
«Жандарм із СенТропе»
13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40 Шопінгмонстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:00 КВН-2012
21:10 Розсміши
коміка
22:00 Жіноча ліга

06:55 Мусульмани
07:05 Ток-шоу «1000
дрібниць»
07:45 Ток-шоу «Про
найголовніше»
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Таємниці
слідства»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала
21:25 Х/ф «Її серце»
23:20 Х/ф «Ворог № 1»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми
07:40 Бебі-бум
08:35 Квадратний
метр
09:50 Знаєте що?
10:40 Гімнастика
довголіття
11:05 Faceліфтінг
11:40 Мандрівка зі
смаком
12:15 Спеція
13:00 Кухарі з
Беверлі-Хіллз
13:50 Енциклопедія
смаку
14:45 Модний вирок
15:40, 20:00 Будь потвоєму
16:40, 22:45 Давай
одружимося!
17:30 Модний вирок
18:25 Секрети долі
19:10 Світ зірок
21:00 Знаєте що?
21:50 Спеція
23:35 Секрети долі

06:50 Х/ф «Дами

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
06:45 Державна
житлова лотерея
07:25 «Готуємо» з
Олексієм Зиміним
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
двобій
10:00 Квартирне
питання
11:20 Т/с «Версія»
13:05 Гарячий сніг
Сталінграда
14:20 Слідство вели...
15:20 Очна ставка
16:20 Надзвичайна
подія
17:25 Т/с «Одіссея
детектива Гурова»
21:15 Д/ф «Терра
Аль-Каїда»
22:20 Х/ф «Фокусник»
00:20 Х/ф
«Фокусник-2»

05:50, 06:10 Х/ф
«Відплата»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
08:00 Грай, гармонь
улюблена
08:40 Смішарики. Нові
пригоди
08:55 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Велика війна.
Сталінград
12:10 Х/ф «Гарячий сніг»
14:00 Місто у вогні
15:20 Народження
легенди
16:20 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
18:20 Леонід Гайдай
19:10 Х/ф «Операція «И»
та інші пригоди Шурика»
21:00 Час
21:25 Сьогодні ввечері
22:55 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
23:25 Х/ф «На
Дерибасівській гарна
погода, або На БрайтонБіч знову йдуть дощі»

05:25 Т/с «Тру
Джексон»
запрошують
06:35 Т/с «Ластівчине
кавалерів»
гніздо»
09:00 М/с «Роги і
08:10 Караоке на
копита: повернення»
Майдані
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:05 Їмо вдома
10:00 Файна Юкрайна
10:05 ВусоЛапоХвіст
10:55 Уральські
10:45 Хата на тата
пельмені
12:20 Люди ХЕ
12:15 Моя правда.
13:25 Нереальна
ВІА ГРА
історія
15:15 Слідство ведуть 14:30 Т/с «Татусеві
дочки»
екстрасенси
17:20 Х/ф «Діти
шпигунів»
19:00 Х/ф «Мій
19:40 Х/ф «Руйнівник»
коханий геній»
22:00 Х/ф «У зоні
22:40 Зіркове життя
смертельної
небезпеки»
23:40 Х/ф «Золоте
00:10 Х/ф
теля»
«Нескінченний світ»

06:35 Легенди

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
09:35, 19:25 Тема тижня
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:30 Драйв
14:10, 23:50Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 «Кіно» з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
19:30 Машина часу
20:10 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
Наталкою Фіцич

06:00, 10:40 Єралаш
07:05 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
07:00 Х/ф «Велика
07:40 Малятапригода Зорро»
твійнята
08:30 Т/с «Прямуючи 08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
на південь»
10:20 Залізний Оскар 09:00 Мультик з
Лунтіком
10:50 Випадковий
09:40 М/с «Дашасвідок
дослідниця»
11:30 Речовий доказ
10:05 М/с «Ліло і Стіч»
12:00, 23:00 Головний 11:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
свідок
13:35 Одна за всіх
12:50 Т/с
14:25, 16:30 Вуличні
«Дніпровський рубіж» танці
18:20 Х/ф «Будинок
15:20 Т/с «Чокнута»
19:00 Т/с «Павутиння» великої матусі»
20:40 Віталька
22:35 Свідок
22:25 Веселі мамзелі
23:50 Х/ф
23:00 Х/ф «Орки»
«Чистильник»
00:45 Comedy Woman
бандитського Києва

2+2

08:10 М/ф

06:00 Ранок на К1

09:15 М/с «Годзілла»

07:30, 10:00 М/ф
09:00 М/с «Казки

10:00 Т/с «Пригоди

Ганса Крістіана

Мерліна»

Андерсена»

13:00 Всесвітня

11:10 М/ф «Велика

серія боксу: Україна -

подорож Пуха»
12:25 Х/ф «Інший Я»

Німеччина

14:00 Подаруй собі

16:30 Шалене відео

життя

по-українськи

15:00 Х/ф «Турецький
гамбіт»

17:00 Х/ф «Рембо»

17:15 Розсміши

18:55 Х/ф «Рембо-2»

коміка

20:50 Х/ф «Рембо-3»

19:00 КВН-2012

23:00 Королі рингу

21:10 Т/с
«Надприродне»

(IBF): Фелікс Штурм Сем Соліман

23:30 Х/ф «Просто
друзі»

05:05 Діалоги про
тварин
смерті
06:00, 09:00, 12:00 Вісті
06:10, 09:10, 12:20
08:00 Суперкораблі
Місцевий час. ВістіМосква
10:00 Жахливі
06:20 Військова
катастрофи
програма
06:50 Планета собак
11:00 Ти можеш
07:25 Суботник
08:05 Холод
краще
09:20 Вісті. Чергова
12:00 Великі міграції частина
09:45 Чесний детектив
13:00 Політ над
10:15 Х/ф
«Сталінградська битва»
землею
12:30 Х/ф «Коли цвіте
16:00 Наслідки
бузок»
18:00 Світ без нафти 14:20 Суботній вечір
16:15 Шоу «Десять
19:00 Таємнича Росія мільйонів»
17:20, 18:45 Х/ф «Сила
22:00 Містична
серця»
18:00 Вісті в суботу
Україна
21:50 Х/ф «Посміхнися,
коли плачуть зірки»
23:00 Х/ф «Справа
23:45 Х/ф «Раптовий
№39»
удар»

06:00 В обіймах

10
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Клуб гумору
07:10 Сільський час
07:40 Ток-шоу
«Дружина»
09:05 Х/ф «Нові пригоди
капітана Врунгеля»
10:20 Крок до зірок
11:05 Маю честь
запросити
11:50 Хто в домі хазяїн?
12:10 Караоке для
дорослих
12:55 Золотий гусак
13:25 Шеф-кухар країни
14:15 Ближче до народу
14:50 Новорічна ніч на
Першому
17:40 Діловий світ.
Тиждень
18:15 Криве дзеркало
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Точка зору
21:50 Головний
аргумент
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «З неба на

06:00 Х/ф «Пічкилавочки»
07:35 Духовне життя з
тваринами
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Повернення білого
лева
10:00 Будь у курсі
10:45 Ф-стиль
11:10 Х/ф «Без сина не
приходь»
13:50 За сім морів
14:30 Арт Cіty
15:00 Сльози світу
16:00 Дикі коні острова
Сейбл
17:00 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:50 Кохання Жанни
Д’Арк
18:30 Світ за тиждень
19:00 Спадок Кеннеді
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:20 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Зіркова рідня
22:15 Х/ф «Закохатися у
наречену брата»
00:15 Х/ф «Змова проти
корони»

06:30 Х/ф «Син Рембо»
08:10 Великий бокс. Макс
Бурсак vs. Жульєн Марі
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12:00 Х/ф «Пес Барбос
і незвичайний крос.
Самогонники»
12:25 Т/с «Якщо небо мовчить»
16:30 Юрмала-2012
18:15 Т/с «Лорд. ПесПоліцейський»
20:00 Подробиці тижня
20:55 Т/с «Лорд. ПесПоліцейський»
22:40 Х/ф «Термінатор:
Повстання машин»

Землю»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10, 10:35 М/с «Чіп
і Дейл»
11:00 «Кулінарні
курси» з Ю.
Висоцькою
11:25 Х/ф «Золоте
теля»
15:15 Х/ф
«Самозванка»
19:30 ТСН-тиждень
20:15 Х/ф»На гачку»
22:10 Світське життя
23:10 Х/ф «Платон»

