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Ветеранам від «Ветерана»

Емоції, що
надихають жити
Масляна на набережній

Офіційно зимі —
до побачення!
2 березня 2013 року, з 10.00 до 22:00, за
сприяння облдержадміністрації, у Вишгороді, на
набережній Київського моря відбудеться фольклорний фестиваль «Проводи зими-2013». У програмі свята — театралізована розважальна програма за участі професійних артистів і мистецьких
колективів, катання на санчатах і снігові забави,
дитячі каруселі, розважальні ігрові програми на
льодовому майданчику, виставка майстрів народної творчості та ярмарок сувенірів, змагання й конкурси серед гостей, обрядове спалення
солом’яного опудала, фестиваль-конкурс на краще частування, вогняне шоу, запальні хороводи
навколо вогнища.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

а-Фішка

Наш
Кобзар
7 березня 2013 року в
БК «Енергетик» відбудуться урочистості до 199-х
роковин великого українського Поета і Пророка
Тараса Шевченка, початок
о 14 годині.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

2

2 березня

2013 року

Рішення ХХ сесії VI скликання

Про затвердження звіту про
виконання Вишгородського
міського бюджету
за 12 місяців 2012 року
Рішення № 20/1 двадцятої сесія VІ скликання
від 26 лютого 2013 р.
Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись
ст.143 Конституції України, ст. 77, 78, 80 Бюджетного кодексу України,
п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2012 року, а саме:
— по загальному фонду у сумі — 30 570,0 тис. грн. (згідно додатку 1);
— по спеціальному фонду у сумі — 17 625,0 тис. грн.(згідно додатку
1), в тому числі — бюджету розвитку — у сумі 12862,5 тис. грн. (згідно
додатку 1).
2. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2012 року за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів, а саме:
— по загальному фонду у сумі — 30 382, 1 тис. грн. (згідно додатку 2);
— по спеціальному фонду у сумі — 16 856, 0 тис. грн. (згідно додатку
2), в тому числі бюджету розвитку — у сумі 12 568, 2 тис. грн. (згідно додатку 2).
3. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2011 року за головними розпорядниками коштів, а саме:
— по загальному фонду у сумі — 30 382, 1 тис. грн. (згідно додатку 3);
— по спеціальному фонду у сумі — 16 856, 0 тис. грн. (згідно додатку
3), у тому числі бюджету розвитку — у сумі 12 568, 2 тис. грн. (згідно додатку 3). (Додатки див. на сайті міськради)
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

Вишгород

Про передачу до спільної комунальної
власності територіальних громад сіл,
селища, міста Вишгородського району
комунального підприємства Київської
обласної ради «Вишгородське бюро
технічної інвентаризації»
Рішення № 20/3 від 26 лютого 2013 р
Розглянувши звернення Вишгородської районної ради Київської області, звернення комунального підприємства Київської обласної ради
«Вишгородське бюро технічної інвентаризації»,
враховуючи зміни до законодавства України у
сфері регулювання діяльності підприємств бюро
технічної інвентаризації, а також, зважаючи на
необхідність покращення рівня обслуговування
населення та підприємств міста Вишгорода в
даній сфері щодо послуг з технічної інвентаризації, видачі технічних паспортів, довідок-характеристик нерухомого майна та інше, керуючись
Законом України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 21.09. 1998 р.
№ 1842 «Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності», враховуючи рішення Київської обласної ради від 26.07.2011 р. №
162-08-VI «Про затвердження порядку передачі
об’єктів спільної власності територіальної гро-

мади сіл, селищ, міст Київської області» ст.ст.
26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Ініціювати перед Вишгородською районною
радою, Київською обласною радою розгляд
питання щодо передачі комунального підприємства Київської обласної ради «Вишгородське
бюро технічної інвентаризації» у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
Надати згоду Вишгородській районній раді на
прийняття КП КОР «Вишгородське БТІ» у спільну комунальну власність територіальних громад
сіл, селища, міста Вишгородського району.
Копії рішень направити до Київської обласної
ради та Вишгородської районної ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування
та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
27.12.2012 р № 19/1 «Про Вишгородський міський бюджет на 2013 рік»
Рішення № 20/2 від 26 лютого 2013 р
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження,
виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.71, п.7 ст.78 Бюджетного
кодексу України, Закону України «Про
Державний бюджет України на 2013 рік»,
враховуючи висновок фінансово — бухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року, з метою своєчасного і
повного здійснення видатків бюджету,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. На підставі висновку фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 10.02.2013
року про суму вільного залишку коштів
загального фонду Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2013 року,
внести зміни до рішення Вишгородської
міської ради від 27.12.2012 р. №19/1 „ Про
Вишгородський міський бюджет на 2013
рік ”, а саме:
Спрямувати вільний залишок коштів
загального фонду Вишгородського міського бюджету у розмірі 356 830,00 грн. для
здійснення фінансування видатків з міського бюджету відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 010116 Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
Збільшити кошторисні призначення на
суму 16 700,00 грн.
КЕКВ 2271 +14000,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2273 +2700,00 грн. (у березні )
КФКВ 090412 Інші видатки на соціальний захист населення
Збільшити кошторисні призначення на
суму 50 000,00 грн.
КЕКВ 2730 +50 000,00 грн. (у березні)
КФКВ 070101 ВДНЗ (ЯС) «Сонечко»
КТКВ
Збільшити кошторисні призначення на
суму 96 670,00 грн.
КЕКВ 2111 +82470,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2120 +13200,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2800 +1000,00 грн. (у березні )
КФКВ
070101
Вишгородський
ВМКДНЗ (ЯС) «Чебурашка»
Збільшити кошторисні призначення на
суму 136 260,00 грн.
КЕКВ 2111 +97130,00 грн. (у березні)

КЕКВ 2120 +37130,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2220 +2000,00 грн. (у березні)
КФКВ 070101 ДНЗ(ЯС) «Золотий
ключик» ВИШГОРОД М/Р
Збільшити кошторисні призначення на
суму 2000,00 грн.
КЕКВ 2800 + 2000,00 грн. (у березні)
КФКВ 070101 Вишгородський ДНЗ
«Ластівка»
Збільшити кошторисні призначення на
суму 1000,00 грн.
КЕКВ 2800 + 1000,00 грн. (у березні )
КФКВ 070401 ВМЦХЕТУМ «Джерело»
Збільшити кошторисні призначення на
суму 30000,00 грн.
КЕКВ 2111 + 25000,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2120 + 5000,00 грн. (у березні)
КФКВ 170102 « Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян »
Збільшити кошторисні призначення на
суму 15 000,00 грн..
КЕКВ 2610 + 15 000,00 грн.(у квітні)
КФКВ 110103 Оркестр-студія «Водограй»
Збільшити кошторисні призначення на
суму 9200,00 грн.
КЕКВ 2271 + 8000,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2272 + 500,00 грн. (у березні)
КЕКВ 2273 + 700,00 грн. (у березні)
2. На підставі висновку фінансовобухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року про суму залишку коштів
спеціального фонду (бюджету розвитку)
Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2013 року, внести зміни до
рішення Вишгородської міської ради від
27.12.2012 р. №19/1 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2013 рік», а саме:
Спрямувати залишок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) Вишгородського міського бюджету у розмірі
1 289 935,00 грн. для фінансування видатків з міського бюджету відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 100203 Благоустрій міста
Збільшити кошторисні призначення на
суму 789935,00 грн..
КЕКВ 3132 + 789 935,00 грн. (у березні)
КФКВ 160101 Землеустрій
Збільшити кошторисні призначення на
суму 250 000 ,00 грн..

КЕКВ 2282 + 250 000,00 грн. (у березні)
КФКВ 100102 Капітальний ремонт
житлового фонду
Збільшити кошторисні призначення на
суму +250 000,00 грн..
КЕКВ 3210 + 250 000,00 грн. (у квітні)
3. На підставі висновку фінансовобухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року про суму залишку коштів
спеціального фонду (дорожнього фонду)
Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2013 року, внести зміни до
рішення Вишгородської міської ради від
27.12.2012 р. №19/1 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2013 рік», а саме:
Спрямувати залишок коштів спеціального фонду (дорожнього фонду) Вишгородського міського бюджету у розмірі
11977,00 грн. для здійснення фінансування видатків з міського бюджету відповідно
до міських програм, а саме:
КФКВ 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
КЕКВ 2240 + 11977,00 грн. (у березні)
4. На підставі висновку фінансовобухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року про суму залишку коштів
спеціального фонду (фонд охорони навколишнього природного середовища)
Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2012 року, внести зміни до
рішення Вишгородської міської ради від
29.12.2011 р. №9/2 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2012 рік», а саме:
Спрямувати залишок коштів спеціального фонду ( охорони навколишнього природного середовища) Вишгородського
міського бюджету у розмірі 564,00 грн. для
фінансування видатків з міського бюджету
відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 240603 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного
середовища
КЕКВ 2240 + 564,00 грн.(у березні)
5. На підставі висновку фінансовобухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року про суму залишку коштів спеціального фонду (цільовий фонд)
Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2012 року внести зміни до

рішення Вишгородської міської ради від
27.12.2012 р. №9/1 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2013 рік», а саме:
Спрямувати залишок коштів спеціального фонду (цільовий фонд ) Вишгородського міського бюджету у розмірі
147 184,00 грн. для фінансування видатків
з міського бюджету відповідно до міських
програм, а саме:
КФКВ 240900 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування
КЕКВ 3110 + 147 184,00 грн. (у березні)
6. На підставі висновку фінансовобухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
10.02.2013 року про суму залишку коштів
спеціального фонду Вишгородського
міського бюджету станом на 01.01.2012
року внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 27.12.2012 р. №9/1
«Про Вишгородський міський бюджет на
2013 рік», а саме:
Спрямувати залишок коштів спеціального фонду Вишгородського міського
бюджету у розмірі 145 345,00 грн. для фінансування видатків з міського бюджету
відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 200700 Інші природоохоронні заходи
КЕКВ 2282 + 145 345,00 грн. (у квітні)
7. Затвердити з врахуванням внесених
змін :
доходи міського бюджету у сумі
40 674 375,00 грн., в т.ч.:
доходи загального фонду у сумі 31 300
00,00грн.
доходи спеціального фонду у сумі
9 374 375,00 грн.
загальний обсяг видатків у сумі 42 626
210,00 грн., в т.ч.:
видатки загального фонду
у сумі
31 636 830,00 грн.
видатки спеціального фонду у сумі
10 989 380,00 грн.
та внести зміни до додатків №1,2,3,4,7
рішення про міський бюджет на 2013 рік.
8. В. о. начальника фінансово-бухгалтерського відділу Шматко О. М. підготувати довідки про внесення змін до кошторисів, зміни до річного та помісячного
розпису видатків та джерел фінансування
міського бюджету.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Наше місто

Вишгород
У міськвиконкомі
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Кік-боксерам –
зал для тренувань
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Одні скаржилися,
інші — дякували
Влас. інф.
ФОТО Олександра КОВАЛЕНКА
У понеділок народний депутат України Ярослав Москаленко зустрівся із своїми виборцями.
рийшли не тільки мешканці міста, а з інших населених пунктів.
Більшість питань, з якими звертались до депутата, стосуються
житла, отримання пільг тощо.
Дехто з мешканців міста звертався до Ярослава Москаленка з проханням посприяти вирішенню комунальних проблем, наприклад, ремонту
під’їздів. А от директор музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» Іван
Вікован подякував за допомогу Ярославу Миколайовичу у благоустрої на
території музею, поповненні колекції новими експонатами. Поділився він
і планами щодо святкування 70-ї річниці визволення Києва і запросив народного депутата взяти участь у заходах.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

П

На черговому засіданні виконкому Вишгородської міської ради розглянуто близько
тридцяти питань, серед яких — клопотання перед Вишгородською райдержадміністрацією про присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» Ользі Василівні Стефанівській, яка народила і виховала п’ятеро дітей.
Внесено зміни та доповнення до попередніх рішень. Так, змінено склад опікунської ради та адміністративної комісії; до
пункту 13 «Про оформлення права власності та присвоєння поштової адреси»: виділене нежитлове приміщення № 118 загальною
площею 34,8 кв. м (Б. Хмельницького,7) на
праві комунальної власності міста. Нарешті, й у Вишгородського клубу кік-боксингу

«Кшатрій» (тренер Сергій Шпак) буде свій
зал для тренувань, і спортсмени не тіснитимуться у спортивному клубі «Комета». Звісно, нежитлове приміщення площею 274 кв.
м по вул. Набережній, 4-а не готове до занять. Але чемпіони не лише всеукраїнського, а й світового рівня власними силами погодились зробити ремонт.
Надано дозвіл на початок підприємницької діяльності та встановлені режими
роботи, затверджено штатні розклади КП
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міськради»
та КПЖ і КГ міськради.
Рішення про виділення коштів не прийнято через їх відсутність (до 1 червня 2013
року).

Свідок

Резонанс

Прийняла удар на себе
Ольга ОЛЕКСІЄНКО,
м. Вишгород
Діти поверталися із гімназії
вулицею Шкільною. За кілька
кроків позаду них ішла жінка,
обминаючи снігові кучугури і
природні ковзанки, що утворились внаслідок несталої погоди.
ротуару практично не
було, та біля продовольчого магазину його й немає, тому люди йшли проїжджою
частиною. І тут на моїх очах трапилось жахливе – іномарка боком
зачепила жінку, та двічі перевернулась, а машина проволокла її ще
на кілька метрів.. Якби не збила її
– постраждали б діти.
Замість того, щоб зупинитися і
надати допомогу потерпілій, опустилось віконце, і пасажир водія у
чорних окулярах «облив» нещасну
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такою нецензурною лайкою, що
мені – свідку – стало соромно за
нього… А жінка, що була за кермом, навіть не вийшла з машини.
Досхочу вилаявшись, парочка поїхала далі. Як кажуть, ні тобі «спасибі» , ні «до побачення».
Отака у нас «культура» на дорозі. Хамство деяких водіїв вражає –
вони летять, як навіжені, прямо на
людей, хоча добре бачать, що тім
нікуди подітися – тротуари завалені снігом та льодом. Йти ж треба.
Звичайно, потерпіла записала
номери машини, пройшла медичну експертизу – засвідчено струс
мозку, синці на тілі.
Моральна
травма настільки сильна, що жінкаі
досі не може отямитися. А у Димері нещодавно машина збила жінку
на дорозі на смерть, коли та поверталась із кладовища. Нашій ще
пощастило…

Ми — за добросусідство
У
газеті
«Вишгород»
(№8
за
23.02.2013 р.) було опубліковано замітку «Кому — гулянка, а кому — ніч не спати» мешканців будинку №7 по вул. Симоненка. У ній вони висловлюють своє
незадоволення нічним шумом у ресторані «Вишневий».
дміністрація КТВП «Вишневий» неодноразово пояснювала мешканцям будинку № 7, які заходи вживаються для зменшення шуму у нічний час.
Але, як свідчить згадана публікація, автори або не чують нікого, або чують тільки
себе, або серед них є колективний організатор, який переслідує власну мету.
Підтвердженням цього є те, що ресторан
«Вишневий» не працює з перших днів лютого
і мешканцям будинку, в тому числі і авторам,
це відомо.
Щодо конкретики. Дійсно, орендарями
приміщення ресторану, неодноразово порушувалися питання про норми шуму у нічний
час. Їх посадові особи навіть притягувалися
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Емоції, що надихають жити
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

22 лютого в актовій залі Вишгородського
Центру творчості «Джерело» святковим концертом та приємними сюрпризами вітали
чоловіків з Днем захисника Вітчизни, а хор
«Ветеран» – з 5-тиріччям від дня створення.
ривітали гостей із святом мужності і
відваги заступники міського голови
Олексій Данчин та Олександр Ростовцев, військовий комісар Микола Прибора, голова Вишгородського осередку Червоного Хреста
Таміла Орел, голова міської організації ветеранів
Петро Жуланов, а також параолімпійський чем-
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піон світу Олексій Федина. Олексій подякував
ветеранам за мирне небо над головою та можливість представляти свою країну на спортивній
арені.
Традиційно ветерани поклали квіти до
пам’ятних знаків воїнам Великої Вітчизняної війни.
Вихованці ЦТ «Джерело» подарували чудові
танцювальні композиції та музичні попурі.
Чимало приємних подарунків чекало й на
учасників хору «Ветеран», незмінним керівником якого є Ганна Покровська. Від міської ради
кожному хористу вручили медалі, подяки та радіомікрофон.
А гості після кожної композиції щедро одаровували виконавців оплесками та підспівували.