06:00 Т/с «Ластівчине
06:55 Х/ф «Висота»
06:00 Телеторгівля
07:05 Квартирне
гніздо»
07:00 Мультфільми
питання
08:40 Їмо вдома
07:45 Церква Христова
07:40 Бебі-бум
07:55 Анекдоти по09:40 Зіркове життя. 08:00 Запитайте у
08:35 Квадратний
українськи
лікаря
метр
08:15 Дача
Окільцювати зірку
08:25, 09:35
09:50, 21:00 Знаєте
09:10 Основний
М/с «Пінгвіни з
10:35 Караоке на
що?
інстинкт
Мадагаскару»
10:40 Гімнастика
09:35 Дивитися всім
Майдані
09:00 М/с «Роги і
довголіття
10:35 ОлімпіЛяпи
копита»
11:35 Т/с «Самара»
11:30 Козирне життя 11:05 Faceліфтінг
09:55 М/ф «Том і
11:40 Мандрівка зі
12:00
16:40 Х/ф «Жіноча
Джеррі: Шерлок Холмс»
смаком
МультОсобистості
11:00 Т/с «Щасливі
інтуїція»
12:15, 21:50 Спеція
12:20 Кримінальний
разом»
13:00 Кухарі з
облом
19:00 Битва
15:35 Х/ф «Діти
Беверлі-Хіллз
13:15 Х/ф «Ідеальне
шпигунів»
екстрасенсів
13:50 Енциклопедія
убивство»
17:35 Х/ф «Руйнівник»
смаку
15:10 Х/ф «Тупий та
19:55 Х/ф «Політ
20:00 Х/ф «Від колиски
14:45 Модний вирок
ще тупіший»
до могили»
15:40 Будь по-твоєму метелика»
17:00 Х/ф «Брюс
22:00 Х/ф «Король
16:40, 22:45 Давай
Всемогутній»
23:40 Х/ф «Нерозумна вечірок»
18:45 «Факти тижня» з одружимося!
00:05 Х/ф «У зоні
Оксаною Соколовою 17:30 Модний вирок зірка»
смертельної небезпеки»

19:30 Х/ф
«Смертельна зброя»
21:35 Х/ф
«Смертельна зброя-4»
23:45 Інший футбол

18:25 Секрети долі
19:10 Світ зірок
20:00 Будь по-твоєму
23:35 Секрети долі
00:20 Колір Ночі

06:00 Срібний апельсин

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогодні
06:15 Лотерея
«Російське лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Диво техніки
09:25 Їдьмо, поїмо
10:00 Дачна відповідь
11:20 Т/с «Версія»
13:10 Своя гра
14:20 Т/с «Громадянка
начальниця»
16:10 Російські сенсації
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
20:00 Ти не повіриш
21:00 Реакція
Вассермана
21:35 Промінь Світла
22:10 Школа лихослів’я
23:00 Х/ф «Сьома
жертва»

07:00 Події
07:20 Х/ф «Король Ральф»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с «Мамо, я кілера
люблю»
13:10 Т/с «Подружжя»
16:00 Т/с «Слід»
17:10, 20:00 Т/с «П’ятницький»
19:00 Події тижня
21:00 Т/с «Інтерни»
23:00 Т/с «Контргра»
01:20 Х/ф «Припустимі
жертви»

50 років – разом
Цими днями відзначають золотий
ювілей – 50-річчя шлюбу – жителі Вишгорода Надія Богданівна та Володимир
Андрійович РОМАНІВИ.
Вітаємо! Зичимо усіляких гараздів.
Дорогі наші!
Бажаєм, щоб завжди ви були здорові
І радували довго нас усіх.
Ваші роки – не привід для печалі.
Ваші роки – це мудрість золота.
Нехай до ста, і навіть іще далі,
Ідуть не оглядаючись літа!

Підприємству терміново
на постійну роботу у м. Вишгород
(р-н заводу «Карат») потрібні:
— оператори ламінаційної
установки, ДР, з/п висока
Тел. (067) 659-54-57
Загублене свідоцтво № 100256578 про реєстрацію платника податку на додану вартість,
індивідуальний податковий номер 2609000133
на ім’я Віктора Миколайовича АРТЮЩЕНКА,
місцезнаходження платника податку м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, 69-в, видане
ДПІ у Вишгородському районі 02.12.2009 р.,
вважати недійсним.

Феміда

Замість прибутку —
штраф
Прес-cектор Управління СБ України у м. Києві
Колектор посягнув на закриту інформбазу.Звісно, щоб на цьому заробити. Потенційних клієнтів 26-річний службовець, співробітник однієї з місцевих колекторських фірм,
мешканець Києва. підшукував серед кола
своїх знайомих і через мережу Інтернет.
У серпні 2011 року співробітники СБУ затримали його при спробі збуту електромагнітних
носіїв зі службовою інформацією щодо експортно-імпортних операцій учасників зовнішньоекономічної діяльності.
Вироком суду правопорушника визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.
361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка
зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої
інформації) Кримінального кодексу України та
призначено покарання у вигляді штрафу.

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35 Велика політика
10:10 Мамина школа
10:30 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
16:15 Фактор безпеки
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
18:40 Київський час
19:30 Велика політика
20:30, 23:40 Хроніка тижня
21:00 Час: підсумки тижня
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 «Кіно» з Яніною
Соколовою

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:00 М/ф «Велика
подорож Пуха»
10:00 Т/с «Пригоди
11:15 Х/ф «Інший Я»
Мерліна»
12:50 Добрий вечір,
тварини
13:15 Шалене відео
13:45 Х/ф «Чарівна
по-українськи
країна»
15:20 Х/ф «Давайте
14:10 Х/ф «Руда
потанцюємо»
Соня»
17:10 Вечір. Паша.
Зорі
16:00, 20:45 Х/ф
18:10 Розсміши
«Конан-Варвар»
коміка
19:50 Х/ф «Голий
18:40 Х/ф «Влада
пістолет 33 1/3 —
вогню»
остання образа»
23:00 Х/ф «Бладрейн» 21:10 Т/с
«Надприродне»
00:55 Х/ф «Боги
23:30 Х/ф «Хороший
хлопець»
Арени»
08:10 СоюзМ/ф

09:15 М/с «Годзілла»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Генії і лиходії
06:35 Х/ф «Ділові
люди»
08:00 Служу Вітчизні
08:45 Смішарики.
Пін-код
09:00 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:15 Ігор Кваша.
Особистий біль
13:15 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
16:00 Х/ф «Операція
«И» та інші пригоди
Шурика»
17:40 Х/ф
«Найчарівніша і
найпривабливіша»
19:10, 22:00 Золотий
грамофон
21:00 Недільний «Час»
23:15 Познер
00:10 Х/ф «Єгер»

06:05 Легенди
бандитського Києва
06:55 Х/ф «Версія
полковника Зоріна»
08:25 Т/с «Чокнута»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Одеса-мама
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
15:10 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
19:00 Т/с «Сліпий»
23:00 Лохотрон
23:30 Х/ф «Хто ви,
пане КА?»

06:00 Єралаш
07:05 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Ліло і Стіч»
10:40 М/ф «Друзі
назавжди»
12:15 Х/ф «Вуличні
танці»
14:20 Х/ф «Вуличні
танці-2»
16:10 Х/ф «Будинок
великої матусі»
18:30 Дайош
молодьож
19:35 Шури-Мури
20:40 Т/с
«Вісімдесяті»
22:30 Х/ф «Клуб
щастя»
00:30 Comedy Woman

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Асоціація роботодавців
Вишгородщини вітає з днем
народження
Віталія Станіславовича
КРАВЧУКА!
В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело голова
Лише від любові, добра та удачі!
Перетяжка меблів, заміна поролона, ремонт
каркасів, великий асортимент тканин, натуральна шкіра, замінники шкіри.
Тел: (044) 361-82-20, (095) 242-40-70
На роботу потрібні:
робітник з комплексного прибирання —
оклад — 1 910 грн
слюсар-сантехнік — оклад — 2 140 грн
столяр — оклад — 1 938 грн
тесляр — оклад — 2 000 грн
покрівельник — оклад — 2 400 грн
За довідками звертатися у відділ кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9а, тел:
54-8-85
Тобі сьогодні рівно п'ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров'я й сил дарують всі
святі.
Тесть Петро, теща Антоніна
Ми любим тебе дуже і щиро вітаємо,
Найкращі бажання в цей день посилаємо.
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Хай мир і достаток живуть в твоїм домі,
Хай люди приходять до тебе з добром,
А в день ювілею і рідні, й знайомі
тебе привітають за щедрим столом.
Дружина Лідія, син Максим, дочка Марина

06:00 В обіймах
смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Жахливі
катастрофи
11:00 Ти можеш
краще
12:00 Великі міграції
13:00 Великий
бар’єрний риф
16:00 Наслідки
18:00 Індійські нетрі
19:00 Секретні історії
22:00 Україна: забута
історія
23:00 Х/ф «Ігри
патріотів»

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:00, 12:00 Вісті
09:10 Городок.
Дайджест
09:45, 12:30 Х/ф
«Сталінград»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:10 Сміятися
дозволяється
16:00 Х/ф «Роман у
листах»
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Мама
виходить заміж»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Перед
заходом»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Гарнітур меблів спальні «Альбіна».Тел: 5-22-75, 391-09-15
Ділянку/с. Демидів, 7-25 сот. 8000 грн/сот
(099) 252-77-62, (097) 770-84-90
Ділянку/с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот./
1-кім., пр. Шевченка, 2-д. 40/18/10,
садівництво. 12 800 грн/сотка.
ремонт/меблі. 520 000 грн.
067-5899888
067-5899888
Ділянку/ с. Хотянівка, 10 сот./забудовe.
1-кім., Київська, 18. 3/9/цегла,
16 000 грн/сотка. 098-0741774
40/20/9,5. 435 000 грн. 098-1510830
Ділянку/с. Осещина, 10 сот./забудова.
1-кім., Симоненка, 7. 4/5/панель,
28 000 грн./сотка. 098-0741775
35/18/7. 370 000 грн. 067-29115881
Ділянку/с. Осещина, 10 сот./
1-кім., Симоненка, 4. 1/4/панель,
садівництво. 16 000 грн/сотка.
35/18/6. 440 000 грн. 067-7600073
098-0741775
1-кім. пр. Шевченка, 7. 1/9/цегла,
Ділянку/с. Н. Петрівці (біля музею) 18
38/20/8. 465 000 грн. 067-7600073
сот. 256 000 грн/ділянка. 067-7600073
1-кім. Набережна, 2. 9/9/цегла,
Ділянку/с. Нові Петрівці, 10 сот. 120 000
37/20/7. 385 000 грн. 098-3086090
грн/ділянка. 067-7600073
2-кім. Дніпровська, 4. 2/5/цегла,
Ділянку/м. Вишгород, 9 сот./забудова.
40/26/6. 440 000 грн. 098-1510830
480 000 грн/ділянка. 067-7600073
2-кім. Мазепи, 3. 5/5/цегла, 45/28/8.
Ділянку/с. Лютіж, 8 сот./забудова.
440 000 грн. 067-7600073
250 000 грн/ділянка. 096-9738455
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9/цегла,
Ділянку/с. Новосілки, 12 сот./забудова. 70/41,5/9,5. 728 000 грн. 098-3086090
24 000 грн/сотка. 096-9738399
Гараж «Автомобіліст». 3,6х6х2,3м.
Ділянку/с. Новосілки, 1 га/садівництво. Сухий/чистий. 60 000 грн. 067-7600073
1 050 000 грн/ділянка. 096-9738399
Ділянку під гараж/«Лісний». 4,1
Ділянку/с. Жукин, с/т «Інтернаціоналіст».
сотки/32 000 грн.
56 000 грн/ділянка. 098-0741770
067-7600073

КУПЛЮ
НАЙМУ
ЗДАМ
ІНШЕ

2-кім. кв./Н. Шолуденка, 6-в/6-г.
Готівка/ терміново. 098-1510830
1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
098-074-17-75

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888
1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888

Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа/світло. 098-0741774

Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Ремонт квартир, офісів під ключ. Тел: (067) 76-000-73

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Ремонт/встановлення/перетяжка дверей, безпіщанка,
шпалери. Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні/зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, вагонка,
ламінат.
Тел: (067) 945-06-40

Виготовлення меблів
за індивідуальним замовленням.
Тел: (096) 702-51-82

Молодіжний квартал

Вишгород

26 січня

2013 року

11

«Клерико»: «Танці з Карпатами»

Знай наших!
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

До перемог танцювального колективу «Клерико» днями додалася ще одна — на Міжнародному конкурсі «Танці з Карпатами» у
Львові середня група колективу (діти від 9 до 13-ти років) виборола перше й друге місця у номінації «Сучасна хореографія», а також
Гран-прі конкурсу.
еред виходом на сцену дуже хвилювались, але талант і завзяття вишгородців перемогли: залишили позаду суперників, навіть
старших за віком.
Вдалим був і дебют — «Таємниці піратського скарбу» – за нього й
отримали першість. Танцювальній композиції «Гараж» журі (на чолі із заслуженим діячем мистецтв України, директором Львівської державної
хореографічної школи Володимиром Саболтою) присудило друге місце.
Своєю радістю переможці та їхні наставники – художній керівник Ольга Пінчук та балетмейстер Аліна Кульбаба – поділились із міським головою Віктором Решетняком. Він охоче підтримує юні таланти, адже творчість збагачує дітей духовно й розвиває фізично.
Юні вишгородці планують і далі славити місто, розширювати географію своїх перемог, найближчим часом – на Міжнародному благодійному
конкурсі-фестивалі «Чорноморські ігри» у Скадовську.

П

Наперстків — повна СКРИНЬКА, треба — музей

Живі свідки епохи
Зустрічі

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор та Олександра ПОЖДЕМА,

ФОТО — архів «Вишгорода»

спеціально для «Вишгорода»

Петро ЖУЛАНОВ,
ветеран військової служби
Хорошою традицією стали щорічні зустрічі ветеранів
Великої Вітчизняної із школярами. Так, 18 січня ветерани
Великої Вітчизняної війни —
інвалід війни, полковник у відставці Василь Демчук, інвалід
війни, ветеран праці, полковник у відставці Іван Чертков та
ветеран праці Віктор Мануков
спілкувалися з учнями 8 і 10
класів Вишгородської гімназії «Інтелект» (вчитель історії
Ірина Виннич). А 21 січня відвідали учнів спеціалізованої
школи «Сузір’я».
етерани розповіли про
свій бойовий і життєвий шлях у роки війни
і в мирний час. Особливу увагу
учнів привернув виступ Василя
Петровича Демчука про події в
роки Великої Вітчизняної війни.
Розгром фашистських військ
1941-го під Москвою, результатом якого стало звільнення 11
000 населених пунктів, у тому
числі міст – Калініна та Калуги.
Ворога відкинули на 100-350 кілометрів. У цій битві Німеччина

В

зазнала першої серйозної поразки у Другій світовій війні.
Сталінградська битва, яка
остаточно змінила хід не лише
Великої Вітчизняної війни, а й ІІ-ї
Світової. Радянські збройні сили
вирвали у супротивника стратегічну ініціативу й утримували
її до кінця війни. Поразка фашистського блоку під Сталінградом підірвала довіру сателітів
Німеччини, сприяла активізації
руху Опору в країнах, окупованих фашистами. Японія відмовилась від планів активних дій
проти СРСР, у Туреччині перемогло прагнення зберегти нейтралітет.
Юнаки та дівчата уважно слухали ветеранів, подякували за
увагу до молоді та побажали їм
успіхів, здоров’я, довгих років
життя. Ветерани, у свою чергу,
подякували слухачам за інтерес
молоді до теми Великої Вітчизняної війни.
Нашу історію чимало охочих перефарбувати, тому вкрай
важливі зустрічі з живими свідками й учасниками тієї епохи —
це пізнавально й корисно для
розвитку аналітичних здібностей особистості.

Традиції: старе й нове поряд

Я

Виставки

Дві Маланки замість Василя

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Відродилась старовинна традиція — вступати у новий рік лише
із добром, вимітати все зайве. І засівати — на добробут і гаразди.
ак, на старий Новий рік хор «Коралі» (керівник Леся Потіцька;
структура міського центру творчості «Джерело» — директор Наталя Кисіль) у компанії з Козою і двома Маланками (карпатською
та поліською — друга, мабуть, замість Василя) засівали у міськраді. Карпатська Маланка опікувалася Господинею (секретарем міськради Марією
Решетніковою), а поліська — Господарем (Вишгородським міським головою Віктором Решетняком). Причепурили, «дали лад» у хаті. Уваги, новорічних вітань і «Многая літа» вистачило й усім присутнім — працівникам
виконавчого комітету й депутатам.
Кілька хвилин щирих посмішок додали робочого настрою. Отаке вийшло староноворічне родинне свято — у новий рік із гараздами, із новими
силами та надіями.

Т

Незвичайну виставку ми вперше побачили у Вишгороді, а, можливо, і в Україні
– киянка Надія Авдієнко (юрист за фахом)
привезла до нас 300 наперстків — частинку своєї колекції. Усього їх у неї – п’ять тисяч! А ще — дві тисячі деталей до них та
предметів декору.
к вдалося назбирати стільки цікавого і звідки таке захоплення – про це
дізнавалися юні журналісти міського
Центру творчості «Джерело» (директор — Наталя Кисіль), за підтримки якого і відбулося
відкриття виставки.
У магазині «Скринька», що на вулиці Василя Симоненка, 3-г, у скляних вітринах наперстки вишикувались за тематикою: пасхальні, музичні, спортивні, новорічні (у вигляді
ялинки, Діда Мороза), метелики, котики, унікальний наперсток для зашивання морських
вітрил… Матеріал різний – від кераміки, дерева, бісеру до напівдорогоцінних металів.
Колекціонерка збирає їх понад 10 років.
А розпочалося все випадково. «Свій перший
наперсток купила на відпочинку в Туреччині.
Хоча й не збиралася цього робити.
— У невеличкий магазинчик зайшла, щоб
придбати сувеніри для рідних і друзів, а собі
якось нічого не пригледіла. Продавець наполягав вибрати щось. І тут упав мені в око
наперсток із турком. З цього «турка» все й
почалося, — розповідає Надія Петрівна. —
Виявилось, ця маленька, віддавна потрібна
у господарстві річ — не простий робітник, за
допомогою якого шиють. Вона має дуже давню й цікаву історію. І поціновується у всьому
світі ще й як декоративна, сувенірна.
Відтоді кращий подарунок для Надії Авдієнко — наперстки. Їх звідусіль привозять їй
друзі, вона сама купує й замовляє наперстки
у майстрів. Знає історію кожного екземпляра,
спілкується з колекціонерами багатьох країн.
Чому привезла свій скарб до Вишгоро-