до адміністративної відповідальності, хоча
проведені виміри рівня шуму в одній із прилеглих квартир не виявили перевищення
встановленої норми.
Як власники приміщення, попри всі намагання, ми не змогли вплинути на орендарів,
тому було прийнято рішення — не продовжувати договір оренди. Про це представник
нашого підприємства офіційно заявив на засіданні адмінкомісії Вишгородської міськради ще у січні цього року.
На сьогоднішній день повідомляємо своїм сусідам по будинку, що ресторан «Вишневий» не працює. Ведуться ремонтні роботи,
спрямовані, у тому числі, на покращення шумоізоляції між приміщеннями ресторану та
будинком.
Ми — за добросусідські, дружні відносини з мешканцями прилеглих будинків.
Вважаємо, що після завершення ремонтних
робіт оновлений ресторан «Вишневий» не
завдаватиме клопоту мешканцям будинку
№7.
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2 березня

2013 року

Депутатська трибуна

Вишгород

Невдалий 2012-й для розвитку міста
Дмитро
НОВИЦЬКИЙ,
депутат
Вишгородської
міської ради
VI-го скликання,
голова комісії з
питань стратегії
розвитку міста,
будівництва,
транспорту та
зв›язку
Період поточної каденції ради (з
2010 року), у тому числі й останній
рік, вважаю невдалим для розвитку
міста. Навіть якщо взяти до уваги
економічні проблеми, вектор спрямованості рішень, прийнятих у сфері стратегічного розвитку міста, будівництва, — мінусовий. Це, звісно,
моя особиста точка зору. Спробую її
обґрунтувати.
ак, наприклад, будівництво
соціального житла за лікарнею
– це крок перетворити місто
у великий гуртожиток, адже соціаль-
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Фракція «Фронт змін»
у міській раді
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Мешканці міста часто звертаються до депутатів міської ради із
скаргами на неякісні послуги, що
надає комунальне підприємство
міської ради ЖКГ і КГ.
зв›язку з відсутністю двірників не прибираються, або
прибираються неякісно прибудинкові території, через снігові намети і лід на тротуарах пересування
вулицями міста стає небезпечним.
У багатоповерхівках під’їзди також
не прибираються, хоча це входить в
оплату комунальних послуг. Подекуди розбиті шибки, не закриваються
двері. Більшість ліфтів давно вичерпали термін експлуатації. Обідрані
кабінки, випалені кнопки підйому.
Разом з тим, незадовільна робота
комунальників, неякісне надання по-
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не житло зводиться відсотків на 95 не
для вишгородців. Мешканці нових споруд житимуть, споживаючи комунальні
блага Вишгорода, а податки сплачуватимуть за місцем роботи – у Києві.
Можна створювати у великій кількості
робочі місця саме у нашому місті. Але
це сьогодні проблема саме тому, що
протягом багатьох років будуються виключно житлові об’єкти.
Крім того, соціальне житло зводиться без «зайвого навантаження» на
джерело фінансування (інвестора) та
без урахування потреб розвитку іншої
інфраструктури міста: ліжко-місця у лікарні, місця в дитсадочках та школах,
потужності комунальних підприємств,
що забезпечують життєдіяльність міста, інженерні мережі тощо.
Простежується бездіяльність виконкому в окремих питаннях та цілих
напрямках (ЖКГ) розвитку міста та суперактивність – в інших.
Як приклад, бездіяльність виконкому вже відносно прийнятого рішення
міської ради у розробці нового кладовища. Що зроблено за півтора роки?

слуг не вплинули на зменшення тарифів. Зрозуміло, що депутати фракції
« Фронт змін» не могли проігнорувати звернення виборців, а тому для
вивчення ситуації запросили на своє
засідання директора комунального
підприємства КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Михайла Шененка. Депутати Олександр Семенов,
Володимир Лісогор, Віктор Добровольський, Анатолій Шока, Володимир Шелест, Костянтин Андрощук,
Світлана Свистун, вислухали його
пояснення щодо економічного обґрунтування підвищення тарифів та
якості комунальних послуг, прийняли до уваги наявність як об’єктивних,
так і суб’єктивних факторів недостатньо ефективної роботи підприємства
та запропонували свою допомогу
щодо організаційних питань, а також
домовились про взаємодію та співпрацю при вирішенні проблем, що потребують негайного втручання.

А нічого. Або «примусове» підписання
акту права власності на земельні ділянки по вул. Набережній на користь юридичної особи за рішеннями суду, які не
тільки не оскаржувалися у подальшому,
а й розглядалися судом за листом виконкому без участі його представника.
Ще одна проблема, що стає очевидною, – ігнорування затвердженого
нового Генерального плану міста. Наприклад, одне з останніх рішень – про
надання дозволу на збір матеріалів погодження побудови житлово-офісного
комплексу на території, прилеглої до
ринку. Або передача у приватну власність «обслуговуючому кооперативу»
спортивного майданчика по вул. Київській для будівництва багатоповерхового будинку. Майданчик вже через
деякий час був виставлений «кооперативом» на продаж. А це, до речі, єдиний майданчик у тій частині міста і користується попитом.
Крім того, бюджет міста, затверджений на останній сесії 2012 року, суперечить логіці. Коли в умовах руйнації
існуючої інженерної інфраструктури

міста на розвиток останньої виділяють
копійки і при цьому обґрунтовують розробку історико-архітектурного опорного плану, який вже є у новому Генплані,
неможливо щось коментувати. Якщо
вивчити питання глибше, можна побачити повне розбалансування бюджету міста на 2013 рік, коли на розвиток
КП ЖКГ Вишгородської міської ради
та Вишгородського МКП «Водоканал»
виділяють менше одного мільйона гривень, при цьому на розвиток інших напрямків аж чотири… Треба розуміти,
що «Водоканал» наразі перебуває у фінансовій проблемній ситуації, яку треба терміново вирішувати. Невирішення
зазначеного питання – втрата підприємства. А може це комусь вигідно?
Резюме:
Більшість рішень, що приймались
у сфері стратегічного розвитку міста,
будівництва та зв’язку, – не в інтересах громади. З міста за таким трендом розвитку буде утворено спальний
район на кшталт Троєщини з усіма інфраструктурними та соціальними проблемами.

Споживачам – якісні послуги

Проект землеустрою на замовлення
Леся СВИСТУН,
спеціаліст
1 категорії
виконавчого
комітету
Вишгородської
міської ради
У разі зміни цільового
призначення земельних
ділянок або формування нових земельних ділянок розробляються проекти землеустрою, які
погоджуються та затверджуються в
порядку, встановленому Земельним
кодексом України. А розробляються
на замовлення юридичних та фізичних осіб фахівцем, що має відповідний
кваліфікаційний сертифікат.
До проектів землеустрою входять:
— завдання з його розроблення;
— пояснювальна записка;
— копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту
щодо відведення земельної ділянки (у
разі формування та/або зміни цільового
призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної
власності);
— рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу

виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (у випадках,
передбачених законом);
— письмова згода землевласника
(землекористувача), засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
— довідка державної статистичної
звітності про наявність земель у власників
земель, землекористувачів;
— матеріали геодезичних вишукувань
та землевпорядного проектування (у разі
формування земельної ділянки);
— відомості про обчислення площі
земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
— копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);
— розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва (у випадках, передбачених
законом);
— розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
— акт приймання-передачі межових
знаків на зберігання (у разі формування
земельної ділянки);

— акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної
охорони, санітарно-захисних зон і зон
особливого режиму використання земель
за їх наявності (у разі її формування);
— перелік обмежень у використанні
земельних ділянок;
— викопіювання з кадастрової карти
(плану) або інші графічні матеріали, на
яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
— кадастровий план земельної ділянки;
— матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у
разі формування земельної ділянки);
— матеріали погодження проекту землеустрою.
Досить часто розроблені проекти землеустрою не розглядаються уповноваженими органами, і причиною цього у більшості випадків є відсутність передбачених
законодавством документів передбачених реквізитів (підписів уповноважених
осіб, печатки органу та відповідної служби
проектів, неякісні документальні матеріали, дати складання документу тощо).
У даному випадку необхідно вимагати
від виконавця робіт із землеустрою усунення зауважень.
Рекомендуємо замовникам землевпорядних робіт контролювати стан та якість

робіт, перевіряти зроблене та наявність
усіх документальних матеріалів, як на
стадії виконання робіт, так і під час їх приймання та підписання актів.
Відносини, що виникають між замовниками та виконавцями робіт, носять договірний характер та регулюються цивільним та господарським законодавством.
Тому при зверненні до виконавця робіт із землеустрою необхідно узгодити
терміни їх виконання, розрахунок, перелік
робіт, зобов’язання сторін, відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання робіт.
Перед підписанням договору про виконання робіт (надання послуг) слід ретельно ознайомитися з його проектом, а
за наявності своїх пропозицій та умов запропонувати виконавцю робіт внести це у
договір.
Рекомендуємо замовникам фіксувати передачу проектів землеустрою: від
виконавця робіт — до замовника, від замовника — до відповідного органу влади.
Це викликано тим, що з різних причин
трапляються випадки втрати проектів, зіпсування.
Працівники апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради готові
надати правову допомогу з піднятих порушених питань. Тому раджу громадянам —
користуйтесь цим.
(Далі буде)

Стиль життя

Вишгород
Вікторія ШМИГОРА
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На Кубок АРВ

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Чоловіки за своєю природою сильні, ризиковані,
іноді агресивні. Але якщо
ці якості проявляються у
спортивних змаганнях, то
будь-який матч стає святом
компромісу, витривалості і
впертої боротьби.
лютого
представники сильної
половини
Вишгородщини виборювали
першість з міні-футболу. Цього року — на кубок Асоціації
роботодавців Вишгородщини (АРВ) претендувало шість
дорослих команд: «АРВ», «Віраж», спецпідрозділ «Барс»,
райвідділ міліції, «Чайка» та
«Енергетик». Жеребкуванням
їх розділили на дві групи.
Відкрили футбольний турнір танцювальною композицією вихованці КЗК «Клерико»
(директор Ольга Пінчук). Вони
й вручили капітанам команд
символічні короваї. А вихованці Миколи Погорєлова
продемонстрували свої навички з карате.
Після привітання від Валерія Виговського (заступника
голови АРВ) і почесного гостя — голови Вишгородської
РДА Олександра Приходька — розпочався справжній
футбольний драйв.
Вже з першої миті турніру
хвиля адреналіну заповнила
спортивний зал ДЮСШ. Азарту додавав й вдало підібраний музичний супровід.
Найбільш драматичним та нервовим був фінал між
командами «АРВ» та «Енергетик». Емоцій вистачало.
Але попри старання гравців «Енергетика», які впевнено перемагали у півфінальних іграх, команда «АРВ»
продемонструвала справжню командну гру і вийшла
вперед з рахунком 2:0. Кубок переможців другий рік
поспіль залишається у них. Звісно, при такій активній
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Бурхливих емоцій вистачало

жіночій групі вболівальниць чоловіки не могли зіграти
інакше.
Визначили й кращих. Зіркою турніру визнаний
Володимир Смірнов (райвідділ міліції), воротарем –
Юрій Диброва («Енергетик»), а захисником – Сергій
Бондарчук («АРВ»).
Підприємці Юрій Попов та Надія Волошина вручили подарунки ветеранам спорту Володимиру Намаконову й Петру Мітляєву від АРВ.

Переможців нагородили медалями, кубками та
призами. Для учасників влаштували фуршет.
Організатори подякували учасникам, суддям й
усім, хто допомагає четвертий рік поспіль проводити
такий захоплюючий турнір — начальнику управління з
фізичної культури і спорту Вишгородської РДА Миколі
Горовому, голові районної Федерації футболу Миколі
Королю, суддям Сергію Школьному, Олександру Кащуку, Івану Карпині.

ВМВД Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Застрахований живе впевнено
Людмила БОНДАРЧУК,
директор Фонду
На кінець 2012 року на обліку у
дирекції Фонду перебувають 5445
страхувальників, загальна чисельність працюючих в еквіваленті повної
зайнятості становить 33412 осіб.
и надаємо допомогу застрахованим працівникам, підприємств Вишгородського,
Іванківського та Поліського районів,
тобто перераховуємо кошти на оплату
листків непрацездатності та на поховання.
Протягом року до дирекції надійшло
2397 заяв-розрахунків від страхувальників. Надано допомоги на 17, 7 млн.
грн. З вагітності і пологів виплати становили — 5,6 млн., з тимчасової непрацездатності — 12 млн. грн. Виплачено 80
тис. грн. допомоги на поховання.
Щоб запобігти порушенням з виплат, проводяться документальні перевірки за кожною заявою-розрахунком.
Якщо перевищено виплати у 2 рази по
середньоденній заробітній платі, на підприємстві проводяться позапланові перевірки цільового використання коштів
Фонду, звертаємось до прокуратури та
в інспекцію праці. Проводяться спільні
перевірки разом із інспектором праці,
фінансування здійснюється за результатами перевірки .
Питання зменшення захворюваності
обговорювалася на семінарах 14 та 24

М

березня, 27 вересня, 26 грудня, які проводилися для голів комісій та бухгалтерів у Вишгороді та Іванкові. Направлені
листи головним лікарям Вишгородської,
Іванківської та Поліської районних лікарень про посилення відповідальності за
обґрунтованість видачі листків непрацездатності. До речі, кількість листків
непрацездатності порівняно з 2011 роком зменшилася на 23 %. У засіданнях
МСЕК Вишгородської ЦРЛ бере участь
спеціаліст І категорії Л. П. Лісовенко,
Іванківської ЦРЛ — головний спеціаліст
Л. Г. Чорнобривець.
Фонд турбується про зміцнення
здоров’я страхувальників. За рік видано 427 путівок на санаторно-курортне
лікування на суму 2,3 млн. грн, частково
профінансовано оздоровлення 264 дітей на суму 160 тис. грн.
Для дітей застрахованих видано
12 470 подарунків на суму 283 тис. грн.
Колектив дирекції невеликий —
всього 8 осіб здійснюють величезний
обсяг роботи.
З самого початку функціонування
дирекції працює провідний спеціаліст
Надія Кирпач — перевіряє цільове використання коштів Фонду, нараховує
допомогу з вагітності і пологів та тимчасовій непрацездатності фізичним особам-підприємцям.
Провідний спеціаліст Ольга Іващенко
займається санаторно-курортним оздоровленням, працює з комісіями соціального страхування.

Страхувальники Іванківського та Поліського районів отримують кваліфіковану консультацію у головного спеціаліста
Лідії Чорнобривець, яка представляє
дирекцію на території цих районів.
Ліна Лісовенко приймає заяви-розрахунки на оплату листків непрацездатності перевіряє їх та замовляє кошти на
фінансування. Організовує дитячий літній відпочинок, збирає заявки на новорічні подарунки для дітей застрахованих
осіб.
Фінансову діяльність дирекції спря-

мовує головний бухгалтер Катерина
Колногуз.
Пліч-о-пліч із досвідченими працівниками трудиться і молоде покоління —
Євгенія Бібко та Анастасія Бондаренко.
Не припиняється робота з організації літнього оздоровлення дітей. У цьому
році Фонд частково сплачує за дитячу
путівку 42 гривні щоденно, термін відпочинку дітей — 21 день. Голови комісій
підприємств вже можуть звертатися до
дирекції зі своїми пропозиціями та замовляти кошти за спеціальною заявкою.

Людмила Бондарчук в редакції «Вишгорода»
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Пишаємось
Інна ШУБКО,
директор ВРГ «Інтелект»
Вчитель року – щорічний Всеукраїнський конкурс у різних номінаціях. Цього року у номінації «Фізика»
виступала вчитель нашої гімназії Лариса Володимирівна Нечипоренко.
ема — «Формування життєво
важливих компетенцій на уроках фізики. Педагог переконана, що сучасна фізика – найважливіше
джерело знань про навколишній світ,
і під час уроків та позакласних заходів
учні мають здобути такий багаж знань,
який обов’язково знадобиться їм - оберуть вони фізику справою свого життя
чи ні.
Мета вчителя – підвищення інтересу
дітей до вивчення предмету. Учні мають
зрозуміти, що більшість явищ, які ми
спостерігаємо у повсякденному житті,
пояснюються законами фізики.
Обласний конкурс проходив у декілька етапів. Перший – на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
-зібрав 34 представники шкіл Київщини.
Вчителі писали контрольну з методики викладання предмету та психології,
розв’язували проблемні завдання.
За результатами відібрали шість
учасників, які взяли участь у наступному – другому – турі у с. Германівка Обухівського району. За день до конкурсу
отримали тему уроку та інформацію, в
якому класі Германівської гімназії він
відбудеться. На вчителів знову чекала
контрольна робота.

Т

Коротко про різне

Діалог з народом
На відзнаку 3-ї річниці перебування на посту Президента України Віктор Янукович провів першу пресконференцію за останні 1,5 року.
Основні теми діалогу – відокремлення спорту і молоді у відповідному
міністерстві; Україна на шляху вирішення проблеми корупції: звільнення Тимошенко і Луценка – прерогатива судів,
а на влади; Україна може увійти до 3-х
країн, що проведуть Олімпійські ігри
2022 року і скоріш за все подасть заявку
на участь у наступному Євро (з футболу): підвищено рівень зарплати з 1906
грн до 3025 грн, тобто на 150 %, але
проблема покращення життя українців
відразу не вирішується. «Для цього потрібен час»,- сказав Президент.