да? Бо закохана в
нього, вважає містом майстрів, і сама
рукодільниця із задоволенням подружилася зі Спілкою
майстрів народного
мистецтва вишивки
м. Вишгорода та її
керівником Оленою
Кольвах.
Олена Ростиславівна привітала Надію Авдієнко з першою виставкою і подарувала
шкіряний наперсток та корзинку з подушечками
для голок, які виготовили вихованці її гуртка «Золоті ручки». Від Вишгородської міської ради та
Центру творчості «Джерело» подяку за внесок у
відродження народних промислів України колекціонерці вручила заступник директора ЦТ Тетяна
Негоденко, від БФ святої Ольги – його президент
Володимир Малишев.
Було ще чимало гарних слів – від завідуючої
ДНЗ «Сонечко» Тетяни Яковенко, власників магазину «Скринька» Руслани Єрко й Тетяни Конончук. Джерельний фольклорний колектив
«Співаночка» (керівник Валентина Демочко) — у
вишиванках, із різдвяними атрибутами — привітав усіх піснями і віншуваннями.
Нехай здійсняться вони, як і мрія Надії Авдієнко про музей наперстків в Україні. Вона з радістю
передасть туди свою колекцію.
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День слави і печалі

Подзвін не
замовкає…

Бій під Крутами 29 січня 1918 року
Анатолій МИСЬКО, м. Вишгород
В листопаді 1918 року В.Ленін
підписав «Декларацію прав народів
Росії»,яка проголошувала їхню рівність
і суверенність, а також право на вільне
самовизна-чення, аж до відокремлення
і утворення самостійної держави.
січня 1918р. Голова Центральної Ради України професор М.Грушевський на прилюдному засіданні Уряду виголосив 4-ий
Універсал, щоби дати правительству змогу
заключати мир і охороняти свою країну: Народе України! Твоєю силою, волею, словом
утворилась на українській Землі свобідна
Українська Народна Республіка. Здійснилась давня мрія Твоїх батьків, борців за
волю і право робочого люду. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною державою Українського народу…
Та не так сталось, як декларувалось.
Петроградське правительство Народних
Комісарів (Уряд Росії) негайно послало
червону гвардію більшовиків під командуванням підполковника Михайла Муравйова
(1880-1918р.р.) Перед ним Ленін поставив
завдання — захопити Київ, як плацдарм
для подальшої анексії незалежної України.
Вже 29 січня перед боєм, під Крутами
було 1500 матросів Балтійського флоту,
піхотинці, два бронепотяги та гаубична батарея. А всього московського війська було
4000 (6000?) солдатів (прибуло 5-6 потягів).
Поки у Києві велись суперечки, як діяти, самодіяльні патріоти назбирали якусь
кількість стрільців-добровольців та озброєння. Українське військо студентський ку-
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Фінансова безпека

Дата

2013 року

рінь під проводом Омельченка — 300 душ,
четверта сотня Першої Української школи
(числом 250 так званих юнаків, в кінці — до
40 гайдамаків (непевні), бо там були московські старшини. Разом нецілих 6 сотень
стрільців. Командуючим боєм був Аверкій
Гончаренко. Це були лише ідейні жменька
суспільства, які стали до борні за рідний
край.
А вже 29 січня 1918 р. відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії
— бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись
без війська, кинув на протистояння з російською армією, яка йшла на Київ, кілька
сотень недостатньо озброєних і наскоро
підготовлених студентів та гімназистів.
Більшість із них полягли в нерівному бою.
Бій почався біля 9-ої години ранку. Залізнична колія була підірвана. Спочатку
обмінювалися артилерійськими дуелями.
Потім в повний ріст пішли матроси. Застукотіли «Максими», почався рушничний
вогонь, від яких поле бою встелялось трупами. Українські відділи відбивали наступи. Але не стало набоїв, кулемети по черзі
замовкали і жменька героїв не змогла видержати приступу на багнети. Під кінець,
коли муравйовці пішли у вирішальну атаку,
більшовицькі бойовики увірвались в окопи
студентів — і почався фінальний жорстокий рукопашний бій. Надвечір визначили
кількість убитих: 200-300 осіб — майже
половина української засади. Найбільше
потерпіла студентська сотня. Її командир
Омельченко поліг.
Відступ тягнувся довго і з великим опором, але малі сили, які залишались у бойовому стані, не змогли вже спинити противника — він зайняв Київ 9 лютого 1918
року…
Далі — у наступному номері

Вишгород

Коротко про різне

Зміни для мігрантів
Президент Росії підписав зміни до
міграційного законодавства. Відтепер
роботодавці можуть вільно, без спеціальних квот і дозволів наймати іноземців, які тимчасово проживають у Росії
і не мають дозволу на роботу. Вони
матимуть також соціально-побутові
гарантії та медичну допомогу. Але деякі положення стали суворішими: іноземці, що порушать офіційний порядок
перебування в Росії (протягом 30 днів
тимчасового перебування не виїхали
з Росії), заборонять в’їзд до країни на
три роки.

Соборність
і Свобода

Депард’є —
громадянин Росії
Відомий 64-річний французький
актор Жерар Депардье отримав російське громадянство. Причина такого
рішення — небажання актора платити
податок на розкіш. Згідно з прийнятими поправками, із 2013 року заможні
французи з доходом понад 1 млн євро
сплачуватимуть 75 % податку — це
основний пункт передвиборчої програми нинішнього президента країни
Франсуа Олланда.

У 2013 році відзначать
1025-річчя Хрещення Русі
Ключовою подією поточного року
стане святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Це — день народження російської православної церкви, що виникла у Києві. У своїх різдвяних вітаннях
нагадали про це і святіший патріарх
Кирило і блаженніший митрополит
Володимир. П’ять років тому на честь
1020-річчя Хрещення Русі в усіх регіонах України пройшли хресні ходи, відбулися концерти відомих музикантів
країн СНД.

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У День Соборності та Свободи України вишгородці прийшли до пам’ятника Тарасу
Шевченку вшанувати надважливу історичну подію — 94-тю
річницю проголошення злуки
Української Народної Республіки із Західно-Українською Народною Республікою.
церемонії
відзначення
державного свята взяли участь представники
міської та районної влади, місцевих осередків політичних партій,
громадських організацій, навчальних закладів Вишгородщини.
Традиційно поклали квіти до
пам’ятника Кобзарю й Пророку —
перший заступник голови Вишгородської РДА В’ячеслав Савенок
та Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк.

У

«До нас прийшов ревізор…»

Записала Вікторія ШМИГОРА
26 січня 2013 року
– 20-річчя з дня заснування
Державної
контрольно-ревізійної
служби.
Про її сьогодення
та майбутнє розмова
із начальником Вишгородської об’єднаної
державної фінансової
інспекції Галиною Половинко.
– У зв’язку з реорганізацією служби у Державну фінансову інспекцію
України, з 2012 року й контрольно-ревізійний відділ у
Вишгородському районі реорганізовано у Вишгородську об’єднану державну фінансову інспекцію у Київській області.
Ми інспектуємо Вишгородський, Бородянський,
Іванківський, Поліський район та м. Славутич у сфері
державного фінансового контролю.
Інспекція — не каральний орган. Ми доступні, відкриті.
– Яким був для вас минулий рік?
– Непростим через реорганізацію. Однак у нашого
підрозділу суттєві показники у роботі.
Проведено ревізії на 38 об’єктах контролю. Крім
того, приймали участь у державних фінансових аудитах і перевірках за дорученнями Держфінінспекції
України та Кабінету Міністрів.
За зверненнями правоохоронних органів проведено 34 спільні перевірки.
Фінансові порушення встановлено на 30-ти
об’єктах на загальну суму 360 930,81 тис. грн, з них
ті, що призвели до втрат фінансових і матеріальних
ресурсів – 5 739,38 тис. грн,інші фінансові порушення
– 355 191,43 тис. грн.
Відшкодовано 1 687,50 тис. грн та усунено інших
порушень на 349 287,44 тис. грн (98,4 %).