Тарифний бунт
У 33 містах Болгарії в акціях протесту взяло участь 100 000 людей , що призвело до падіння уряду. Пішов з своєї
посади прем’ер-міністр Бойко Борисов.
Причина – ріст комунальних платежів. У
переведенні на гривні середня платіжка дорівнює 1000 грн, а середня зарплата у Болгарії – 400 євро у той час, як
цей показник по Євросоюзу перевищує
2000 євро.

Шевченківська премія –
трьом митцям
9 березня у Канівському літературно-меморіальному музеї Тараса Шевченка вручать Національну премію його
імені трьом митцям – поету Леоніду
Горлачу за збірку віршів « Знак розбитого ярма», режисеру Дмитру Богомазову
- за три спектаклі: «Гамлет» в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василька, «Гості грядуть
опівночі» Андрія Міллера у рідному Київ-

Вишгород

«Срібна» Лариса
Третій – завершальний – етап знову приймала столиця. Вчителі ділилися
власним досвідом роботи. За результатами оцінки журі переміг представник
однієї з білоцерківських шкіл. Лариса
Володимирівна Нечипоренко на пару з
представницею Києво-Святошинської
класичної гімназії (Боярка) показала
другий результат, тобто виборола срібло.

У складний період підготовки до конкурсу вчительку підтримувала родина.
Чоловік і син монували фізичні прилади
для дослідів. Учні теж дуже старалися —
приносили власні навчальні посібники
(малюнки тощо), разом робили досліди,
писали твори на фізичні теми.
Що вже говорити про підтримку з
боку колег! Старші товариші Лариси
Нечипоренко - Світлана Леонідівна Хо-

менко та Надія Прохорівна Кисляк -відкоригували написаний нею опис-досвід
надали, чимало поради. Та й на всіх етапах конкурсу ми були поруч.
Ми пишаємося нашою вчителькою,
яка захистила не лише честь нашої
гімназїі, а й міста Вишгорода і району.
Пишаємося її професіоналізмом, витримкою, вмінням орієнтуватися в екстремальних ситуаціях!

Учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Лариса Нечипоренко – четверта справа
ському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра , « Пацюколов» у київському театрі « Вільна сцена»;
художнику- керамісту Петру Печерному
– за серію декоративних керамічних тарілок шевченківської тематики.
Розмір премії – близько 250 тисяч
грн. Рекордним для володарів вищої
нагороди у галузі літератури та мистецтва був 1993 рік – премію отримали 20
митців.

Курчат з Гаврилівки
повернули
Федеральна служба ветеринарного
і фітосанітарного нагляду Росії на пустила на ринок 40 тонн курячого м’яса
українського виробника – « Комплекс
«Агромарс» через порушення санітарних норм і технології – результати досліджень засвідчили у м’ясі удесятеро
більше небезпечних бактерій, ніж допускають нормативи.

Довідки – по Інтернету
У Києві створено міський дозвільний
центр, який видає киянам довідки по
Інтернету. Поки що таких довідок п’ять
– «дитина війни», компенсаційні виплати батькам за дітей, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
про отримання або неотримання соціальної допомоги; про перебування на
квартобліку; про перебування у списках бажаючих взяти участь у програмах
«Доступне житло».
По інтернету можна записатися на
прийом до працівників міської ради і
слідкувати за ходом черги. Як правило,
будь-яке питання вирішуватиметься
протягом 30 днів від дня звернення.

Україні потрібні
програмісти
Збільшити держзамовлення у вишах
на навчання спеціалістів для ІТ – галузі

доручив прем’єр-міністр Микола Азаров. Україні потрібно 100 тисяч кваліфікованих фахівців, а через два роки
кожна десята гривна буде зароблена у
цій галузі.

їні» Київщину – і зокрема Вишгородщину – представляла депутат Київської
обласної ради, директор гімназії «Інтелект» Інна Шубко. Докладніше читайте
у наступному номері.

Випити та викурити
стане дорожче

Чемпіонці – 77 років

З 1 квітня українські виробники та
імпортери алкоголю й цигарок платитимуть за акцизні марки для свого товару
у 2-2,5 рази. За останні п’ять років ціни
на таку продукцію значно зросли: у 2008
році мінімальна вартість пляшки горілки
становила 14 грн, зараз - 30.1 грн, цигарки з фільтром подорожчали від 3,34
грн до 9,43.

Безкоштовне право
Кількість центрів вторинної безкоштовної юридичної допомоги з 7 нині
існуючих збільшиться до 105 до 2017
року. Їх створюватимуть у рамках програми Кабінету міністрів, яка повинна
полегшувати людям доступ до правової
допомоги. Кожен центр обслуговуватиме від 250 до 600 тисяч людей.

Українці поїдуть у Сочі
ХХП зимові Олімпійські ігри відбуватимуться з 7 по 23 лютого 2014 року
в Сочі ( Росія). Понад 3000 атлетів із 80
країн світу боротимуться за 98 комплектів нагород у 15 видах спорту. Українські спортсмени виступатимуть у біатлоні, лижних гонках, фігурному катанні,
санному спорті, фрістайлі, гірськолижному спорті, сноубордингу, стрибках на
лижах – всього у 10 видах спорту.

Освітяни обговорюють
закони
У Верховній Раді України 27 лютого
на парламентських слуханнях «Зміни до
законопроекту про вищу освіту в Укра-

77-річна Дороті МакЛеннан, у минулому банківська працівниця, – діюча
чемпіонка світу із стрибків з жердиною, з семиборства та спринту серед
спортсменів поважного віку. Її надихнув своїм прикладом 80-річний чоловік,
який взяв участь у марафонському забігу.
З дитинства Дороті не займалась
спортом, а тепер витрачає 9 годин щотижня на тренування у легкоатлетичному центрі. У 70 років вона завоювала
свою першу золоту медаль на чемпіонаті у Польщі. « Спорт допомагає мені
тримати себе у формі і залишатись здоровою» ,- каже Дороті.

На Київщині відбулася
прес-конференція
Анатолія Присяжнюка
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк
на базі амбулаторії загальної практики
сімейної медицини у селі Хотів провів
прес-конференцію «Підсумки діяльності влади та перспективи розвитку
Київської області на 2013 рік».
Губернатор Київщини зазначив,
що упродовж останніх трьох років область посіла перше місце у рейтингу
соціально-економічного розвитку серед регіонів України. І тільки послідовна робота з виконання 5-річного плану
розвитку Київської області дозволить
нам повністю виконати зобов’язання
перед людьми та гарантувати економічне зростання, підвищення життєвого рівня мешканців регіонів і
стандартів їх соціального захисту в
майбутньому.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

2 березня

2013 року
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07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:05 Підсумки тижня
09:30 Аудієнція Країни від
А до Я
09:50 Без цензури
10:15 Т/с «Маруся
Повернення»
11:50, 20:55 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:30, 18:55, 21:25
Діловий світ
12:25 Світло
12:50 Право на захист
13:10 Темний силует
13:30 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:40 Легко бути жінкою
16:20 Т/с «МоскваТри вокзали»
17:10 Х/ф «Вічний поклик»
18:40 Світ спорту
18:45 Агро-News
19:10 Сільрада
19:25 Творчий вечір
21:00 Підсумки дня
21:35 Вечір пам’яті
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:20
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана «
12:00 Х/ф
«Побачення»
13:55 Не бреши мені
15:00 Сімейні
мелодрами
16:00 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45 ТСН Особливе
20:15 Х/ф «Шукайте
маму»
22:15 Гроші
23:35 Т/с «Незабутнє»

06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10 Х/ф «Наперекір
смерті»
12:30 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти День
12:55 Х/ф «Антикілер»
16:10 Х/ф
«Невідомий»
18:45 Факти Вечір
20:10 Т/с «Пристрасті
за Чапаєм»
22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
23:25 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:00, 16:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове еспрессо
09:00 Френк Герлі:
мистецтво фотографії
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Відлюдники Гра в
хованки
12:15 Луна джунглів
14:00 Планета життя
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Валерій Золотухін
21:35 Олександр
Абдулов
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 У світі тварин:
подорожі тварин
00:55 Амурні мелодії

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

06:00 Т/с «Умови

08:30, 09:00, 12:00,

контракту»

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:25 Т/с
«Танки бруду не
бояться»
13:30 Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
16:15 Жди меня
18:10 Т/с «Шлюб
за заповітом:
Повернення Сандри»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Друге
дихання»
00:00 Х/ф «Спецназ
міста янголів»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00 СТН. Тижневик
9:00 СТН. Спорт.
Тижневик
9:25, 19:30 Столиця
10:15 Прогулянки
містом
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10 Т/с «Таємниця
старого міста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небосхил

06:25, 16:00 Все буде
добре
08:10, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:50 Зіркове життя
Заручниці епізодів
10:50 Х/ф «Ой, мамоч-ки»
12:55 МастерШеф
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Метод
Фрейда»
22:25 Детектор брехні
00:00 Битва
екстрасенсів
01:00 Т/с «Доктор
Хаус»

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
07:00, 17:00, 19:00
17:00 Сьогодні
Події
08:20 Надзвичайна
подія Огляд за тиждень
07:20 Ранок з
08:50 До суду
Україною
09:55 Суд присяжних
09:20, 13:10, 17:20
11:25 Остаточний
вердикт
Т/с «Слід»
12:35 Т/с «Подружжя»
10:00 Т/с «Кордон
13:30, 16:30 Огляд
слідчого Савельєва» Надзвичайна подія
12:00 Нехай говорять 14:25 Прокурорська
перевірка
15:35 Щиросерде
15:40 Говоримо і
зізнання
показуємо
16:00 Критична точка 17:30 Т/с «Братство
десанту»
18:00 Т/с «Нерівний
21:15 Сьогодні
шлюб»
Підсумки
19:20 Говорить
21:35 Т/с «Чужий
Україна
район»
20:00 Т/с «Лягавий» 23:30 Битва за Північ
Секретна війна в
21:50 Х/ф «Кінг-Конг»
Арктиці
01:30 Х/ф «Ім’я Рози» 00:25 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Дешево та
сердито
16:00 Незвичайне диво
17:00, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:55, 01:20 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Анна
Кареніна»
23:25 Вечірній Ургант
00:05 Воля і
справедливість
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25 Театральні сезони
10:15 Т/с «Маруся
Повернення»
11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:30, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:20 Шеф-кухар країни
13:10 Крок до зірок
13:55 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:40 Легко бути жінкою
16:20 Т/с «Москва Три
вокзали»
17:10 Х/ф «Вічний поклик»
18:40 Світ спорту
19:00 Про головне
19:25 221 Екстрений виклик
Тиждень
20:10 Концерт пам’яті М
Бернеса
21:30 Соціальне шоу
Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана «
12:00 Х/ф «Шукайте
маму»
13:50 Не бреши мені
14:55 Сімейні
мелодрами
15:55 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45 ТСН Особливе
20:25 Спецвипуск 95
кварталу Про спорт і
не тільки
21:30 ЛЧ «Боруссія»
(Німеччина) «Шахтар» (Україна)
00:05 Т/с «Незабутнє»

06:25 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:45 «Вулиці
розбитих ліхтарів» Т/с
12:20 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти День
13:00, 22:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:10 Т/с
«Пристрасті за
Чапаєм»
18:45 Факты Вечір
00:55 Т/с «Кодекс
честі»

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспрессо
09:00 Валерій Золотухін
Я мало не проспав
Бумбараша
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Олександр Абдулов
Роман із життям
12:15 Реальні історії
14:00 Неймовірні
подорожі
15:30 Кумири
15:45 Цивілізація
Incognіta
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Соціальний статус:
ваша пенсія
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Олександр
Дем’яненко Зношене
серце
21:35 Леонід Бронєвой
Під ковпаком у Мюллера
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Озброєні тварини
00:50 Амурні мелодії

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

06:00 Т/с «Умови

08:30, 09:00, 12:00,

контракту»

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Робінзон»
11:05, 12:15
Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
14:05 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с «Анєчка»
18:10 Т/с «Шлюб за
заповітом»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Друге
дихання»
00:00 Х/ф «Сіріана»

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець
Шокуюче
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф
«Вертикальна межа»
11:40, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:15, 14:30 Kіds Tіme
13:20 М/с «КітПес»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Світлофор»
19:40 Піраньї
20:00 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
22:00 Ревізор

УВАГА, ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Програма
передач
14:10 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час
новин
15:15 Мамина школа
16:10 Вікно в Європу
16:45 Мотор
17:15 Драйв-новини
17:25 В 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
22:40, 23:20 Бізнес-час
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

06:00 М/ф
07:20 М/с
«Трансформери:
Звіророботи»
08:15, 09:40 Ульотне
відео по-російськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:00 Т/с «Нове життя
сищика Гурова»
16:00 Х/ф «Армія
одинака»
18:00 Облом UA
19:00, 21:25 Шалене
відео по-українськи
20:10 Убойне відео
20:35 Помста
природи
23:10 Х/ф
«Створіння»
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06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
09:45 Х/ф «Відлига»
11:15 Х/ф «Лемоні
Снікет: 33 нещастя»
13:10 Пороблено в
Україні
14:25, 18:00 Звана
вечеря
15:25 КВК
19:00 Шопінг монстри
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши
коміка»
22:00 Х/ф «Місія
неможлива: Протокол
фантом»
00:30 Х/ф «Щасливий
кінець»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
06:30 Х/ф «Швидкий
07:55 Мультик з
Лунтіком
поїзд»
09:00 Т/с «Кремлівські
08:05 Агенти впливу
курсанти»
10:00 Т/с «Всі жінки 09:00 Православні
відьми»
святі
11:00 Т/с «Та, що
10:55 Т/с «Павутиння» говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
14:55 Т/с «Сліпий»
Лаврової»
13:00 У ТЕТа тато
18:30 Випадковий
13:40 Т/с «Моя
свідок
прекрасна няня»
19:00, 23:45 Свідок
14:45, 20:35 Дайош
Молодьож
19:30 Т/с «Літєйний»
15:45 Вайфайтери
21:45 Т/с
16:25 Т/с «Чемпіонки»
17:25 10 кроків до
«Криміналісти:
кохання
мислити як
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня шопінгу
злочинець»
19:55, 22:25 Т/с
22:45 Т/с «CSI: Лас«Вісімдесяті»
Вегас»
21:00 Віталька
22:00 Велика різниця
00:15 Х/ф «Шостий
23:00 Дурнєв+1
день»
23:30 Анекдоти

06:00 Легенди

карного розшуку

07:00, 12:00 За мить
до катастрофи
07:40, 13:50 Секрети
науки
08:40, 18:10 Таємні
знаки
10:20, 22:00
Замерзла планета
11:10 Мисливці на
акул
12:50 Мегазаводи
14:40, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні
дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф «Лейтенант
Шмідт»
19:00 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Корній
Чуковський»
00:30 Покер

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 «Катерина
Родина»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Катерина»
22:10 Черговий
по країні Михайло
Жванецький
23:05 Дівчата
23:45 Вісті+
00:10 Х/ф «Бійка в
Беттл Крик»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Таємниця
старого моста»
21:25 Київські історії

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
07:00, 17:00, 19:00
17:00 Сьогодні
08:20 Щиросерде
Події
зізнання
07:20 Ранок з
08:50 До суду
Україною
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
09:20, 13:10, 17:20
вердикт
Т/с «Слід»
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд
10:00, 20:00 Т/с
Надзвичайна подія
«Лягавий»
14:25 Прокурорська
12:00 Нехай говорять перевірка
15:40 Говоримо і
15:35 Щиросерде
показуємо
зізнання
17:30 Т/с «Братство
16:00 Критична точка десанту»
21:10 Сьогодні
18:00 Т/с «Нерівний
Підсумки
шлюб»
21:30 Футбол ЛЧ
УЄФА «Манчестер
19:20 Говорить
Юнайтед» (Англія) Україна
«Реал» (Іспанія) Пряма
21:50 Т/с «Подружжя» трансляція
23:40 Ліга чемпіонів
23:50 Т/с «Грімм»
УЄФА Огляд
00:45 Х/ф «Кінг-Конг» 00:10 Головна дорога

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
08:45 Підйом
добре
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
06:45
Шокуюче
08:10, 18:20
19:00, 20:00, 21:00,
07:30,
08:30,
19:00
Неймовірна правда
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
Репортер
про зірок
23:20 Бізнес-час
09:00, 20:00 Т/с
07:20 Автопілот-новини
09:50 Зіркове життя
07:30 Зверни увагу з Т
«Щоденник лікаря
10:45 Х/ф «Привіт,
Рамус
Зайцевої»
07:40, 08:40 Трансмісіякіндер»
новини
10:00, 15:50 Т/с
08:20 Новини Київщини
12:50 МастерШеф
«Кадетство»
08:50 Огляд преси
18:00, 22:00 Вікна09:15, 13:35, 14:10,
11:00, 17655, 21:00
15:15 5 елемент
Новини
Т/с «Вороніни»
10:30, 11:10, 12:10,
20:00 Слідство ведуть 13:20, 14:30 Kіds Tіme 19:20, 20:10, 21:10
Підсумки дня
13:25 М/с «КітПес»
екстрасенси
13:10 Податковий
14:40, 15:45 Teen Tіme щоденник
21:00 Т/с «Метод
16:10 Трансмісія
14:45 Т/с «Друзі»
17:25 Особливий
Фрейда»
погляд
16:50, 22:05 Т/с
22:25 Кохана, ми
18:15 Енергонагляд
«Світлофор»
18:40 Київський час
вбиваємо дітей
21:40 Час-Тайм
19:40 Піраньї
22:15 Агроконтроль
00:20 Т/с «Доктор
23:10 Т/с «Щасливі
22:45 Хроніка дня
Хаус»
23:30 CRIME NEWS
разом»

06:25, 16:00 Все буде 06:40, 07:10, 07:40,

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Дешево та
сердито
16:00 Прекрасна Ельза
17:00, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:55, 01:20 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Анна
Кареніна»
23:25 Вечірній Ургант

05:50 Х/ф «Вони
воювали за
Батьківщину»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Т/с «Робінзон»
12:30 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Скарби
мертвих»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Беовульф і
Грендель»

07:00 Байдиківка
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 Т/с «Метод
Лаврової»
13:00, 19:30 Богиня
шопінгу
13:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:45, 20:35 Дайош
молодьож
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с «Чемпіонки»
17:25 10 кроків до
кохання
18:30 Одна за всіх
19:55, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
21:00 Віталька
22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:30 Анекдоти

2+2

06:00 СоюзМ/ф
07:20 М/с
«Трансформери:
Звіророботи»
08:15 Ульотне відео поросійськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40, 19:00 Шалене
відео по-українськи
10:45 Сильний
аргумент Помста
природи
11:25 Сильний
аргумент Дорожні війни
12:00 Т/с
«Наркотрафік»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Нове життя
сищика Гурова»
18:00 Облом UA
20:10 ДжеДАІ
21:25 ЛЧ УЄФА 1/8
фіналу «Манчестер
Ю» -» Реал» Пряма
трансляція
23:40 Про Лігу
Чемпіонів + огляд
ігрового дня
00:30 Ліга Чемпіонів
УЄФА 1/8 фіналу
«Борусія» - «Шахтар»

07:00, 12:00 За мить
до катастрофи
07:40, 13:50 Секрети
науки
08:40, 18:10 Таємні
знаки
10:20 Замерзла
планета
11:10 Мисливці на
акул
12:50 Мегазаводи
14:40, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні
дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф «Майстер
та Маргарита»
19:00 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Лейтенант
Шмідт»
22:00 Замерзла
планета
00:30 Мисливці на
акул
01:20 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
09:10, 22:00 Три
сестри
10:15 Х/ф «Відкрийте,
поліція «
12:10 Добрий вечір,
тварини
13:10, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:10, 19:00 Шопінг
монстри
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Орел і Решка
20:00 Розсміши
коміка
21:00 Велика різниця
23:00 Міс Україна
2011
00:30 Х/ф «Відкрийте,
поліція»

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 ВістіМосква
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 «Пілот
міжнародних авіаліній»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Катерина Інше
життя»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:20 Таємниця гори
мерців Перевал Дятлова
23:20 Вісті+
23:40 Чесний детектив
00:20 Х/ф «Сину мій,
сину, що ти накоїв?»
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07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:05, 11:55, 00:55 Офіційна
хроніка
09:10 Околиця
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся
Повернення»
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:30, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:45 Книгаua
13:05 Українська пісня
13:45 Х/ф «Шукай вітру»
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:40 Легко бути жінкою
16:20 Т/с «Москва Три
вокзали»
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
18:40 Світ спорту
19:00 Про головне
19:25 Трембітар української
душі
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:30 221 Екстрений виклик
22:20 Концерт до 60-річчя М.
Гнатюка
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:20
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана «
11:55 Не бреши мені
13:00, 13:55 Сімейні
мелодрами
14:55 Спецвипуск 95
кварталу
15:55, 00:35
Простошоу з Юрієм
Горбуновим
16:45 ТСН Особливе
20:15 Х/ф «Маша»
22:15 Ілюзія безпеки
Ціна краси
23:35 Т/с «Незабутнє»

06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні
файли
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:35 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:20 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти День
13:00, 22:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:10, 20:10 Т/с
«Пристрасті за
Чапаєм»
18:45 Факти Вечір
01:00 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 T/с
«Таємниця старого
моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30 Тимчасово
доступний
18:25 Київські історії
21:25 Служба
порятунку
22:00, 0:50 Київське
Віче

06:20, 16:00 Все буде 06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
08:05, 18:20
Шокуюче
Неймовірна правда
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
про зірок
09:00, 20:00 Т/с
09:45 Зіркове життя
«Щоденник лікаря
Білі ворони
Зайцевої»
10:00, 15:50 Т/с
10:45 Кохана, ми
«Кадетство»
вбиваємо дітей
11:00, 17:55 Т/с
12:40 МастерШеф
«Вороніни»
18:00, 22:00 Вікна13:20, 14:30 Kіds Tіme
13:25 М/с «КітПес»
Новини
14:40, 15:45 Teen Tіme
20:00 Слідство ведуть
14:45 Т/с «Друзі»
екстрасенси
16:50, 22:05 Т/с
«Світлофор»
21:00 Т/с «Метод
17:55, 21:00 Т/с
Фрейда»
«Вороніни»
22:25 Хата на тата
19:40 Піраньї
00:05 Т/с «Доктор
23:10 Т/с «Щасливі
разом»
Хаус»

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
07:15, 08:10, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т
Рамус
07:40, 08:50 Трансмісіяновини
08:15 Трансмісія-тест
08:30 Ранок із зіркою
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 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
22:15 Акцент
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

06:00 М/ф
07:20 М/с
«Трансформери:
Звіророботи»
08:15 Ульотне відео поросійськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40, 19:00, 21:25
Шалене відео поукраїнськи
10:45 Сильний
аргумент ДжеДАІ
11:25 Сильний
аргумент Дорожні війни
12:00 Т/с
«Наркотрафік»
14:00 Т/с «Солдати2»
390
16:00 Т/с «Нове
життя сищика Гурова
Продовження»
18:00, 20:35 Облом UA
20:10 Убойне відео
22:05 Х/ф «Створіння»
00:05 Х/ф «Обмін
тілами»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспрессо
09:00 Олександр
Дем’яненко
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Леонід Бронєвой
12:15 Соціальний
статус: ваша пенсія
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Ронін з Дмитром
Видріним
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Золота пара
Щасливі разом
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Олена Яковлева
21:35 Леонід
Каневський
23:40 Творіння природи
00:50 Амурні мелодії

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

06:00 Т/с «Умови
контракту»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 13:10, 17:20
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Лягавий»
12:00 Нехай говорять
Материнський сумнів
14:40, 21:50 Т/с
«Подружжя»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
23:50 Т/с «Грімм»
00:45 Т/с «У полі зору
Четвертий сезон»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Перша кров
08:50 До суду
09:55 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 «Братство
десанту»
21:15 Сьогодні
Підсумки
21:35 Т/с «Чужий
район»
23:30 Квартирне
питання
00:35 Диво техніки

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Дешево та
сердито
16:00 Заміж за принца
17:00, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:55, 01:20 Нехай
говофрять
21:00 Час
21:30 Т/с «Анна
Кареніна»
22:25 Олег Янковський,
Олександр Абдулов
Остання зустріч
23:25 Вечірній Ургант

07:00 Байдиківка
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 Т/с «Метод
Лаврової»
13:00, 19:30 Богиня
шопінгу
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 20:35 Дайош
молодьож
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с «Чемпіонки»
17:25 10 кроків до
кохання
18:30 Одна за всіх
19:55, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
21:00 Віталька
22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:30 Анекдоти

07:00, 12:00 За мить
до катастрофи
07:40, 13:50 Секрети
науки
08:40, 18:10 Таємні
знаки
10:20, 22:00
Замерзла планета
11:10 Мисливці на
акул
12:50 Мегазаводи
14:40, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні
дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф «Корній
Чуковський»
19:00 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Майстер
та Маргарита»
00:30 Покер

08:20, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Робінзон»
12:15 Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
14:05 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с «Анєчка»
18:10 Т/с «Шлюб за
заповітом»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Друге
дихання»
00:00 Х/ф «Вам лист»

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:15 Х/ф «Вигідний
контракт»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Т/с «Робінзон»
12:30 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Скарби
мертвих»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф
«Перетворення»

06:05, 07:00, 08:00,

06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с
09:00, 19:30 ТСН
«Леся+Рома»
06:45, 07:10, 07:30,
07:35 Ділові факти
08:05, 09:10Сніданок 07:45 Максимум в
Україні
з 1+1
08:45 Факти Ранок
07:25 М/ф «Бернард» 09:15, 19:25
10:00, 17:10 Т/с
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
«Величне століття
10:10, 16:40 Т/с
Роксолана «
«Вулиці розбитих
11:55 Х/ф «Маша»
ліхтарів»
13:50 Не бреши мені 12:30 Анекдоти поукраїнськи
14:55 Сімейні
12:45 Факти День
мелодрами
13:00, 22:20 Т/с
«Прокурорська
15:55 Простошоу з
перевірка»
Юрієм Горбуновим
14:10, 20:10 Т/с
16:45 ТСН Особливе «Пристрасті за
Чапаєм»
20:15 Х/ф «Титанік»
18:45 Факти Вечір
00:15 Х/ф «Cелін: світ 00:55 Т/с «Кодекс
її очима»
честі»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30 Київське Віче
18:25 Служба
порятунку
21:25 Прогулянки
містом
22:00, 0:50 Тимчасово
доступний

06:30, 16:00 Все буде 06:40, 07:10, 07:40,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспрессо
09:00 Олена Яковлева
Артисток - багато Вона
- одна
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Леонід
Каневський
12:15 Золота пара
Щасливі разом
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Щоденник для
батьків
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Олександр
Зацепін
21:35 Олександра
Пахмутова
23:40 Чаклункаприрода
01:00 Амурні мелодії

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

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні таємниці
08:50 До суду
09:55 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 «Братство
десанту»
21:30 Сьогодні
Підсумки
21:50 Футбол ЛЄ УЄФА
«Базель» (Швейцарія)
- «Зеніт» (Росія) Пряма
трансляція
00:00 Ліга Європи
УЄФА Огляд

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Дешево та
сердито
16:00 Багатодітні
наречені
17:00, 03:05 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:55 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
23:25 Вечірній Ургант
00:15 Х/ф
«Старомодна»

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Робінзон»
12:15 Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
14:05 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 Т/с «Анєчка»
18:10 Концерт Олени
Ваєнги
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Друге
дихання» Закл серії
00:00 Х/ф «Як
здихатися від хлопця
за 10 днів»

06:00 Т/с «Умови
контракту»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 13:10, 17:20
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Лягавий»
12:00 Нехай говорять
14:40 Т/с «Подружжя»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
21:50 Д/с «1941»
22:50 1941:
Заборонена правда
00:00 Т/с «Грімм»
00:50 Х/ф «Контроль
розуму»

07:30 М/ф
09:25 Три сестри
10:30 Х/ф «Людинаоркестр»
12:10 Добрий вечір,
тварини
13:10, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:10, 19:00 Шопінг
монстри
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Орел і Решка
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Міс Україна
2012
00:50 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 ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х Слідство
триває
11:50, 14:45, 02:45 Вісті
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія
Тайгова любов»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Катерина Інше
життя»
22:10 Таємниця гори
мерців Перевал Дятлова
23:10 Вісті+
23:30 Х/ф «Кінозірка в
армії»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25 Віра Надія Любов
10:15 Т/с «Маруся
Повернення»
11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:30, 18:30, 21:15
Діловий світ
12:20 Здоров’я
13:10 Біатлон Кубок світу
Індивідуальна гонка
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:40 Легко бути жінкою
16:25 Біатлон Кубок світу
Індивідуальна гонка
18:45 Бенефіс композитора
Ніколо
21:25 Досвід
22:50 Трійка, Кено,
Максима

08:30, 09:00, 12:00,

06:00 Ранок на К1

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
08:45 Підйом
добре
13:00, 14:00, 15:00,
06:45
Очевидець
08:20, 18:20
16:00, 17:00, 18:00,
Шокуюче
19:00, 20:00, 21:00,
Неймовірна правда
22:00, 23:00 Час новин
07:30, 08:30, 19:00
про зірок
07:15, 08:10, 22:40,
Репортер
23:20 Бізнес-час
09:55 Х/ф «Арфа для
09:00, 20:00 Т/с
07:20 Автопілот-новини
коханої»
07:30 Зверни увагу з Т.
«Щоденник лікаря
Рамус
11:45 Х/ф «Не можу
Зайцевої»
07:40, 08:40 Трансмісіясказати «прощавай»
10:00, 15:50 Т/с
новини
13:35 МастерШеф
«Кадетство»
08:15 Драйв-новини
11:00, 17:55, 21:00 Т/с 08:20 Ранок із зіркою
18:00, 22:00 Вікна09:15, 13:10, 14:10,
«Вороніни»
Новини
15:15 5 елемент
13:20, 14:30 Kіds Tіme 10:30, 11:10, 12:10,
19:55 Слідство ведуть
19:30, 20:10, 21:10 Час
13:25 М/с «КітПес»
екстрасенси
14:40, 15:45 Teen Tіme Підсумки дня
16:10 В кабінетах
20:50 Т/с «Метод
14:45 Т/с «Друзі»
17:25 Акцент
Фрейда»
16:50, 22:05 Т/с
18:15 Лісовий патруль
22:25 Кулінарна
18:40 Київський час
«Світлофор»
21:40 Час-Тайм
династія
19:40 Піраньї
22:10 Реальний сектор
23:10 Т/с «Щасливі
00:05 Т/с «Доктор
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS
разом»
Хаус»

05:45 Легенди
карного розшуку
06:15 Х/ф «Вигідний
контракт»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Т/с «Робінзон»
12:30 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Скарби
мертвих»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Сім пригод
Синдбада»

07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
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»
13:00, 19:30 Богиня
шопінгу
13:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:45, 20:35 Дайош
молодьож
15:45 Вайфайтери
16:25 Т/с «Чемпіонки»
17:25 10 кроків до
кохання
18:30 Одна за всіх
19:55, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
21:00 Віталька
22:00 Велика різниця
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:30 Анекдоти

2+2

06:00 СоюзМ/ф
07:20 М/с
«Трансформери:
Звіророботи»
08:15 Ульотне відео поросійськи
09:00 Новини 2+2
09:40, 19:00 Шалене
відео по-українськи
10:45 Сильний
аргумент ДжеДАІ
11:25 Сильний
аргумент Дорожні війни
12:00 Т/с
«Наркотрафік»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Нове життя
сищика Гурова»
18:00 Облом UA
20:00 Ліга Європи
УЄФА 1/8 фіналу
«Штутгарт» - «Лаціо»
Пряма трансляція
22:00 Ліга Європи
УЄФА 1/8 фіналу
«Базель» - «Зеніт»
Пряма трансляція
00:00 Про Лігу Європи +
огляд ігрового дня

07:00, 12:00 За мить
до катастрофи
07:40, 13:50 Секрети
науки
08:40, 18:10 Таємні
знаки
10:20 Замерзла
планета
11:10 Дива світу
12:50 Мегазаводи
14:40, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні
дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф
«Олександра
Коллонтай»
19:00 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Маргарита
Назарова»
22:00 Дива життя
00:30 Мисливці на
акул
01:20 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
09:15 Три сестри
10:15 Х/ф «Кемпінг»
12:10 Добрий вечір,
тварини
13:10, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:10, 19:00 Шопінг
монстри
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Орел і Решка
20:00 Велика різниця
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Три сестри
23:00 Міс Світу 2012
01:10 Х/ф «Кемпінг»

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 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 «Пілот
міжнародних авіаліній»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала
21:20 Х/ф «Почуй моє
серце»
23:20 Х/ф «Долина
троянд»
01:50 Т/с «Чак»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:00 Доброго ранку,
Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:40 Глас народу
07:45 Кіножурнал «Хочу
все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Д/ф «Раїса
Недашківська Те, що не
вмирає»
10:15 Т/с «Маруся
Повернення»
11:45 Надвечір’я з Т
Щербатюк
12:25 Star-шоу
14:35 Мелодія двох
сердець
17:10 На відстані душі
21:10 Концерт Тобі, єдиній
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:15 Х/ф

06:05 Т/с «Таксі»

6:00, 11:35

05:25 Чужі помилки

05:50 М/ф «Розповідь

«Спадкоємиця»

06:30 Т/с

Мультляндія

Заборонене кохання

про Федота-стрільця,

7:25, 1:50 Київ.