З метою відшкодування виявлених порушень у
поточному році подано 29 цивільних позовів на суму
5117,77 тис. грн, До правоохоронних органів передано 23 матеріали ревізій. Порушено 6 кримінальних
справ та складено 2 протоколи про корупційні дії.
На посадових осіб складено 63 протоколи про
притягнення до адміністративної відповідальності.
Звичайно, державна контрольно-ревізійна служба, як і будь –яка інша державна інституція, має низку
основних показників, за якими оцінюється її робота.
Незважаючи на незначний склад колективу, за
результатами роботи у 2012 році Вишгородська
об’єднана держфінінспекція на 3-ому місці серед 8-ми
об’єднаних держфінінспекцій Київської області.
– Які порушення найпоширеніші?
– Незаконна виплата заробітної плати та інших
нарахувань, завищення або заниження обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт за договорами
підряду; недоотримання бюджетами всіх рівнів умов
щодо укладання договорів; заниження вартості активів у бухгалтерському обліку.
– Що очікуєте у 2013 році?
– З грудня 2012 року набрали чинності зміни зо законодавчого акту, що визначає основні засади діяльності та повноваження Держфінінспекції. Це – Закон
України «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні». Змінилися не лише
назва, а й зміст цього закону в частині розширення
повноважень служби, що мають сприяти посиленню
контролю та підвищенню ефективності роботи.
– Без досвідчених фахівців досягнення відділу
були б не такими вагомими?
– Авжеж. Сьогодні в об’єднанні працюють 18 спеціалістів, з них 4 недержавні службовці.
Штат повністю укомплектовано, тимчасово не зайняті 3 посади державних фінансових інспекторів у
зв’язку із декретною відпусткою.
Звичайно, 13 державних фінансових інспекторів
– зовсім небагато для виконання поставлених завдань та здійснення фінансового контролю на території Вишгородського, Бородянського, Іванківського,
Поліського районів та м. Славутич, але завдячуючи

досвіду та відповідальному відношенню до роботи колектив виконує свою нелегку та важливу місію.
Дев’ять державних фінансових інспекторів переведені з контрольно-ревізійних відділів та мають достатній досвід роботи, яким діляться з колегами.
– Чого побажаєте колегам з нагоди професійного свята?
– Вітаю усіх колег, дякую за роботу, бажаю міцного
здоров’я і добра, успіхів у професійній діяльності, терпіння, мудрості та плідної праці.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Ліра

Зимові етюди
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

ФізкультУРА

Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер ФК «Чайка»-98 (КП «УФКС
Вишгородської міської ради»
спеціально для «Вишгорода»

У неділю, 20 січня, у районній КДЮСШ
відбулися зональні змагання з футзалу
під егідою дитячо-юнацької футбольної
ліги Київської області (ДЮФЛКО). Турнір
проходив у двох вікових групах — серед
юнаків 1996-97 та 1998-99 рр. нар.
кожній із груп, окрім вишгородських, брали участь і команди з м.
Вишневого та смт Коцюбинського
(Києво-Святошинський район), що поблизу
столиці.
Першими на майданчик вийшли команди
ФК «Чайка» — ДЮСШ (Вишгород) та с. Коцюбинського. Вишгородці впевнено із самого початку гри заволоділи ініціативою та не
дали супернику ніяких шансів виявити свої
можливості. Павло Римарев забив перший
м’яч, Костянтин Дорош подвоїв рахунок. На
кінець матчу наші забили чотири голи, не

У

Заява про наміри
Приватне акціонерне товариство «ВДМ», розташоване у м. Вишгород по вул. Шолуденка, 19-Д, має намір
одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Єдиним джерелом викидів в атмосферне повітря є
димова труба котельні, робота якої супроводжується викидом шкідливих продуктів згоряння природного газу загальною кількістю близько 0,3 т/рік.
Санітарно-захисна зона підприємства (50 м) витримана.
Внесок підприємства в існуючий рівень забруднення
атмосфери не перевищує допустимі рівні.
Відгуки і пропозиції надсилати до райдержадміністрації Вишгородського району на протязі 30 днів за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1 тел. (045 96) 22-022.

2013 року
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Великі баталії «малого» футболу

ФОТО — Микола КОРОЛЬ,

Відзвеніла пора весіль,
Й листопадові сірі будні
Акварелі жовтня усі
Замінили гравюрами грудня.
Та які б не були холоди —
Не злякати їм нас із тобою.
І, тим паче, що від Коляди
До весни вже подати рукою...
***
Під мелодійний вальс
Тихенько, крадькома
Прийшла вночі до нас
Зима, зима, зима.
Кружля сніжинок рій
Поміж густих ялин...
У світ казкових мрій —
Полинь, полинь, полинь.
...А пам’ять воскреша
Красу дитячих літ —
Світлішає душа.
Стає добрішим світ.
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пропустивши жодного у власні ворота. Два
м’ячі у воротях суперників — на рахунку Михайла Черниша та Кирила Пироженка.
Далі наша команда спостерігала за грою
«вишневих» і «коцюбинських». А дивитися
було на що: хороша командна гра та прицільні завершальні удари футболістів з м.
Вишневого; стрімкі контратаки гравців з
смт Коцюбинського. До речі, команда з Коцюбинського спеціалізується саме на грі у
фут залі. Рахунок — 7:3 на користь Вишневого.
Щоб вийти до наступного етапу змагань, вишгородцям необхідно було перемогти «вишневих». Настрій на гру в нас був
бойовим. Із перших хвилин матчу команда
ввімкнула максимальну швидкість — і така
енергійна колективна гра у нападі та надійна оборона позначилась на результаті.
Голи у ворота суперника посипалися, як
з рогу достатку. М’ячі забивали на всякий
смак: Костянтин Дорош і Артур Бородушко відзначилися дублем, Павло Римарев,
Михайло Черниш та Вадим Шамрай іще
трьома голами довели справу до розгрому

Чия хата з краю?
Анна ЗІНЧЕНКО,
потерпіла з будинку
по вул. Шевченка, 5
Неймовірна історія з арештом 31 квартири у багатоповерхівці по вулиці Шевченка, 5
, а відтак обмеженням у правах
їх власників, трапилась через
звичайне головотяпство причетних до оформлення відповідних документів. Щоправда,
конкретного винуватця знайти
не вдалося. Справа у тому, що
відбувся дубляж адрес квар-

суперника.
Наприкінці гри «вишневі» підсолодили
гіркоту поразки — відквитали один м’яч. У
результаті — 7:1 на користь вишгородців.
Тож наша команда вийшла до півфінального етапу змагань. Перша півфінальна гра
відбудеться у Вишгороді у суботу, 26 січня,
у залі районної КДЮСШ (вул. М. Грушевського, 7-б) о 10:00.
У старшій віковій групі до півфіналу вийшли також вишгородці (ДЮСШ-«Діназ»,
тренер Роберт Акопов). Обидва матчі вони
завершили перемогою над суперниками з
Коцюбинського та Вишневого.
Футзал називають «малим» футболом.
Але швидкісні напружені баталії на малому
майданчику та рівень виконавської майстерності не поступаються грі на великому
футбольному полі. Приходьте повболівати
й підтримати наших спортсменів!
P. S. Про змагання з футзалу у БК
«Енергетик» (див. фото Андрія МАКСІМОВА на стор. 1) тренер Олег Панченко,
сподіваємось, розповість у наступному
номері.

А клубок-то розплутали…
тир, в яких живемо вже понад
двадцять років, та квартир у
прибудові до нашого будинку,
досі законсервованої.
скільки було чимало незрозумілого , ми звернутись до громадської
організація «Рідне місто», яку
очолює Владислав Дулапчій, депутатів Олексія Момота та Максима Макаренка. У вкрай заплутаній
ситуації вони розібралися і захистили наші інтереси у суді. Частину раніше прийнятих рішень суду
щодо арешту квартир було скасо-
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вано одразу. Залишилася невизначеність з двома квартирами.
Ми вдячні цим небайдужим людям
за їх громадянську позицію.
Наш гіркий досвід – урок для
усіх мешканців цього будинку,
адже на 86 адрес взято кредит
під новобудову. 31 квартира захищена законом, а інші 55 – все
ще у групі ризику. Маємо надію,
що досвідчені юристи розв’яжуть
цю проблему, яка багатьох з нас
позбавила спокою. Так дорого обходиться людям професійна необізнаність, недобросовісність.