06:10, 14:55 Х/ф

відважного молодця»

«Приборкувачка

07:30 Х/ф «Джинси

тигрів»

талісман»

07:55 Х/ф

09:25 Х/ф «Пожежний

друг»

5:00 Громадська
23:45 Х/ф «Посейдон» приймальня

06:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30 Служба
новин
07:00 Чаклункаприрода
09:00 Олександр
Зацепін
10:00 Ранкове
еспрессо
11:45 Олександра
Пахмутова
14:00, 22:15
Неймовірні подорожі
15:00 Х/ф «Трест,
який луснув»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона
20:10 Чари Мерилін
Монро
21:10 Що я встиг
у житті Микола
Расторгуєв
23:15 Гладіатори в
природі
00:25 Амурні мелодії

06:25 Т/с

06:00, 14:00 Т/с

06:25, 08:20 Т/с

«Найщасливіша»

«Умови контракту»

«Богині правосуддя»

08:10 Х/ф «Вокзал для «Леся+Рома»
двох»
11:10 Т/с «Величне
століття Роксолана «

8:00, 9:00, 21:00, 0:25

«Вулиці розбитих

СТН

ліхтарів»

9:25 Столиця

08:10 Х/ф «Тутсі»
13:10 Х/ф «Титанік»
17:10 Х/ф «Артист»
19:30 ТСН
20:05 Вечірній
Квартал 8 березня

09:40 Х/ф «Зіта і Гіта»

13:05, 21:10 Т/с

12:45 Х/ф «Бінго-

«Прокурорська
перевірка»
14:15, 19:00 Т/с

Чапаєм»

00:45 Х/ф «Найкращий 18:45 Факти. Вечір

09:50 Концерт Олени

07:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з

Ваєнги

Україною

12:05 Т/с «Салямі»

09:10 Х/ф «Жіноча

16:00 Концерт Тобі

інтуїція «

єдиній

12:00 Концерт Всі
зірки для коханих

18:00, 20:30 Концерт

18:00, 19:20 Т/с

8 березня

«Умови контракту «

20:00 Подробиці

22:10 Х/ф «Люблю 9

22:35 Х/ф «8 перших

березня»
23:50 Х/ф «Так,

побачень»

10:15 Повнота радості «Найчарівніша та
найпривабливіша»
життя

10:45 Х/ф «За бортом» 14:50, 20:00 Т/с

22:00 Х/ф «Чого хочуть «Пристрасті за
жінки»

Музика

07:05, 16:40 Т/с

можливо»

00:40 Золоті хіти ХХ

01:50 Концерт Всі

століття

зірки для коханих

«Таємниця старого
моста»

Бонго»
15:50, 0:50 Тимчасово 17:00 Х/ф «Москва
доступний
сльозам не вірить»
16:50 Криве дзеркало
20:00 Холостяк
21:25 Концерт С.
23:15 Як вийти заміж з
Михайлова «Небеса»
Анфісою Чеховою
23:25 Небосхил
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06:15 Х/ф «Як

06:00 Х/ф «Спокуса Дон
Жуана»
07:35 Ф-стиль
08:00, 18:30 Соціальний
пульс вихідних
09:00 Що я встиг у житті
Микола Расторгуєв
10:00 Світські хроніки
10:40 Х/ф «Військовопольовий роман»
13:40 За сім морів
14:20 Луна джунглів
15:00 Мистецькі історії
15:55 Планета життя
17:00 Ронін з Дмитром
Видріним
17:40 Щоденник для
батьків
18:20 Цивілізація
Incognіta
19:00 Ігор Кириллов
Посмішку ширше, ти в
ефірі
20:00 День, коли Земля
змінилась
21:15 Михайло
Жванецький
22:20 Х/ф «Свято
кохання»
00:20 Х/ф «Викрадена»

07:20 Х/ф «Формула

уполювати
мільйонера»
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:10, 10:35 Дісней
«Чіп і Дейл»
11:00 Світ навиворіт:
В’єтнам
12:15 Що? Де? Коли?

06:25 Х/ф «Тутсі»
08:45 Мульт
особистості
09:05 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:55 Квартирне
питання
11:55 Дивитися всім
13:00 За кермом
13:25, 19:00 Т/с
«Хіромант»
18:45 Факти Вечір
00:00 Х/ф «Посейдон»

Зіркові війни
13:40 Х/ф «Чого хочуть
жінки»
16:30 Вечірній
Квартал 8 Березня
18:30 Розсміши коміка
19:30 ТСН
20:00 8 березня у
великому місті
22:10 Х/ф «Джунглі»
00:00 Х/ф «У джазі
тільки дівчата»

кохання»
09:00 Програма Орел
і Решка
10:00 Програма
Смачне побачення
10:55 Концерт 8
березня у Великому
місті
14:10 Т/с
«Серцебиття»
18:00 Юрмала
20:00 Подробиці
20:25 Юрмала 2012
22:25 Х/ф «Мами»
00:35 Т/с «Салямі»

- Офіціант,
можна ще трохи
посмажити цю
курку?
- Хіба вона
погано
просмажена?
- Я не знаю, але
вона в мене
салат їсть.

Бонго»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Весілля з
приданим»
08:00, 11:00, 17:00
08:00 Х/ф «Жінки»
Сьогодні
10:10 Х/ф «Гусарська
балада»
11:25 Т/с
12:15 Х/ф «Весна на
«Передчуття»
Зарічній вулиці»
14:00 Х/ф «Самотнім
17:20 Х/ф
надається
«Бальзаківський вік,
гуртожиток»
15:40 Х/ф
або Всі чоловіки –
«Найчарівніша і
сво…»
найпривабливіша»
17:20 Вгадай мелодію
21:10 Бальзаківський
Святковий випуск
17:55 Х/ф «Службовий
вік У пошуках щастя
роман»
21:35 Міс Росія-2013
21:00 Час
23:30 Х/ф «Крамничка 21:20 Х/ф «Мами»
23:15 Найкращий
чудес»
день Ювілейний
концерт Григорія
01:15 Т/с «Закон і
Лепса
порядок»
00:55 Х/ф «Любов
зла»

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова молитва
06:10 Сміх з доставкою
додому
07:40 Найчарівніша та
найпривабливіша
08:30 Панянка і кулінар
09:05 Школа юного
суперагента
09:25 Х/ф «Білий Бім
Чорне вухо»
12:35 В гостях у Д
Гордона
13:25 Золотий гусак
14:00, 16:55 Кубок світу
Спринт
15:25 Крила мрій моїх
Іво Бобул
18:20 Концерт до Дня
Соборності України
19:40 Шевченківський
вечір
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Кабмін: подія
тижня
22:05 Українська пісня
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

00:20 Х/ф «Бінго-

06:00 Легенди

06:05 Т/с «Всі жінки -

06:00 Атлети проти

06:55 Х/ф «За

відьми»

планети

родинних обставин»

07:00 Байдиківка

10:00 Мегазаводи

09:35, 12:20

07:30, 08:25 М/с

12:00 Дива світу

Х/ф «Одружити

пес»
11:30 Х/ф «Геніальні
немовлята»
13:30 Х/ф «Денісмучитель»
15:30 Х/ф «Денісмучитель»
17:10 Х/ф «Миттєвості
Нью-Йорка»
19:00 Х/ф «Секс у
великому місті»
01:00 Х/ф «Зак і Мірі

карного розшуку
06:30 Х/ф «Рідня»
08:05 Х/ф «Максим

«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з

Перепелиця»
09:45 Х/ф «Весілля в

Лунтіком

перерві
09:40 Королева балу

11:20 Т/с «Серця

18:35 Х/ф «Красуня»

16:30 Т/с «Лектор»
00:00 Х/ф «Секс на
виживання»

06:00 Ранок на К1

07:20 М/с

07:30 М/ф

«Трансформери:
Звіророботи»

08:45 Три сестри
09:45, 22:15 Т/с «Від

08:00 Х/ф
«Лангольєри»
12:00 Т/с «Мерлін»

любові до кохання»
18:00 Звана вечеря

14:00 Х/ф «За 80 днів

19:00 КВК

навколо світу»

21:20 Розсміши

16:25 Х/ф «Засліплені коміка
бажанням»

05:25 Нічне життя

18:20 Х/ф «Безодня»
21:00 Х/ф «Планета
мавп»
23:20 Х/ф «Мисливці
за розумом»
01:30 Х/ф «Цунамі»

13:00 Дива життя
16:00 Наш світ: шлюб
у Чечні

Добра вахтерка
- головна
причина
вагітності
дівчат у
гуртожитку.

мільйонера»
12:00, 18:00 Вісті
13:30 Криве дзеркало

09:00 Приколи на

Малинівці»

трьох»

06:00 М/ф

16:50 Д/ф
16:05 Коли співають
«Олександра
Коллонтай»

чоловіки
18:35 Х/ф «Любов і

21:00 Віталька 8

17:40 Д/ф «Маргарита

Березня

Назарова»

21:30 Віталька

18:30 Д/ф «Гарем»

22:00 Велика різниця

19:30 Секретні історії Валентина Юдашкіна

23:00 Т/с «Секс і

21:30 Сучасні дива

22:55 Х/ф «Південні

місто»

00:30 Покер

ночі»

голуби»
20:45 Святкове шоу

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30 Мультляндія 06:15 Х/ф «Не можу
7:25, 3:40 Київ.
сказати «прощавай»
Музика
8:00 СТН
07:50 Караоке на
9:30 Київські історії
Майдані
10:00, 1:25 Якісне
життя
08:45 Їмо вдома
10:30, 1:50 Зроблено
09:50 Хата на тата
в Києві
11:00 Нова адреса
11:40 Холостяк
12:10 Актуальна тема
14:55 Як вийти заміж з
12:45 Повнота радості
життя
Анфісою Чеховою
13:45 Час відповідей
16:00 Х/ф «Москва
16:00 Рекорд Гіннесса
на НСК «Олімпійський» сльозам не вірить»
21:00, 0:55 СТН.
19:00 Україна має
Тижневик
21:30, 2:15 Х/ф
талант
«Місто, яке боялося
22:00 Слідство ведуть
заходу»
23:05 Київське Віче
екстрасенси
23:55 Громадська
01:50 Детектор брехні
приймальня

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
апельсин
06:25 Х/ф «Тривай,
тривай, чарівносте»
06:15 Лотерея
07:00, 19:00 Події
07:55 Грай, гармонь
Золотий ключ
улюблена
07:10 Х/ф «Бетховен «
08:40 Смішарики Нові
06:45 Державна
09:00 Т/с «Інтерни»
пригоди
житлова лотерея
08:50 Розумниці і
10:00 Таємниці зірок 07:25 Готуємо з
розумники
09:40 Слово пастиря
11:00 Найкращий
Олексієм Зиміним
10:15 Смак
08:20 Головна дорога 10:55 Андрій Миронов
кухар на селі
та його жінки
12:00 Т/с «Дорожній 08:55 Кулінарний
12:15 Х/ф «Небесні
ластівки»
двобій
патруль»
15:00 Х/ф «Службовий
10:00 Квартирне
роман»
14:00, 18:00, 19:20
18:15 Любов очима
питання
жінок
Т/с «Умови контракту»
11:25, 17:20 Т/с
19:15 Х/ф «Чоловік з
22:30 Т/с «Закоханий «Передчуття»
гарантією»
21:00 Час
21:10 Промінь Світла 21:20 Сьогодні
агент»
21:45 Х/ф «Афроідіти» ввечері
02:00 Х/ф
22:55 Х/ф «А-Студіо»
23:40 Х/ф «Майстер» 00:40 Міські піжони
«Кабельник»
06:00 Срібний

знімають порно»

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
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:20 Ранок із зіркою
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
17:15 Мотор-новини
17:25 Не перший
погляд
18:15 Реальний сектор
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особливий
погляд
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні

06:40 Новий погляд
09:00 М/с «Роги і
Копита»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Ревізор
11:40 Уральські
пельмені
13:20 Люди ХЕ
14:00 Нереальна
історія
14:40 Т/с «Татусеві
дочки»
15:05 Х/ф «Миттєвості
Нью-Йорка»
17:00 Х/ф «Секс у
великому місті»
20:00 Х/ф «Білявка в
законі»
22:00 Хто зверху?
00:00 Х/ф «Престиж»

06:00 Х/ф «Весілля в
Малинівці»
07:30 Х/ф
«Полонений»
08:55 Т/с «Лектор»
16:00 Т/с
«Інкасатори»
00:00 Х/ф «Містер
Бонс»
01:50 Х/ф «Червоний
барон»

- Ти в якому
магазині печиво
купував?
- В тому, де
напис «Низькі
ціни».
- Схоже воно
прострочене.
- Чому?
- Ну в
нормальному
родзинки не
ворушаться.

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
09:25 Автоконтинент
09:35, 19:25 Тема тижня
09:50 Мотор-новини
10:10 Новинометр
10:15, 12:10 Хроніка тижня
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:15 Зверни увагу з Т.
Рамус
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія 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 Ералаш
07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:25 М/с «Дашадослідниця»
10:00 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:10 Т/с «Половинки»
14:50 Віталька8
Березня
15:35 М/ф
«Попелюшка»
16:55 Х/ф
«Попелюшка»
18:40 Х/ф
«Пропозиція»
20:50 Віталька 8
Березня
21:20 Віталька
22:20 Що якщо?
23:00 Т/с «Секс і
місто»

2+2

08:00 Х/ф «Спис долі»
12:00 Т/с «Мерлін»
14:00 Шалене відео
по-українськи
15:20 ЧУ 20 тур
«Кривбас» - «Зоря»
17:30 ЧУ 20 тур
«Карпати» «Чорноморець»
19:30 Т/с «МУР»
23:30 Х/ф «Монтана»
01:25 Х/ф
«Блискавка: Вогонь з
небес»

«Ти мусиш!»
– вбиває ця
фраза. Те,
що я мушу –
записано в
податковому
кодексі, що
не мушу – в
кримінальному.
Все інше – на
мій розсуд.

06:00 Руйнівники

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
Андерсена»
10:00 М/ф «Горбань з
Нотр Даму»
11:30 Х/ф «Ідеальна
іграшка»
13:20 Подаруй собі
життя
14:30 Х/ф «М + Ж»
16:10, 18:00 Розсміши
коміка
17:00 Лямур Тужур
19:00 КВК
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Хлопчик у
дівчинці»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
міфів
06:10, 09:15, 12:20
Вісті-Москва
08:00 Герої Другої
06:20 Військова
світової
програма
06:50 Планета собак
10:00 Мегазаводи
07:25 Суботник
12:00 Дива світу
08:05 Всі зірки
09:25 Чергова
13:00 Дива життя
частина
16:00 Таємниці
10:00 Всі зірки для
коханої
Америки
12:30 Десять
19:00 Таємнича Росія мільйонів
13:35 Суботній вечір
22:00 Містична
15:30 Великі танці
18:00 Вісті в суботу
Україна
18:45 Х/ф «Тільки про
23:00 Сучасні дива
любов»
22:40 Х/ф «Люблю 9
01:00 Секрети
березня»
Адольфа Гітлера
00:15 Гаряча десятка
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Світ православ’я
06:40 Сміх з доставкою
додому
07:10 Сільський час
07:40 Дружина
09:05 Хто в домі хазяїн?
09:25 Крок до зірок
10:05 Шеф-кухар країни
11:00 Маю честь запросити
11:45 В гостях у Д Гордона
12:35 Караоке для
дорослих
13:25 Біатлон Кубок світу
Естафета
14:55 Ближче до народу
15:25 Діловий світ Тиждень
15:55 Футбол Чемпіонат
України Прем’єр-ліга
«Ворскла» (Полтава) «Шахтар» (Донецьк)
16:45 У перерві: Погода
18:00 Симфонічна
Пристрасті по Тарасу
19:05 Я прийшов в цей світ
любити
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
21:55 Головний аргумент
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Скільки
важить кохання»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:10, 10:35 М/с «Чіп
і Дейл»
11:00 Гастрономічні
подорожі з Юлією
Висоцькою Венеція
11:40 Неділя з
кварталом
12:35 Шість кадрів
13:15 8 березня у
великому місті
15:40 Х/ф «Діамантова
рука»
17:40 Х/ф «Джунглі»
19:30 ТСН-тиждень
20:15 Голос країни
22:25 Світське життя
23:25 Що? Де? Коли?
00:35 Х/ф «Лурд»

06:00 Х/ф «Військовопольовий роман»
07:40 Луна джунглів
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 День, коли Земля
змінилась
10:00 Будь в курсі
10:40 Ф-стиль
11:05 Х/ф «Спокуса Дон
Жуана»
13:45 За сім морів
14:25 Арт сіті
15:00 Мистецькі історії
15:50 П’ять одкровень
Тараса Петриненка
16:40 Марк Бернес Три
роки ти мені снилася
17:00 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:45 Жила-була бабуся
Тетяна Пельтцер
18:30 Світ за тиждень
19:00 Від мисливця до
жертви Урмас Отт
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:15 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Прізвище Ширвіндт
22:40 Х/ф «Викрадена»
00:45 Х/ф «Свято
кохання»

06:25 Концерт Тобі

06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:15 Дача
08:35 Основний
інстинкт
09:05 Дивитися всім
10:20 ОлімпіЛяпи
10:45 Козирне життя
11:15, 19:30 Т/с
«Хіромант»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
01:00 Т/с «Таксі»

- Доброго дня!
Перепишіть
на мене свою
квартиру.
- ЩО ВИ СОБІ
ДОЗВОЛЯЄТЕ!??
- Ой, вибачте, не
з того почав. Ви
вірите в Бога?

07:00 Події
07:20 Х/ф «Люблю 9
березня»
08:05 Міжнародний
09:00 Ласкаво
просимо
фестиваль гумору
10:00 Герої екрану
Юрмала
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
09:30 Школа доктора
13:00, 20:00, 21:00
Комаровського
Т/с «Інтерни»
14:00 Найрозумніший
10:55 Юрмала 2012
15:50 Т/с «Слід»
12:55 Т/с «На сонячній 19:00 Події тижня
23:00 Великий
стороні вулиці»
футбол
16:45 Х/ф «Службовий 00:30 Т/с «Дикий»
єдиній

роман»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Х/ф «Службовий
роман Наш час»
22:55 Х/ф «Янголи
Чарлі»
00:55 Х/ф «Рожевий
кадиллак»

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

Вітання до 8 березня
Щиро вітаємо з Міжнародним днем прав жінок і миру директора Лебедівської ЗОШ 1-Ш ст.
Світлану Леонідівну Андріанову, любого класного керівника Наталію Василівну Єгорову, нашу
незабутню першу вчительку Тетяну Миколаївну Куценко, а також всіх вчителів Лебедівської
школи.
Кожний день хай щасливим буде,
І мрії здійсняться усі.
Хай сонце світить вам повсюди
В усій своїй земній красі!
Учні 11 класу та їх батьки
Спілка підприємців Вишгородщини
вітає з днем народження
Дмитра Юрійовича НОВИЦЬКОГО!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

Терміново на постійну роботу
в м. Вишгород запрошуємо:
— працівників для роботи на автоматичній
лінії, навчаємо, з/п від 4 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57
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
По довідки звертатися у відділ кадрів за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9 а,
тел: 54-8-85
У зв’язку з втратою оригіналу свідоцтво про право
власності від 10.12.1993 р. на квартиру, яка знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, 7, кв. 86, та належить Дарії Федорівні КОВАЛЕНКО, Кирилу Миколайовичу КОВАЛЕНКУ, вважати недійсним.

6:00, 8:30, 16:15
Мультляндія
7:25, 14:20, 3:05 Київ.
Музика
8:00, 23:25 СТН.
Тижневик
9:30 Нова адреса
10:00 Столиця
11:30 Корисна
розмова
12:55 Блага звістка
16:45 Криве дзеркало
18:45 КНУКіІ –
Evolution
19:40 Х/ф
«Незнайомка, схожа
на мене»
21:00, 23:55 СТН.
Спорт. Тижневик
21:25, 1:20 Х/ф
«Поліцейсьфкий»
0:20 Громадська
приймальня

06:25 Х/ф «Вам і не
снилося»
08:00 Їмо вдома
09:05 Кулінарна
династія
10:45 Караоке на
Майдані
11:40 Т/с «Метод
Фрейда»
15:55 Україна має
талант
19:00 Битва
екстрасенсів
19:55 Х/ф «Жіночий
день»
22:05 Х/ф «Терміново
шукаю чоловіка»
00:00 Х/ф
«Приборкання
норовливого»

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 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 СОГАЗ Чемпіонат Росії з
футболу 2012/2013
«Спартак»- «Терек»
Пряма трансляція
13:30 Найгучніші
Російські сенсації
17:20 Секретний архів
провидиці
18:30 Друге пришестя
Ванги
20:40 Ванга Все, що
перебувало за кадром
21:30 Х/ф «Помста»
23:25 Х/ф «Остання
зима»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:25 Х/ф «Родина
Іванових»
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики
Пін-код
08:55 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35, 04:10 Доки всі
вдома
11:25 Фазенда
12:15 Х/ф
«Солом’яний
капелюшок»
14:45 Х/ф «Стережися
автомобіля»
16:35 Форт Боярд
17:55 Один в один
21:00 Недільний Час
22:00 Велика різниця
ТБ
23:45 Ювілейний
концерт В’ячеслава
Бутусова
01:25 Х/ф «1000
доларів в один бік»

06:10 Новий погляд
07:45 Церква Христова
08:00 Запитаєте у лікаря
08:25, 09:35
М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:00 М/с «Роги і
Копита: Повернення»
10:00 М/ф «Астерікс та
вікінги»
11:45 Т/с «Щасливі
разом»
13:05 Хто зверху?
15:05 Х/ф «Секс у
великому місті»
18:00 Х/ф «Білявка в
законі»
22:00 Педан-Притула
Шоу
23:40 Х/ф «Ананасовий
експрес: Сиджу, курю»

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, 19:30 Велика політика
09:35 Вікно в Америку
10:10 Мамина школа
10:30 Здорові історії
11:10 Технопарк
11:30 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:10 Захисник Вітчизни
13:35 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Акцент
16:10 Машина часу
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
20:30 Хроніка тижня
21:00 Час: підсумки тижня з
Тетяною Даниленко
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною Соколовою
23:40 Зверни увагу з Т. Рамус

06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
08:40 М/ф «Горбань з
Чемпіонів УЄФА
Нотр Даму»
2012013
10:15 М/ф
10:00 Х/ф «Спис долі» 10:45 Х/ф «Ідеальна
іграшка»
12:00 Т/с «Мерлін»
12:20 Х/ф «Злочин
14:00 Шалене відео
моди»
по-українськи
14:10 Добрий вечір,
тварини
17:20 ЧУ 20 тур
«Волинь» - «Динамо» 15:10 Х/ф «Готель для
собак»
19:30 ЧУ 20 тур
17:00 Розсміши
«Арсенал» коміка
19:00 Х/ф «Чого
«Металіст»
хочуть жінки»
21:30 Профутбол
21:40 Т/с
22:40 Х/ф «Планета
«Надприродне»
мавп»
00:10 Х/ф «Реальна
любов»
01:10 Х/ф «Айноа»
08:15 СоюзМ/ф

09:35 Журнал Ліги

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
07:25, 15:00 Т/с
«Інкасатори»
11:30 Легенди
карного розшуку
Слідами Отруювача
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
19:00 Т/с «Сліпий «
23:00 Лохотрон
23:30 Х/ф
«Неваляшка»
01:15 Х/ф «Містер
Бонс «

07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:25 М/с «Дашадослідниця»
10:00 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 М/ф
«Дюймовочка»
12:50 М/ф «Попелюшка
2: Мрії здійснюються»
14:10 Х/ф «Попелюшка»
15:55 Х/ф «Я, знову я
та Ірен»
18:25 Дайош Молодьож
19:15 Віталька8 Березня
20:00 Віталька
21:00 Т/с «Вісімдесяті»
23:00 Х/ф «Нові мурахи у
штанях»

06:00 Руйнівники

06:20 Сміхопанорама

міфів

06:50 Ранкова пошта

08:00 Герої Другої

07:30 Сто до одного

світової

Телегра

10:00 Мегазаводи

08:20 Тиждень у місті

12:00 Дива світу
13:00 Атлас 4D
16:00 Таємниці
Америки

09:00, 12:00 Вісті
09:10 Городок
Дайджест
09:45 Х/ф «Волошки
для Василини»

19:00 Секретні історії

12:20 Місцевий час
22:00 Україна: забута Вісті-Москва
історія
12:30 Великий
23:00 Сучасні дива

святковий концерт

01:00 Едуард VIII

14:20 Сміятися
дозволяється

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

Заява про наміри
ПС-330кВ «Північна» Київських MEM ДП «НЕК
«Укренерго», що розташована за адресою: 07354,
Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці (3 км на захід), повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.
Планується інвентаризація викидів та обґрунтування їх обсягів з метою визначення фактичних
величин викидів.
Підприємство займається передачею електроенергії, виробництвом електророзподільної та
контрольної апаратури. Джерелами забруднення
є пости зарядки акумуляторів, фарбувальна дільниця, установка зневоднення масла. Основними
забруднюючими речовинами є оксид вуглецю,
двоокис азоту, оксиди сірки, вуглеводні граничні,
сірчана кислота, нафтове масло, суспендовані частинки, ксилол, аерозоль ЛФМ. Усі викиди — у межах допустимих норм, перевищень санітарних норм
на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Зауваження громадських організацій та
окремих громадян з даного питання протягом місяця з дати публікації оголошення приймає Вишгородська районна державна адміністрація, яка знаходиться за адресою: 07300,
м. Вишгород, площа Т. Шевченка, 1. Факс:
(04596) 2-20-31. Приймальна: 430-34-45;
(04596) 2-20-22.

Комунальний танцювальний заклад
культури «Клерико» проводить набір дітей з
6 до 9 років. Заняття щонеділі об 11:00 год.
за адресою:
вул. Н. Шолуденка, 6-в.
Тел: (066) 264-27-48,
(063) 324-84-32.

Агенція нерухомості.
Купівля. Продаж. Оренда.
Вирішення земельних питань,
вул. Шкільна, 93 (2 поверх).
Тел: (067) 760-00-73,
www.v888v.in.ua

16:10 ФАКТОР А
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Тільки про
любов»
23:25 Х/ф
«Остаточний аналіз»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст».
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот.
56 000 грн. за ділянку 094-9269888
+ 12 сот. під садівництво. 12
1 кім. пр.Шевченка, 2-д. 40/18/10. Ре800 грн./сотка. 067-7600073
монт. Меблі. 520 000 грн. 067-7600073
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот.
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
під забудову. 16 000 грн./
435 000 грн. 098-6997477
сотка. 098-6997477
Ділянку с. Осещина, 10 сот. 1 кім. Симоненка, 7. 4/5 панель, 35/18/7.
370 000 грн. 067-5899888
під забудову. 28 000 грн./со1
кім.
Симоненка,
4. 1/4 панель, 35/18/6.
тка. 067-5899888
440 000 грн. 098-1510830
Ділянку с. Осещина, 10 сот.
1 кім. пр. Шевченка, 7. 1/9 цегла
під садівництво. 16 000 грн./
38/20/8. 465 000 грн. 094-9269888
сотка. 098-1510830
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. 2 кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла, 40/26/6.
440 000 грн. 067-7600073
під забудову. 480 000 грн.
2 кім. Мазепи, 3. 5/5 цегла, 44/27/7.
за ділянку 067-7600073
440 000 грн. 098-6997477
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
забудову. 250 000 грн. за
70/41,5/9,5. 728 000 грн.067-5899888
ділянку 098-6997477
Гараж.«Автомобіліст».
Ділянку с. Новосілки, 12 сот.
3,6м
на
6м.Висота
2,3м.Сухий, чистий.
під забудову. 24 000 грн./
56 000 грн.
сотка. 067-5899888
098-1510830
Ділянку с. Новосілки, 1 га під
Ділянку під гараж «Лісний». 4,1 сотки.
садівництво. 1 050 000 грн.
32 000 грн. 094-9269888
за ділянку 098-1510830
М’який куточок зем. ділянку, с. Литвинівка, 2 х 12 соток, під забудову.
Тел: (097) 994-31-03
Тел: (066) 916-27-28

ЗДАМ
Складське приміщення. 215 кв. м. Кімнату/с. Нові Петрівці. Всі умови.
Рампа. Світло. 067-5899888
1500 грн. 067-7600073

ІНШЕ
Ремонт квартир, офісів під ключ 098-1510830
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Виготовлення меблів на замовлення
(096) 702-51-82

КУПЛЮ
2-кім. квартиру по вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. за готівку. Терміново. 067-7600073
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477

НАЙМУ
1, 2, 3 кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477

Вишгород

Літопис медицини району
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До 40-річчя Вишгородського району і 30-річчя Вишгородської ЦРЛ

У Пірнові знають ці імена
Олександр ПОДЛЕСОЦЬКИЙ,
головний лікар центру первинної
медико-санітарної допомоги
(ЦПМСД)
Пірнівська
медамбулаторія
ЗПСМ — це сьогодні вона має таку
назву, але в неї дуже давня і цікава
історія.
1955 році була закладена перша цеглина Пірнівської (на той
час Вищедубечанської) районної лікарні. Це був великий медичний
комплекс, у який входили поліклініка,
терапевтичне, хірургічне, інфекційне,
гінекологічне, пологове, дитяче відділення, де працювало понад 100 осіб
медперсоналу. Обслуговувався весь
Лівий берег.
Основний тягар у вирішенні питань
будівництва лікарні та добору кадрів,
придбання медобладнання, облаштування кабінетів і території ліг на плечі
першого головного лікаря Михайла
Борисевича, хірурга за фахом,
принципового і вимогливого як до

У

себе, так і до своїх підлеглих. За його
ініціативи у лікарні створили чудовий
колектив художньої самодіяльності (40
учасників), який неодноразово займав
перші місця на обласних та районних
конкурсах, а головне — згуртовував людей, збагачуючи їхнє духовне життя.
В подальшому на посаді головного лікаря працювали Володимир Юрченко, Тетяна Салімонова, Людмила
Рось, про яку в серцях людей ще й досі
залишилась тепла згадка.
У складних умовах доводилося працювати нашим медичним працівникам
(не було достатньо транспорту, натомість — аж занадто бездоріжжя), але
— вірні клятві Гіпократа — вони завжди йшли на допомогу хворим. І сьогодні ми згадуємо з вдячністю: Віру
Дем’янченко, Григорія Македона (лікарів-терапевтів); Ангеліну Шевченко (лікаря-педіатра від Бога); Тамару
Овчар (невропатолога), медсестер Надію Терещенко, Марію Березинець,
Надію Скирду.
Цих людей уже немає серед нас, але

ми пам’ятаємо їх завжди.
Слід згадати і 1986 рік, коли більшість медиків Пірнівської лікарні брали
активну участь у наданні медичної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Багато років працювали в Пірнівській лікарні перші медичні сестрички,
що нині на заслуженому відпочинку:
Маргарита Дума, Катерина Пінчук,
Любов Лагута, Галина Чала, Галина
Македон, Лідія Гречанінова.
У Пірнівській медамбулаторії працюють дотепер лікар-терапевт Тетяна
Попова, стоматолог Лідія Шевченко,
головний лікар з медичної династії —
Олександр Борисевич.
55 років присвятила медицині фельдшер-лаборант Марія Борисевич,
сумлінний працівник, добра і чуйна людина. Хворі приходять до неї не тільки,
щоб здати аналізи, а й почути добре і
тепле слово, отримати корисну пораду,
окрім того, Марія Василівна бере активну участь у громадському житті колективу й села.
З великою відповідальністю до ви-

конання своїх обов’язків ставляться
медсестри Людмила Сліпченко, Ніна
Стукач (50 років у нашій лікарні!), Людмила Булавчик (виконує обов’язки
старшої медсестри, опікується усім
персоналом), Лада Шестопал.
Про дитячу патронажну медсестру
Валентину Єрко можна розповідати цілий день. Досвідчений працівник,
вона багато років опікується дітками,
ставиться до них, як турботлива матуся,
завжди уважна та сумлінна.
Володимир Науменко (помер), лікар-отоларинголок, тривалий час був
правою рукою першого головного лікаря пірнівської лікарні Михайла Борисевича.
Трудовий стаж понад півстоліття у
медичної сестри Любові Думи. Зараз
вона працює на швидкій допомозі, вболіває за свою роботу.
Аліна Єрмоленко — районний депутат багатьох скликань — прикладає
багато зусиль, не шкодує власного часу
для поліпшення роботи амбулаторії, завжди готова прийти іншим на допомогу.