СНІГОВА ФАНТАЗІЯ дев’ята, чергова й традиційна
До Дня Волі й Соборності України

Хто на лижах, а хто й пішки
Анатолій МИСЬКО,
голова ради Вишгородського
спортивного товариства «Україна»
ФОТО — надані автором
спеціально для «Вишгорода»

У допотопні часи людина боролась за життя, сильніші в тій боротьбі
виживали — і рід людський не хирів.
Тепер же найсучасніші лікувальні
засоби не справляються в повному
масштабі з геометричним ростом
хвороб і смертей, які є продуктами
цивілізації. Тож повсякчасна фізкультура — не забаганка, а спосіб
життя і виживання.
тартувала
IX
Спартакіада
здоров’я! Відповідно до свого
робочого календарного плану,
Вишгородське районне волонтерське
фізкультурно-спортивне
товариство
«Україна» разом із комунальним підприємством «Управління з розвитку фізичної культури і спорту Вишгородської
міської ради (КП «УФКС» — директор
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Перед стартом
Василь Колобов) організувало й провело лижварський фестиваль під екзотичною назвою «Снігова фантазія». Системні порухи в природі останнім часом
все частіше супроводжуються явищами,
що показують суттєві відхилення в усталеному кліматі світу. Та снігу в цьому
сезоні аж надто достатньо, тож фестивальний день удався.
На захід запросили всі команди колективів фізкультури Вишгородського
ФСТ «Україна» й усіх, охочих до зимових
розваг, спорту та до зміцнення свого
здоров’я природними методами. Багато із підприємств до цього заходу не
долучилось, але у лижварській гонитві
таки взяли участь сім команд (загалом
22 учасники, і це чудово!). Лижварський
інвентар не такий вже й доступний за
нинішніми цінами для простих трударів,
тому Положенням про фестиваль передбачалась група «піхоти» (без лиж).
НВП «Технопроект» — гігант не лише
творчої й інженерної думки, а й здорового способу життя — посів перше

Перші результати занотовує Олександр Кащук

командне місце. Капітан команди Геннадій Вербовий став чемпіоном цих
перегонів, а директор підприємства Віктор Федосенко та його сподвижниця
(Ольга Федосенко) посіли другі місця у
відповідних групах змагань.
Флотилія «Вільні вітрила» (капітан
команди Лідія Мельникова) не зимує
в елінгах, а продовжує своє спортивне
життя на суші: друге командне місце
фестивалю! Не дряхліють руки вітроловів — незабаром новий вітрильницький
сезон! Світлана Харамінська з цієї команди виборола «бронзу» — третє місце серед жінок!
Товариство самодіяльних спортсменів (ТСС) гідно тримає спортивну славу
Вишгорода й вибороло третє командне
місце! А капітан команди Оксана Хомицька стала переможницею в жіночому залікові.
Гурт «Гайдамаки» посів четверте
місце. Їхній спів стривожив серця і душі
учасників урочистого закриття своєрідного міського чемпіонату.

Команда Будинку культури «Енергетик» стала п’ятою в таблиці результатів
змагань. Шосте місце й неабияку добавку до здоров’я виборола команда «Вишгородське ополчення» (капітан — спортивний ієрарх Володимир Намаконов).
На сьомій сходінці перегонів — команда
ТОВ «ТСК-Центр» (капітан цього фізкультурного колективу — Світлана Хилько).
В екзотичному відділі фестивалю
взяли участь «піхотинці» — безлижні
учасники. Успішно й оригінально суддівство провів підприємець Євген Пещерін, який також посприяв у придбанні
нагороджувальної атрибутики.
Для проведення заключної частини
заходу міське фізкультурно-спортивне
управління надало приміщення й авто.
Всі переможці та призери нагороджені
дипломами й сувенірами. Традиційно
почастувалися варениками (припрошувала Ніна Мельниченко) й козацьким
кулішем (пригощала осавул жіночої
управи козачок-берегинь українського
козацтва Лідія Мельникова).
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Фотографії нагадали

180 метрів над землею…

Іван ЧЕРТКОВ,
ветеран- гідробудівник
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ФОТО — сімейний альбом Черткових

Часто передивляюсь фотокартки
у родинному альбомі. І за кожною —
наповнені подіями роки мого життя.
Власне — життя мого покоління.
порудження
гідроелектростанцій у колишньому Радянському Союзі мало величезне
народно-господарське значення — країні не вистачало електроенергії, а новобудов — фабрик, заводів зводилось усе
більше. Після закінчення Ростовського
морехідного училища ім. Г.Я. Сєдова
(дослідника Арктики) у 1950 році з групою однокурсників я потрапив на спорудження Цимлянської ГЕС.
Здавалось би, суша — не мій профіль. Про море нагадували хіба що майбутні штучні водоймища, створені не
природою, а руками людей. Довелось
перенавчатися, аби отримати посаду
виконроба.
Робота — намив піщаної греблі довжиною понад 13 кілометрів — подобалась, люди теж. Між собою вони
називали мене червонопрапорним
виконробом, і на зборах активу після
закінчення будівництва моє ім’я прозвучало серед відзначених урядовими
нагородами.
Однак обіцяним орденом не нагородили. Полковник КДБ відверто пояснив
це моїм перебуванням на тимчасово
окупованій фашистами території та
«сумнівними» родинними зв’язками —
мій дядько жив у Австралії.
Я не образився, адже працював не
за ордени, а на совість. Урочисто мені
вручили медаль «За трудову відзнаку» і
грамоту ЦК ВЛКСМ.

С

Дім. Сад. Город

З першим досвідом енергобудівника
поїхав будувати Куйбишевську ГЕС. Там
посада була вищою — начальник контрольного посту центральної геотехнічної
лабораторії. Тобто контролював намив
земляної греблі завдовжки шість км і
заввишки 52 м. Саме тут був запроваджений прогресивний позаестакадний
однобічний намив дамби земснарядами-тисячниками, що мало забезпечити
якісний дренаж майбутньої греблі.
Як начальник КП я неодноразово
попереджав, що дренаж виконується з
грубими відхиленнями від проекту і техумов і тому не підписав акта державної
комісії, хоча під ним уже був 21 підпис.
Управлінню будівництва довелось додатково витратити понад 36 млн карбованців, аби ліквідувати недоліки дренажної системи.
І було героїчне перекриття Волги,
швидке накопичення води у водосховищі. І ось уже 54 роки земляна гребля,
вкрита монолітними залізобетонними
плитами, надійно стримує натиск води
Куйбишевського водосховища.
На лівому березі річки Волги під керівництвом українця — старшого виконроба М. Прохоренка був збудований
найбільший у світі шлюз
із двостороннім рухом. А
водозливну залізобетонну греблю завдовжки 50
і заввишки 52 метри збудували під керівництвом
начальника будівельного
управління,
27-річного
українця М. Цвирка, який
потім очолив трест і будував автозавод.
Старший виконроб М.
Прохоренко був удостоєний звання Героя Соціа3 лістичної Праці і направ-

лений на іншу будову. А я на
той час закінчив Куйбишевський індустріальний інститут і отримав направлення
на будівництво найбільшого в Європі Ставропольського хімічного заводу з
виробництва синтетичного
каучуку.
Згадую роки, проведені у Куйбишеві, зустрічі з
В. Молотовим та М. Хрущовим, який брав участь у
бенкеті на честь завершення будівництва ГЕС.
Якось по радіо почув, що під Києвом
зводитиметься гідростанція. Взяв відпустку і поїхав, аби подивитися власними очима на місце майбутньої ГЕС. Все
тут сподобалось. Повернувся, подав заяву на звільнення. Однак відразу не вийшло — умовили залишитися. Все ж за
рік мрію свою здійснив.
Наприкінці 1963-го прийняли на посаду майстра, а потім перевели до центральної будівельної лабораторії старшим інженером. Працював спочатку на
лівому березі, контролював покриття
дамби монолітним залізобетоном. Потім — на Ірпінській насосній станції. Перевіряв якість залізобетону на дільниці,
очолюваній Ольгою Тірською. Відтоді
ми — друзі.
У кінці 1966 року в моїй трудовій
біографії з’явилась ще одна будова —
Трипільська ДРЕС, де очолив технічну
інспекцію. Найважче було щодня підніматися на висоту 180 метрів — перевіряти якість зварних швів димової труби
й укладеного вібратором бетону. За
Трипільську ДРЕС був відзначений медаллю «За доблесну працю» і переведений після завершення будівництва на
Київську ТЕЦ-5.
Усе своє свідоме життя віддав гідробудівництву і пишаюсь тим, що збудовані станції й досі надійні та ефективні,
і в кожній із них є частка моєї праці. І
не лише станції. У 1980-х роках (я тоді
був виконробом управління «Гідроспецбуд») довелось побувати в Москві
з почесною місією — добитись дозволу
і відновлення фінансування на спорудження «замороженого» 9-поверхового
житлового будинку «Гідроспецбуду», що
навпроти кінотеатру «Мир» на проспекті
Т. Шевченка у Вишгороді. Будівельники
закинули будову після завершення ро-

Розсада у пляшці

Оригінальну технологію вирощування розсади без землі вигадали, мабуть, ті, у кого в квартирах обмежений простір, а підвіконня зайняті
кімнатними квітами. Можна потіснити квіти і поставити обрізані пластикові пляшки з насінням.
ехнологія така: з рулону пакетів для сміття
нарізаємо смужки, ширина яких має дорівнювати ширині туалетного паперу. Довжи-
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Вишгород

на – довільна, залежить від довжини пакета.
На смужку розкладаємо туалетний папір, який
змочуємо водою з пульверизатора. На змочений
папір викладаємо насіння овочів (томат, баклажан,
огірки, перець). Від краю відступаємо приблизно на
1 см, щоб забезпечити висоту майбутньому паростку. Відстань між насінням – 2-3 см.
Потім зверху кладемо ще один шар паперу, який
зволожуємо. Все це накриваємо
смужкою поліетилену. Тепер плівку
з папером і насінням згортаємо в
рулон. Ширина рулону залежить від
діаметру обрізаної пляшки.
Рулон має щільно увійти в отвір
обрізаної пляшки, куди наливаємо
воду на 3-4 см її висоти. Ставимо на
підвіконня чи в інше місце, воду періодично міняємо. Через тиждень у
рулоні з’являться перші паростки. А
через два тижні – цілий букет розсади, яку можна висаджувати у
грунт, можна із розм’ яклим папером. Як тільки з’являться справжні
листочки, розсаду можна висаджувати у парник на дорощування.
Цей метод гарний ще й тим, що
дозволяє на ранній стадії позбавитися чорної ніжки — адже насіння
сходить без землі.