Новопетрівська
Палати на Кам’янській горі
лікарня: від сільської
до районної
Ольга МАЛАШЕНКО,
головний лікар Димерської РЛ

(Записано зі слів фельдшера амбулаторії Любові Палій, яка
працює з 1971 року по теперішній час)
У післявоєнний час у село Нові Петрівці направили земського лікаря
Петра Бєляєва — 1870 року народження, колишнього військового лікаря, який закінчив Ленінградську військову медичну академію, демобілізованого з регулярних військ. Поселився він разом із дружиною на
вул. Кірова, 43 — у приватному будинку, де організував прийом хворих.
Дали їм бричку та конячку для обслуговування викликів на дому.
За спогадами сельчан, Петро Федорович був освіченою, високоінтелегентною людиною, про нього згадують по сьогодні як про лікаря
від Бога.
Працював він на посаді лікаря до 95 років і помер у 1974-му (у віці
104 роки). На роботі завжди поруч була його дружина, яка працювала
медичною сестрою, — Дора Беляєва.
У 1946 році в двох приміщеннях на вулиці Лесі Українки (будинки
репресованих) відкрили стаціонар із терапевтичним та дитячим відділеннями. У 1949 році збудували на вул. Леніна, 223 ще два відділення
— пологове та поліклінічне.
Першою акушеркою в пологовому відділенні працювала Анастасія
Попович, яка була переведена із ФАПу села Старі Петрівці (проживає
в селі Старі Петрівці по сьогодні). Анастасія Прокопівна суміщала свою
професійну діяльність з громадською, довгий час була головою профспілкового комітету лікарні.
У 1964 році на вул. Ворошилова, 78 в експлуатацію ввели приміщення стаціонару: терапевтичне, дитяче та пологове відділення. У
1974 році за рахунок добудови дитяче відділення розширили. В цілому
функціонував стаціонар на 100 ліжок і чотири медсестринські пости.
У 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС закрили піонерський табір праці та відпочинку «Ровесник» на вул. Ватутіна, 78. Після
реконструкції, яка закінчилась у 1988 році, до цього приміщення перевели стаціонарне відділення, а поліклінічне відділення — з вулиці Леніна, 223 до приміщення колишнього стаціонару на вул. Ворошилова, 78.
Обидва функціонують дотепер.
Серед перших медпрацівників слід відзначити: лікаря-терапевта
Раїсу Йосипівну, яка обслуговувала виклики на гужовій повозці (конячка «Зорька»); медсестер Марію Павлюк, Софію Дубницьку, Марію Захарову, Марію Мацьовиту, Ніну Іванову. Всі вони пропрацювали у Нових Петрівцях понад 40 років. Тамара Гопенко (померла)
працювала фельдшером, а після закінчення медінституту повернулась
лікарем.
У 1960 році до Новопетрівської лікарні прийшла Тамара Пономаренко — у 1962 році Тамару Михайлівну переведено завідуючою ФАПом села Валки (Нові Петрівці). 52 роки вона — на сільській медичній
ниві.
46 років працює диспетчером швидкої допомоги Елеонора Кацімон. Наші медики — ще й неабиякі громадські діячі. Так, у 1990 році
головний лікар Новопетрівської дільничної лікарні Валентина Єщенко була обрана депутатом Верховної Ради України. Чимало років представляла Україну в Білорусі. Нині — на заслуженому відпочинку, живе у
рідному селі. Її дочка Олена, теж медик, працює у міністерстві охорони
здоров’я.

У мальовничому куточку на околиці смт
Димер, під самим лісом, на Кам’янській
горі — серед високих ялин, предковічних
дубів та сосен, старих тополь і пахучих кучерявих лип і красенів кленів — розташована Димерська районна лікарня.
ранньої весни тут солов’їна симфонія, котру добре чути в кожній палаті,
у кожному кабінеті — в поєднанні із
запахом лісу, трав, польових квітів. Повітря тут
чисте, тому і дихається легко, на повні груди в
будь-яку пору року.
Із історії Димерської районної лікарні…
Початок ХХ століття: на 15 тисяч жителів
Димерської волості — одна лікарня: лікар, два
фельдшери та акушерка.
Охорона здоров’я в Димері після Громадянської війни здійснювалась через медамбулаторію поліклініки, де працювали два лікарі і
три середні медичні працівники, а також через
лікарню на 15 ліжок та венерологічний диспансер.
У жовтні 1927-го лікарня перейшла в новозбудоване приміщення, кількість ліжок
збільшилась до 25. На початку 1928-го амбулаторію відокремили від лікарні, вона стала
медзакладом типу поліклініки з такими кабінетами: терапевтичний, хірургічний, гінекологічний, зубний. Почала працювати консультація
для вагітних жінок і дитяча консультація.
У 1936-му лікарня розширилась до 35 ліжок.
У 1930-х роках відкрили районну аптеку.
У 1940 році в Димері працювали вже сім лікарів і 12 середніх медичних працівників. Першим завідувачем райздороввідділу був лікар
Шевченко. Першим головним лікарем Євген
Бульдовський. Завідувачем санітарної станції багато років (із дня її заснування) — Берта
Борисівна Мартиненко.
Під час Великої Вітчизняної війни Димерська лікарня була вщент зруйнована, після визволення її тимчасово відкрили в приміщенні
медамбулаторії. Зруйновану лікарню димерці
почали відновлювати усім миром. Тільки 30
червня та 1 липня 1943 року взяли участь у відбудові Димерської лікарні та інших медичних
установ Димерського району 1 300 чоловік,
102 підводи, 4 автомашини, а з самого Димера лише пічників, столярів та теслів працювало 160.
У 1946-му було відбудовано лікарню, медичну амбулаторію, санстанцію, дитячу та жі-
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ночу консультацію, аптеку. Із 1950-го в Димері
відкрито зубопротезну лабораторію, кабінет
фізіотерапевтичного лікування.
У 1950-х роках кількість ліжок у лікарні
збільшується до 50, а пізніше до 75. В амбулаторії почали працювати оториноларингологічний, неврологічний, очний кабінети та кабінет
онокооглядів.
У 1960 р. до лікарні прибудували пологове
та терапевтичне відділення, лабораторію, фізіотерапевтичний кабінет. У 1961 р. відкрито
нову поліклініку по вул. Бударіна, 11 (нині магазин-супермаркет «Фора»).
Із листопада 1961 р. по вересень 1973 р.
Димерська районна лікарня була підпорядкована Києво-Святошинському району і налічувала 200 ліжок. У 1964-му році в лікарні
розгорнуто дитяче відділення. У 1965 р. працівники Димерської лікарні були членами двох
товариств — філіалу Єдиного науково-медичного та Товариства щодо поширення політичних та наукових знань.
1980-го здали в експлуатацію нове приміщення дитячого відділення на 40 ліжок, 1994го — нове приміщення поліклініки на 375 відвідувачів за зміну на вул. Революції, 320.
Із жовтня 1973-го по 1983-й Димерська
центральна районна лікарня (ЦРЛ) була підпорядкована Вишгородському району, а з відкриттям Вишгородської ЦРЛ (1984 року) стала
районною лікарнею (РЛ). У 1991, 1998, 2004
рр. приведено у відповідність до нормативних
документів ліжковий фонд і штатний розпис
Димерської РЛ. В результаті вона налічує 55
ліжок: 35 — терапевтичне відділення, 20 — неврологічне. Крім цього в лікарні — 20 ліжок інфекційного відділення Новопетрівської районної лікарні.
У 1998 р. в поліклінічному відділенні ДРЛ
розгорнуто денний стаціонар на 35 ліжок, із
них: 15 — терапевтичного профілю, 10 — хірургічного, 10 — гінекологічного.
Головні лікарі, які очолювали Димерську лікарню у різний час:
А. Т. Марченко — з 07.11.1943 по
01.11.1945 р.
О. Г. Гаренко — з 01.11.1945 по 17.10.1946
р.
Я. П. Педченко — з 17.10.1946 по
01.11.1958 р.
Г. А. Самойленко — з 01.11.1958 по
17.02.1961 р.
Л. Д. Пикинер — з 17.02.1961 по
17.05.1962 р.
В. Я. Іванча — з 17.05.1962 р.
Продовження у наступному номері
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2 березня

2013 року

Зустріч поколінь

Вишгород

Ветерани прийшли до школи
Фаїна ЯСИНСЬКА, заступник директора
з навчально-виховної роботи
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні Дня захисника Вітчизни до
нашої школи завітали шановні гості — ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій Іван Іванович Чертков і Роман Володимирович Шмуговський, а також голова Ради
ветеранів Вишгорода, полковник військової
служби у відставці Петро Григорович Жуланов та працівник Вишгородського районного
військкомату Ігор Леонідович Березінський.
Гостей радо вітали директор школи Світ-

лана Миколаївна Лозицька і наш учитель з
трудового навчання, вчитель-методист, відмінник освіти України, член ради ветеранів Віктор Сергійович Мануков.
Діти (переважно старшокласники), з інтересом слухали розповіді живих свідків про
створення і становлення Армії-переможниці
фашизму та її роль у Великій Перемозі, про
ратні та мирні подвиги радянських людей у
Другій світовій та в повоєнні роки. Особливо
цікавими були розповіді про участь гостей у
бойових операціях.
Представник військкомату, у свою чергу,
розповів школярам-допризовникам про сучасні військові спеціальності, які можна отримати і у вищих навчальних закладах України.

9 березня — 199-а річниця з дня народження Т. Шевченка

Шевченкові нащадки — про поета
Розмовляли Анна МАРТИНЕНКО,
Ірина ЯКОВЕНКО,
юні журналісти Вишгородського
міського ЦТ «Джерело»
У ці дні, коли в Україні відзначають 199-у річницю з дня народження Тараса Шевченка, ми поцікавились у мешканців нашого
міста — які його твори вони знають і
можуть розповісти напам’ять.
Анатолій, 33 роки: — Пам’ятаю
поезії «Лілея», «Тополя», поему «Сон».

Майстер-клас

Напам’ять не розповім нічого, бо вивчав у школі вже давно.
Тарас Олександрович, 58 р.:
— Лише «Заповіт» пригадую. Його й
можу розповісти.
Марія, 27 р.: — Шанобливо ставлюся до творчості Шевченка. Ще зі
школи пам’ятаю «Мені тринадцятий
минало», «Думи мої, думи», «Минають
дні, минають ночі». Останній — розповім.
Катерина Давидівна, 82 р.: —
Вважаю твори Шевченка геніальними,

а самого поета — взірцем для сучасної молоді. Знаю багато його віршів,
але тепер уже напам’ять розкажу хіба
що «В неволі, в самоті немає…»
Петро, 20 р.: — Можу назвати
поему «Кавказ», поезії «За сонцем
хмаронька пливе», «У неділеньку у
святую», «Думи мої, думи» та багато
інших. Але розповім лише «Думи…»
Євген Іванович, 60 р.: — Поважаю Шевченка, люблю його творчість,
вірші «Якби тобі довелося», «Не гріє
сонце на чужині». Напам’ять знаю «За-

повіт».
Марина, 43 р.: — Хоча тепер мешкаю у Німеччині, але не забула творчості Кобзаря. І своїх трьох синів заохочую до вивчення його творів. Адже
Тарас Шевченко більше, ніж поет.
Він — драматург, художник, справжній син України, полум’яний борець
за її свободу і волю. Хіба можна забути
його «Тополю», «Заповіт», «В неволі, в
самоті немає…» ? Хочу, щоб і мої онуки та правнуки знали Шевченкове слово й відчували його серцем.

Шахи — гра інтелектуалів

Маргарита ЗАЇКА,
учениця 10 класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
У КДЮСШ м. Вишгорода відбувся шаховий турнір, присвячений Дню
захисника Вітчизни та організований міською радою ветеранів та воїнами-інтернаціоналістами. Напруженою та цікавою була боротьба між учнями Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та ветеранами.
і зустрічі давно вже традиційні. Мета турніру – виховання молодого
покоління у патріотичному дусі оволодіння інтелектуальними іграми,
що розвивають логіку, здатність маневрувати, прагнення до перемоги. Кращими шахістами визнано учня 6-Б класу Іллю Карповича та ученицю 10
класу Арину Сивкову. Учнів нагородили кубком, дипломами та пригостили солодощами.
Учасники турніру вдячні голові Вишгородської міської ради ветеранів Петру
Жуланову та директору КДЮСШ м. Вишгорода Миколі Королю за підтримку та
допомогу в його організації.
Ініціаторами турніру виступили ветеран-інтернаціоналіст Андрій Пироженко
та вчитель фізичної культури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Микола Самсон.
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До Дня захисника Вітчизни

Стрілецький фестиваль

Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородського
фізкультурного товариства «Україна»
Цьогорічний День захисника
Вітчизни відзначили стрілецьким
фестивалем.
змаганнях, що проходили на
стадіоні «Енергетик», взяли
участь 69 стрільців віком від
11 до 80 років.
Результати: флотилія «Вільні вітрила» (132 очка), ДНЗ «Чебурашка»
(122 очка), спортивний клуб «Бадмінтон» (117 очків), КП «УФКС» (112
очок), РБК «Енергетик» (110 очок),
ОРІС-ЦЕНТР (108 очок), Каскад ГЕС
і ГАЕС (101 очко), НВП «Технороект»
(97 очок), СК«Аполон» (96 очок), Товариство самодіяльних спортсменів (90
очок), ТСК «Центр» (89 очок), страхова компанія «Лахорд» (73 очка), яхтклуб «Водник» (24 очка).
В особистому заліку серед жінок
перше місце виборола Лідія Мельникова (45 очок). 2-ге — Оксана Хомицька (44 очка) з ДНЗ «Чебурашка».
Трійку замкнула Світлана Харамінська
(42 очка) з флотилії «Вільні вітрила».
Серед чоловіків на 1-шому місці
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Володимир Єфремов (45 очків), на
2-му — Володимир Намаконов (44
очка). «Бронза» дісталась Олександру
Карпенку з команди РБК (41 очко).
Найбільша команда з ОРІС-ЦЕНТР
— 16 осіб, капітан Євген Артем’єв.
Гідний приклад!
Честь Каскаду Київських ГЕС і
ГАЕС відстоювала родина Миколи Лихацького — добра козацька традиція!
Призери та переможці нагороджені медалями (особиста заслуга
Василя Колобова), дипломами (спонсор Лариса Мазурова) та сувенірами.
Суттєву допомогу у проведенні заходу надали голова Спілки підприємців
Вишгорода Олександр Семенов, підприємець Євген Пещерін та менеджер С. Харамінська.
Завершальна стадія стрілецьких змагань: меморіальна тризна —
пам’ять, героїзм, слава.
Спалений стрілецький комплекс
м. Вишгорода потребує невідкладного відновлення. Працює нині тимчасова схема проведення стрілецьких
змагань.
Для початку було б доцільним перепланувати стадіонний павільйон і
там проводити масові стрілецькі акції.

Жити ЗДОРОВО

Вишгород

Десять днів,
що потрясли школу

«Сузір’я» має таланти

«З іскринок таланту засяяли зорі,
створивши сузір’я молодшої школи».
Попередні два у нашій школі були насиченими
та багатими на події: з 13 по 22 лютого проходила
декада педагогічної майстерності вчителів початкових класів під гаслом «Інтеграція інноваційних
технологій у процесі викладання основ наук у початковій школі».
ровели відкриті уроки Наталія Анатоліївна
Давидок — з української мови у 2-Б класі на
тему «Практичні вправляння зі спільнокореневими словами»; Інна Валентинівна Побережна — з курсу «Я і Україна». Природознавство» у 4-А класі на тему
«Охорона природи України»; Олена Олександрівна
Глущенко — про нові підходи у викладанні математики за науково-педагогічним проектом «Росток» на тему
«Формули площі і периметра прямокутника» у 3-Г класі. Всі ці уроки були дуже цікавими. Вчителі показали не
тільки власну високу педагогічну творчу майстерність,
а й — міцні знання учнів з теоретичного та практичного матеріалу, потяг їх до пошуку. Зокрема, учні 4-А
класу презентували проект «Заповідники України», де
кожен відкрив свій заповідник. А учні 3-Г класу вільно
оперували знаннями з тем «Формули» та «Складені
рівняння», а також самостійно вивели нову формулу із
знаходження сторони прямокутника за периметром та
іншою стороною.
У фойє школи експонувалась виставка проектів
учнів початкових класів різної тематики та виставка
малюнків, присвячених поезії Тараса Шевченка. Під
час перерв презентували свої електронні проекти на
різні теми учні 3-А класу Олег Оксюта, Андрій Осадчук, Денис Трофімов, Ярослав Русин, Володимир Костюк та 4-А класу Мілана Смоляк, Анастасія Корнієнко,
Олександра Астапова, Владислав Повшедний.
Для наших першачків вихованці Світлани Володимирівни Кухарчук — учні 3-А класу — підготували лялькову виставу «Коза-Дереза».
20 лютого провели «Веселу перерву». Протягом
дня дозвілля у фойє школи вдало організовували вчителі: Любов Василівна Скибинська, Світлана Володимирівна Кухарчук, Таїсія Василівна Біняс, Олена Олександрівна Глущенко, Інна Валентинівна Побережна та
Таїсія Олександрівна Михайленко.
Фінальним акордом декади педагогічної творчості
став гала-концерт «Сузір’я» має талант», який тривав
майже дві години. Ідея цього фантастичного шоу належить заступнику директора з навчально-виховної
роботи Наталії Григорівні Садовніковій. Вона ж була
сценаристом, режисером свята і ведучою. Протягом
року Наталя Григорівна проводила відбіркові тури у
різних вікових та жанрових категоріях, готувала відеоролики конкурсантів, що вийшли до фіналу. Технічну
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Благодійність

підтримку забезпечили Михайло
Григорович Коханич (вчитель інформатики), Тетяна Вікторівна
Ярова (вчитель початкових класів
та англійської мови), Олена Григорівна Бєльська (завідуюча бібліотекою). Звичайно ж, основна
увага була прикута до наших зірочок – фіналістів конкурсу. Вони дивували глядачів та членів журі своїми вокальними та акторськими
талантами, за що вдячна публіка
нагороджувала «артистів» шквалом аплодисментів. Не можливо
не відмітити ведучих шоу Богдана
Черненка та Дар’ю Ільченко з 4-Б
класу.
Події декади висвітлювалися
у шкільних телевізійних новинах
«Сузір’я» ТБ». Наші кореспонденти з 4-В класу Валерія Попович та
Іван Рогочий розповідали про кожний день, демонстрували сюжети
з місця подій, брали інтерв’ю.
Чудово проведена декада закликає не зупинятися на досягнутому, а творчо зростати і ділитися
досвідом з іншими. Юним талантам бажаємо не втрачати віри у
свої сили, досягати найвищих висот і впевнено мандрувати через
терни до зірок.