2
біт нульового циклу через брак коштів.
Начальник главка — старий знайомий з
Куйбишевської ГЕС Михайло Петрович
Цвирко — зрадів нашій зустрічі і без вагань підписав документи. Споруду добудували і здали в експлуатацію.
Це була остання крапка у моїй трудовій біографії гідробудівничого. Пенсійний вік не став перешкодою для продовження роботи. Але це вже – інша
історія.
1. Мені — 20 років, курсант «мореходки»
2. Таким я прибув до Вишгорода
3. Хлібом-сіллю, по-українськи
зустріли мене рідні у Канберрі (Австралія)
4. Позаду — велике трудове життя
4

Мільярдер без мільярда
Він — засновник Duty Free. Йому
81 рік, і 7,5 мільярда доларів на рахунку. При цьому не має машини,
літає економ-класом, живе в орендованій квартирі, носить електронний годинник за 15 баксів і м’яту
сорочку. На історичній батьківщині,
в Ірландії, він зійде за американХто як живе
ського туриста. Надає перевагу закусочним замість ресторанів, магазинам ширвжитку замість кравця, їздить на метро, рідко — на таксі. Його можна
було б назвати скнарою, що тремтить над кожною копійкою, якби не той факт, що за останні 30 років він віддав на
благодійність понад 6 мільярдів доларів.
ак Фіні — дивовижна людина. Почав бізнес із самих
низів — і за кілька років створив компанію з 200-х співробітників у 27 країнах. Його доходи зростали з величезною швидкістю, хоча більша частина їх адресувалась благодійному фонду The Atlantic Philanthropies.
Цього екстравагантного багатія не цікавлять ні гроші, ні слава: роздаючи свої мільярди, він намагався залишитися в тіні —
до 2012 року дав не більше п’яти інтерв’ю.
Білл Гейтс назвав Чака Фіні творцем добра. Його гроші витрачаються на освіту, охорону здоров’я, науку, утримання будинків престарілих у США, В’єтнамі, Австралії, Південній Африці, в Ірландії, на Бермудських островах. Та Чак Фіні не має наміру
зупинятися і планує до 2016 року віддати все, що залишилося.

Ч

Юридична абетка

Вишгород
Що нового?

2013 року
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Реєстрація замість БТІ

Марта КВІТКА
ФОТО — автор
У правому крилі третього поверху будівлі колишнього проектного
інституту МДБПІ, що на розі вул. Н.
Шолуденка і Набережної, незвично
порожньо. А ще недавно тут кипіло
життя.
ксперти, інженери та реєстратори працювали чітко, платежі
оформлювались швидко — філія банку «Київська Русь» у цій же будівлі. У призначений день приходили по
готові документи.
БТІ — комунальне підприємство Київської обласної ради — працювало так,
що, за словами його директора Олександра Писаренка (НА ФОТО), 2011
року серед аналогічних стало кращим
комунальним підприємством України.
Минулого року до Державного бюджету надійшло податку на додану вартість
988,8 тис. грн., податку до обласного
бюджету — 88,1 тис. грн, до районного
(ПДФО) — 482,6 тис. грн. До Пенсійного фонду — 1246,9 тис. грн. Підприємство працювало рентабельно, зарплата
працівників напряму залежала від обсягу виконаних робіт. З’являлись й нові
види послуг.
На прохання замовника технічні паспорти виготовляли не місяць, а за тричотири дні, щоправда, за підвищеними
тарифами. Зрозуміло, що коли справа
не терпить, люди згодні платити більше.
І ось з нового року ця налагоджена
система реєстрації практично припинила своє існування. Створено спеціальний орган — Державну реєстраційну
службу (Укрдержреєстр), саме ДЕРЖАВНУ, що передбачено Громадянським кодексом України.
Цей орган зобов’язаний перевірити,
наскільки законне право на об’єкт нерухомості, й — у випадку порушень — або
вимагати їх усунення, або відмовити
у реєстрації. Якщо виникає спір — він
вирішується у суді. Крім того, єдиний
реєстр прав на нерухомість дозволяє
державі мати повну інформацію про нерухомість та її власників.
Із створенням нової служби чи стало
легше нам, звичайним українцям, яким
потрібно зареєструвати право власності на будинок, квартиру, земельну ділянку чи гараж, переоформити майнові
документи? І чи справді ліквідовані такі
потрібні людям бюро технічної інвентаризації?
Олександр Писаренко — директор
КПКОР пояснює, що поки що не прийнятий закон про інвентаризацію, колектив
довелось скоротити із 36 до 23 фахівців.
Якщо раніше приймали до 30-50 відвідувачів, то зараз 2-3 у день.
Обмежено коло діяльності — технічна інвентаризація проводиться перед

Е

прийняттям в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва, а також після
реконструкції та капітального ремонту
: перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, нерухомого
майна, утвореного в результаті поділу,
виділення частки, а також за бажанням
замовника.
Бюро віднині має назву зовсім іншу
— це тепер звичайний суб’єкт господарювання, де працюють один або більше
виконавців, що пройшли професійну
атестацію в Мінрегіоні України.
Настрій, звісно, у директора та його
підлеглих кепський, бо майбутнє — туманне.
А як почуваються реєстратори, що
перебрали на себе функцію БТІ, нотаріуси, на яких покладено велику відповідальність за правильність документів?

ками не лише навчалась на семінарах, а
й — на курсах. Щоб досконало освоїти
нові обов’язки, часто працює й у власні
вихідні, бо любить людей і свою роботу.
Охоче виходить до відвідувачів, пояснює, які документи потрібно принести.
Нову службу вважає гнучкою, близькою до людей, спрямованою на юридичний захист інтересів громадян. У
БТІ, мовляв, довідку чекали місяць і
більше, а тут усе набагато швидше.
Втім, коли дізнається, що слід засвідчити договір на щойно збудований гараж,
каже, що без техпаспорта це не робитиме. Отже, мабуть, із реорганізацією БТІ
поспішили?
На думку Генерального директора «Київського центру нерухомості»
Гертруди Сиволобової, електронний
реєстр прав на нерухомість досі не заповнений і не містить інформації для

За адресою: м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 13 — у споруді, де розташоване Державне казначейство та районне юридичне управління, а тепер
і Державна реєстраційна служба, — у
коридорі темно від людей. Записуються заздалегідь. Папірець з прізвищами
передають з рук в руки. До всіх кабінетів
— черги. Щоправда, довго за дверима
не затримуються.
Державний нотаріус Лідія Фоя (НА
ФОТО) взагалі попередила всіх, хто
записався до неї, великою об’явою на
дверях кабінету, що «прийом громадян
тимчасово обмежений (у зв’язку з технічними проблемами) до 13:00».
Напевне, серед «проблем» і нові
обов’язки, новий механізм оформлення документів, в якому ще досконало
нотаріуси не розібрались. Хоча, за свідченням Лідії Андрїівни, вона з помічни-

здійснення передбачених законом нотаріальних дій. Якщо раніше в БТІ можна було отримати інформацію про співвласників на основі паперових носіїв, то
нині зробити це неможливо. Тому, перш
ніж руйнувати систему, необхідно було
забезпечити наповнення електронного
реєстру на основі даних паперових носіїв.
Утім, що, власне, про це думають
самі нотаріуси? Лідія Фоя каже:
— Роботи нам додалося: треба
сформувати витяги, виписати чимало
квитанцій, відкрити реєстр права власності, потім сам процес реєстрації і т. і.
При операціях із земельними ділянками
треба ще передати інформацію територіальним земельним органам, документацію з нерухомістю відсканувати і
рекомендованим листом з повідомленням відправити до територіального від-

Батьківські університети

Опозиція

Медогляд — раз на рік У Верховній Раді

У

26 січня

міських дошкільних навчальних закладах (дитсадках) бригада педіатрів оглядала дітей минулого року. Шестирічкам,
які готуються до школи, потрібен більш досконалий медичний огляд. Який саме — за висновком педіатра. Обов’язково —
ЛОР, окуліст, хірург-ортопед, невролог і ендокринолог.
Дітям, які не відвідують дитячі садки, а також школярам
медогляд так само проводиться раз на календарний рік —
у присутності батьків. Звертатися слід до Вишгородської
амбулаторії сімейної медицини (по-старому — дитяча
поліклініка).
Поглиблений медичний огляд (за висновком педіатра)
мають пройти і 11-літні школярі, що переходять із початкової
до середньої школи. 15-річним до огляду профільних
спеціалістів додається ще й флюорографія.
Шановні батьки! Якщо ваша дитина — на лікуванні у
дитячому відділенні, скористайтеся цим і пройдіть з нею
медогляд.

О

позиція зібрала у Верховній Раді 150 підписів,
необхідних для призначення позачергової сесії, де ініціюватиме відставку Генерального прокурора України Віктора Пшонки, а
також створення тимчасової слідчої
комісії щодо порушень законодавства у ставленні влади до в’язнів
— екс-міністра Юрія Луценка та
екс-прем’ера Юлії Тимошенко. До
речі, останній вручено повідомлення
про причетність її та першого віцепрем’єра Павла Лазаренка до вбивства у 1996 році народного депутата
України Євгена Щербаня.

ділення Укрдержреєстру.
Якщо людина хоче продати або відчужити майно — нотаріус у реєстрі
перевіряє її право власності, формує
витяг, засвідчує договір (наприклад,
купівлі-продажу або дарування) та реєструє право власності на нову людину
— покупця чи спадкоємця. Все це — без
БТІ.
А оскільки реєстр ще не заповнений,
то і більшості відвідувачів Лідія Андріївна радить прийти через 2-3 місяці, якщо
справа не термінова.
До БТІ нотаріуси звертаються щодня
— прохають витяги з документів, довідки, аби застрахуватися від можливих
помилок. Там поки що відмовляють —
на те є Укрдержреєстр. Отака виходить
колізія.
Без потрібних довідок та витягів
жодний нотаріус не наважиться взяти
на себе відповідальність за правовстановлюючі документи.
Нотаріус виконує такі юридичні дії,
як відчуження, дарування, оформлення
спадщини. В інших випадках слід звертатись до реєстраційної служби.
Нотаріус несе велику відповідальність за свої дії. За порушення його можуть позбавити права працювати, за
рішенням суду — анулювати свідоцтво.
Нотаріус відповідає й майном, бо укладає договір страхування.
Роботу нотаріусів контролює управління юстиції. До речі, кожні два-три
роки нотаріус складатиме іспити на відповідність займаній посаді.
І ще про одне. Служба реєстрації
працює сьогодні у скрутних умовах (у
маленькій кімнатці — п’ять реєстраторів з комп’ютерами), переповнені всі
кабінети. Туалет для відвідувачів — у
дворі. Щоправда, після ремонту служба займе окреме напівпідвальне приміщення у цій же споруді.
У наступних номерах редакція продовжить розмову про зміни у зв’язку із
введенням в дію Закону «Про державну
реєстрацію прав на нерухоме майно».

Законопроекти

Корінною мовою

Т

ри опозиційні фракції («Свобода», «Удар» та «Батьківщина») подали до Верховної Ради законопроект «Про
функціонування української мови як державної та порядок використання інших мов в Україні».
Ключовий пункт законопроекту: всі мови, крім української
та мов корінних народів, визнаються іноземними. Які народи
корінні — незрозуміло; традиційно націоналісти та націоналдемократи, крім українського, вважають таким лише один народ — кримсько-татарський.
Понадзавдання законопроекту — заборона іноземних (насамперед — російської) мов у всіх сферах громадського життя, заснування Національної комісії із стандартів державної
мови, а також введення мовних інспекторів.
Цей документ суперечить європейським нормам і вже прийнятому парламентом України закону про ратифікацію Європейської хартії про мови меншин — пишуть «Известия в Украине».
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Мозаїка
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Вишгород
Легенда

Дзвіночок на пальчик

Гурток журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО – Ірина ЯКОВЕНКО та Олександра ПОЖДЕМА,
спеціально для «Вишгорода»

У Середні віки наперстки часто були справжніми витворами мистецтва — виготовлені з дорогоцінних металів, черепахового панцира,
рідкісного рогу, прикрашені гравіюванням, емаллю, коштовними каменями, інкрустацією з перламутру. Ці маленькі ковпачки були оточені й
масою красивих і поетичних легенд. Ось одна з них.
ив-був кравець, дуже працьовитий. День і ніч він шив прекрасне
вбрання і нещадно колов свої пальці голкою. І якось уночі, на повний місяць, кравець, дуже втомлений, вийшов у сад. І… остовпів:
гноми зривали червоні квітки дзвіночків і тихенько кудись відносили. Вранці ж
кравець із здивуванням побачив, що квітів наче ніхто й не торкався.
Одна ніч, друга, третя — і кравець не витримав, пішов за гномами. Вони
привели його в чарівне підземне царство, де за довгим столом прекрасні ельфи шили для гномів одяг. У кожного ельфа на середньому пальчику цвів червоний дзвіночок. Поглянув кравчик на свої сколені пальці і засумував…
Повернувся додому та ліг спати. А вранці, розкривши вікно, побачив на
підвіконні дзвіночок із чистого срібла. Кравець одягнув його на палець – дзвіночок ідеально підійшов. Це і був наперсток. Відтоді кравець не ранив собі
пальці, а робота у нього пішла набагато швидше.
Наперсток цей, за легендою, винагорода кравцеві за квіти і за те, що зберіг таємницю.

Ж

Не потрапити під колеса
Торі ШУМ

Життя за правилами

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Своєчасне навчання та прищеплення
дітям звички дотримуватись Правил дорожнього руху дозволить попередити нещасні випадки з їх участю на дорогах, зберегти їм найдорожче – життя і здоров’я.
У цьому впевнена начальник Центру безпеки життєдіяльності (філії КЗ КОР «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»)
Олена Сапсай.
«Щорічно на дорогах Київщини гинуть і
травмуються діти. Чимало потрапляє в ДТП
з власної вини, через незнання елементарних правил поводження на автошляхах. Аби
ця страшна статистика зменшувалася, ми
спільно з Управлінням ДАІ ГУ МВС України в
Київській області проводимо виїзні заняття з
безпеки дорожнього руху. У формі рольової
гри під керівництвом працівника ДАІ діти виконують ролі як пішоходів, так і водіїв», – розповідає пані Олена.
21 січня побували у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я». Діти із задоволенням брали участь у моделюванні ситуацій на
дорозі. Нагадав школярам про безпеку руху
й інспектор Вишгородського УДАІ ГУ УМВС у
Київській області В’ячеслав Косун.
Подібна виховна робота – ефективна профілактика дорожньо-транспортних пригод
(ДТП), тож має низку схвальних відгуків серед
педагогів і батьків.
Центр безпеки життєдіяльності як філія КЗ
КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» функціонує з 2011 року, запроваджуючи інноваційні технологій навчання дітей та
учнівської молоді основам безпеки життєдіяльності засобами позашкільної освіти.
В унікальному закладі, який є першим в
Україні, педагоги навчають юних вихованців
правил дорожнього руху, пожежної безпеки,
поведінки на воді, надання невідкладної медичної допомоги у складних життєвих ситуаціях.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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За словниками Даля й Ожегова, «наперсток» — це те, що одягають на
перст (палець) під час шиття. На Русі так називали і свинцевий обушок
для кулачних боїв, а також кільце, що одягали на великий палець правої
руки під час стрільби з лука, щоб зручніше натягувати тятиву.
Наперсток — не простий ковпачок і має досить складну будову: має
бути обідок низом, корпус у вигляді усіченого конуса і верх з невеликими
виїмками (виїмки можуть бути і на бічній поверхні).
Найдревніший (давньоримський — 41-45 рік н. е., часи імператора
Клавдія) наперсток зберігається у музеї наперстків у Німеччині в місті
Креглінгене.
У країнах Індокитаю наперстки служили обручками для жінок: на них
гравіювали ім’я, рік, місяць і число, коли жінка вийшла заміж.
Найстаріший наперсток на території Росії знайдено в розкопці під
Володимиром поряд із одягом кроманьйонця. Його вік — близько 32 тис.
років.
Відомий і протонаперсток — кістяне широке плоске кільце та диски з
бивня мамонта діаметром трохи більше 3см (з древньої стоянки Сунгирь
епохи верхнього палеоліту — 25 тис. років) — зберігається в експозиції
Володимиро-Суздальського музею-заповідника.
Найвідоміший європейський центр виробництва наперстків у XIV-XVII
ст. ст. був у Німеччині. Майстрів так цінували, що на їхніх могильних плитах поряд з ім’ям вибивали і наперсткове клеймо.
На початку ХХ ст. частенько вчительський палець з наперстком повчально стукав по головах недбайливих учнів — досить відчутно. А у
першу Світову війну французи патріотично здали близько півмільйона
срібних наперстків на переплавку, щоб отриманим сріблом уряд зміг
оплатити снаряди й амуніцію.
Нагороду «Золотий наперсток» щороку в Парижі вручають за найоригінальнішу колекцію одягу, створену кутюр’є чи модельєром.
На заході наперстки – ціла індустрія, пов’язана з туризмом: зручний
оригінальний сувенір займає мало місця. Тут є музеї та спілки любителів
наперстків, про них видаються прекрасні книги.
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