2013 року

Рука допомоги

Президент фонду св. Ольги Володимир Малишев та
добровільні помічники Маргарита Олабіна, Аделія
Головата, Емма Одінокіна

Акція «З любов’ю в серці» триває. Щиро дякуємо нашій народній
поетесі Ользі Дяченко, почесному громадянину міста Івану Бурдаку за
підтримку на сторінках «Вишгорода» добрим словом. Дякуємо вишгородцям, які своїми благодійними внесками допомагають ближнім. За зібрані кошти закуповуються продукти та передаються людям, які зараз,
на жаль, прикуті до ліжка. Їх отримали ще троє — Марта Йосипівна Підлісна, Ніна Петрівна Чуйко, Валентина Вікторівна Островська.
Президент БФ св. Ольги Володимир МАЛИШЕВ

«Я згадую часто дитинство своє…»

У супермаркеті « ЕКО» м. Вишгорода працює невеличка на зріст,
статна чорнява жінка із жвавими
темними очима, більше схожа на
молдаванку, ніж на українку. Втім,
Ганна Андрійчук – українка з дідапрадіда, родом з Вінниччини, куди і
досі навідується з трепетом серця.
Ця чудова земля в оточенні лісів та
рукотворних садів, де весною у хащах співають солов’ї, а у низинах річок намагаються перекричати одна
одну горласті ропухи, де кожної весни цвітуть і плодоносять ще посаджені мамою вишні, – й надихнула
Ганну на творчість.
У Вишгороді родина Андрійчуків
мешкає вже майже півстоліття. Ганна
тривалий час працювала у «Сільгосптехніці» - на заправці, зав. складом, бухгалтером.
Її вірші прості і зрозумілі, як саме
життя. Але є в них головне – позиція автора, її погляд на світ, на стосунки людей.
Втім, судити про це вам — нашим
читачам.

Запрягайте,хлопці, коней,
Не лягайте спати.
Не дозвольте воріженькам
Всіх нас обкрадати.
Запрягайте,хлопці, коней.
Коні воронії.
Не дозвольте згаять в злиднях
Літа молодії.
Не допустіть Україні
У наймах померти.
Розпродати іноземцям,
На шматки роздерти.
***
Я згадую часто дитинство своє,
і криту соломою рідну хатину.
Хоч неньці зозуля давно не кує,
Та бачу, мов сніг, її білу хустину.
Натруджені руки тримали сім’ю,
І ночі, і дні в неспокої.
Насниться, бувало, маленька стаю,
До неньці горнусь молодої.
Вона ж була сонечком, зірка ясна,
Зросли ми , любов’ю зігріті.
Із нами у серце назавжди вона
Найкращою квіткою в світі.
«ВИХОВАТЕЛЬ»
Якось я ішов додому
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Трохи напідпитку
І у настрої такому
Нагадав про збитки
Походжаю по хатині,
Ледь стою, хитаюсь ,
То до жінки, то до тещі
Задарма чіпляюсь.
Борщ без солі. Пес голодний,
Пампушки гарячі.
То навіщо жінка й теща,
Як вони ледачі?
Тут влетіла теща в хату,
Закусила губи.
Та як вріже макогоном
Мені прямо в зуби.
Ой, скажіте, добрі люди,
Що мені робити?
Як з зміюкою такою
В одній хаті жити ?
***
Біля річки, на узвишші
Дім стоїть новенький.
Удова із нього вийшла
Гарна, молоденька.
Вона мала чоловіка ,
Був здоровий з виду.
Тепер ходить жінка в церкву –

Носить панахиду.
У чорнобильському пеклі
Згорів її милий.
В’януть квіти їх любові
На його могилі.
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КОЛО жінки
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Вишгород

До дитсадка — бігцем
Ольга ХУТОРНА, Анастасія ДЕМИДЧУК,
Катерина БОГУШ — мами вихованців ДНЗ
«Золотий ключик»
Дитячий садок — це світ, у якому дитина
живе у найважливіший, ранній період свого розвитку. І від того, який він, залежить
не лише її майбутнє, а й майбутнє родини
і всієї країни.
творити світ, де дитина вчиться довіряти, захоплюватись, дружити, бути
чесною, здатні лише справжні педагоги. На нашу думку, саме такою є вихователь
старшої групи «Б» дитсадочка «Золотий ключик» Тетяна Володимирівна Полуда. Відповідальна, уважна, сувора і надзвичайно душевна
водночас, до кожної дитини вона має окремий
підхід, у кожній поважає особистість. Якщо
хтось прийшов сюди з іншого дошкільного за-
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кладу замкненим, невпевненим, завдяки Тетяні Володимирівні він стає відкритим і веселим,
розцвітає, ніби квіточка.
Наші діти щодня із радістю поспішають до
дитсадка, де на них чекає мудра й добра вихователька, з якою їм цікаво навчатись і разом
проводити дозвілля.
Ми щиро дякуємо Тетяні Володимирівні
за доброту й вітаємо з Міжнародним жіночим
святом. Поздоровляємо також її чудового помічника Тетяну Миколаївну Пономаренко, яка
дуже лагідна й уважна до наших дітей, директора ДНЗ «Золотий ключик» Світлану Анатоліївну
Омецинську, методиста Тетяну Миколаївну Герасименко, медсестру Людмилу Володимирівну Вінник і усіх жінок закладу. Нехай прихильною до вас буде доля! Хай завжди буде сонячно
на душі, а любов до наших дітей проростає в
них зернами добра і великої вдячності.

Мама встигає всюди

Шановні
мешканці
Вишгородського
району!
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Ілля та Денис ПОЛЯКОВИ,
учні 6-Б класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник — Валентина Яковенко)
ФОТО — Ілля ПОЛЯКОВ

Для кожного його мама найкраща. І для нас також.
Добра, мудра, щира наша мама Марина Олексіївна
Полякова щодня турбується про нас і разом з татом
прагне, аби ми мали все необхідне для нашого розвитку й виросли гарними людьми.

ама вона народилася у Вишгороді, в сiм’ї, де панували довірливі стосунки між батьками й дітьми
(у мами є молодша сестра Оля).
Навчалась у Вишгородській середній школі № 2. У шкільні роки займалася волейболом. Любила читати.
— В той час, — розповідає мама, — не було комп’ютерів,
приставок, планшетів, від яких сьогодні залежні діти. А найкращим хобi було й залишається рукоділля — в’язання та
вишивання. А ще — залюбки печу запашний домашній хліб
для родини.
Сьогодні мама вишиває розмаїте макове поле, над яким
кружляють легкокрилі ластівки (на знімку).
Вона дуже товариська, з багатьма друзями юності підтримує стосунки й зараз.
Мрiяла про медицину. Але закінчила Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій і зараз —
провідний спеціаліст автоматичної цифрової телефонної
станції ПАТ «Укртелеком». Очолює групу інженерів. Свою
роботу любить, адже завдяки зв’язківцям люди спiлкуються
цiлодобово в будь-якій точцi землі.
Ми запитали маму, чи щаслива вона? І почули: «Так. Бо
маю улюблену роботу, гарну родину і двох чудових синочків. Ви — моя радiсть і сенс життя»!
Постараємось не засмучувати матусю й у всьому бути їй
помічниками.

Доводимо до вашого відома, що
Вишгородське бюро технічної інвентаризації (БТІ) працює, як і раніше, у звичайному режимі. Виконує всі роботи
щодо інвентаризації об’єктів нерухомого майна та виготовлення технічних
паспортів. Повідомляємо тим громадянам, які ще не отримали замовлених
на цей час документів, що документи
виготовлені та знаходяться в архіві БТІ.
Звертатися за тел: 5-18-19, 2-54-69,
(067)46-41-572. Адреса: м. Вишгород,
вул. Межигірського Спаса 6, 3-й поверх, кабінет №5.
Режим роботи: Пн-Чт 9:00-16:00,
Пт. 9:00-14:00
Перерва: 12:00-12:30

Лікувальний томат
Валентина Лосєва,
організатор Вишгородського КОЗ
Кожного вівторка і суботи в клубі органічного землеробства ніде
яблуку впасти. Стільців на всіх не
вистачає, і дачники-городники з нотатниками у руках записують почуте
стоячи. А почути тут можна багато
цікавого. Приїздять до вишгородців
знавці садово — городньої справи з
інших клубів, які є у кожному регіоні
України.
станнього разу, затамувавши
подих, члени клубу слухали
розповідь практика-городника з Обухова , що на Київщині,Сергія Кононенка. Тема - вирощування томатів.
Спочатку він розповів про корисність цього унікального овоча, здатного
протистояти багатьом хворобам. А томати жовтого, помаранчевого, чорного
кольорів навіть стримують онкологію.
Чорні особливо корисні чоловікам, що
страждають на аденому простати. У
сезон кожна людина повинна за добу
з’їдати всього два плоди – цього досить, аби поповнити в організмі запас
корисних речовин та вітамінів. Томат
– один з небагатьох овочів, що містять
селен – рідкоземельний елемент, який
позитивно впливає на судини, на нормалізацію водно-сольового обміну в
організмі.
Корисні свіжі та солоні томати. Кон-
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сервовані теж, але за умови, якщо при
консервуванні не використовувався
оцет, заміна його - яблука або лимонна
кислота.
До речі, Сергій Васильович поділився рецептами приготування томатів. Читачам «Вишгорода» у сезон може
знадобиться й такий: у 10 літрах джерельної води розвести склянку гірчиці,
склянку солі, 1,5-2 склянки цукру, покласти спеції, листя селери ( помідори
«обожнюють» селеру), залити томати і
опустіть у льох.
Кожний, звичайно, має свої секрети приготування томатів заздалегідь.
Однак не кожний вміє виростити міцну
розсаду.
Технологія С.В. Кононенка така:
на клаптику бавовняної тканини пишемо номерок, насипаємо насіння,
зав’язуємо вузликом і протруюємо
марганцівкою 15 хвилин у темному розчині ( 1 г на 100 г води). Якщо немає
марганцівки – підійде перекис водню,
яку набагато простіше придбати в аптеках. Потім промиваємо проточною
водою і замочуємо для проростання у
розчині деревного попелу обов’язково
у талій воді. На літр води – столова ложка попелу. Насіння набухає 8-10 годин.
Оскільки таку процедуру виконуємо з різними сортами, після набухання
клаптики з номерами складаємо один
на одній, обмотуємо ниткою і ставимо
на шафу – де тепліше. Протягом 4-х

днів зволожуємо насіння, а місце його
розташування постійно змінюємо: ставимо плашку то у тепло, то у холод. Таким чином загартовуємо посівний матеріал.
Як тільки проклюнулися перші насіннинки, вміщаємо пророщене насіння на нижню полицю холодильника для
подальшого загартування.
Що це дає? По-перше, підвищується стійкість розсади, яка може «спокійно» витримати температуру плюс 8
градусів. По-друге, прибавка четвертої
частини урожаю забезпечена, оскільки
міцна розсада менше страждає від фітофторозу — найпоширенішого і найнебезпечнішого захворювання томатів.
Пророщене і загартоване насіння
висаджуємо у підготовлені ящички із
землею або просто у теплицю. Земля
для томатів повинна бути пухкою, плодючою: 2 частини листового перегною,
1 частина – коров’ячого, 1 частина
дернової землі (так званої кротовини),
взятої не з-під дубу, не з-під горіху і не
п - під верби.
Як тільки встановиться тепла погода,
висаджуємо томати у грунт, роблячи заглиблення на півтора штики лопати. На
один кущ витрачаємо 3 літри води. Спочатку виливаємо літр звичайної води,
потім – літр води з курячим послідом,
потім знову літр звичайної. Зате влітку
С. Кононенко ніколи не поливає томати,
яка б спека не була надворі.

Як тільки висадили розсаду, ставимо біля неї кілочок, підв’язуємо, не допускаємо, щоб нижнє листя торкалось
землі. Низькорослі томати висаджуємо
за схемою 60 х 60, середньорослі – 80 х
80, високорослі – 90 х 90.
Проти фітофтори обприскуємо томати у стадії розвитку 2-3 листків, потім
– після висаджування у відкритий грунт
і втретє - коли зав’яжуться плоди. У клубі органічного землеробства є чудовий
біопрепарат – Мікосан В ( розчин – 100
г на відро води). За дощової погоди обприскувати треба раз на 7 днів.
Звичайно, технологія Кононенка
трудомістка, копітка, але дотримання її
– гарантія високого та сталого урожаю.
До речі, для вирощування він рекомендував районовані у нашій зоні і перевірені ним особисто такі сорти, як Черрі,
Здорове життя, Чорний принц, з надранніх – Ірма, Северянин, Рицарський
турнір, Смарагд.
До уваги городників! Різнокольорові та чорні томати слід висаджувати
окремо від червоних через вірогідність
перезапилювання.
Сергій Васильович поділився з членами клубу власно вирощеним насінням багатьох продуктивних сортів. А
ми знаємо, як важливо підібрати сорти
у наших екстремальних умовах, коли
весняні повені змінюються пеклом, а
виживають на городі тільки стійкі, загартовані екземпляри.

У сімейному колі

Вишгород
Виставки:
столиця – поряд
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Марта КВІТКА
ФОТО з виставки

Це благодать – жити у кількох кілометрах від
столиці і мати можливість відвідати міжнародну
виставку, завітати на гастролі відомого театру, послухати незрівнянний голос оперних співаків світового рівня. А то й просто придбати абонемент до
філармонії та у вихідні постійно насолоджуватись
живою класичною музикою. Не кажу вже про численні поп- та рок групи, грандів вітчизняної та зарубіжної сцени.
сь і міжнародна пересувна фотовиставка
World Press Photo у музеї історії м. Києва –
вже друга в українській столиці, якій пощастило бути у числі тих 100 міст світу у 45 країнах. «Наша
мета,— пише у передмові перед входом на виставку
голова журі конкурсу Ейван Салліван,- надихнути глядачів на сприймання світу через призму високоякісної
фотожурналістики. Якщо простіше – мовою об’єктиву
показати світ в усій його красі і в усій його трагедії як
природньої, так і рукотворної».
2012 він називає важливим, надзвичайним роком –
роком арабських революцій і повалення диктатур, природних катаклізмів та взаєморозуміння людини і природи.
В експозиції представлено лише 157 робіт із ста
тисяч переглянутих журі. 29 фотографій представили українці, але жодної немає на виставці. Мабуть,
критерії,за якими оцінювались ці роботи, недосяжні для
наших фотомайстрів, або фото не відповідають вимогам
19 експертів , які збираються для цього у штаб-квартирі
виставки – у Нідерландах. Зате чимало фотографій ві-

дображають життя в нашій країні — не з кращого його
боку. Наприклад, перше місце присуджене роботі
Брента Стертона з Південної Африки – «Марія». Сексробітниця з цигаркою у руці, виснажена, наче рік не
їла, з забинтованою ногою, напівлежачи очікує клієнтів. Внизу - підпис: «Марія знімає кімнату у Кривому
Розі на Україні, яка має найвищий процент захворюваності на ВІЛ/ СНІД серед країн Європи».
Несхожа на українку жінка, напевне, опинилась в
експозиції невипадково, адже виставка переїхала до
Києва і хоча місцеві фотографи на ній не представлені, це компенсується українськими сюжетами. Яким
просто не віриш. Хоча у нас можна зняти фото й покруче. Ми ще не забули Оксану Макар із Запоріжжя...
Інша серія фото — звинувачувальні та свідки на поліцейській дільниці в Україні. Юнак з пов’язкою на лобі
«Дибили» (саме така граматика) щось прагне довести невидимому слідчому, а до виска іншого тягнеться
рука з пістолетом.
Гійом Ербо з Франції представив портрет топлес
Інни Шевченко — 21-річної представниці української
групи протесту Femen, які виступають проти секстуризму і влаштування шлюбів по інтернету.
Сюжети не українські теж залишають у душі почуття тривоги і песимізму. Війна, демонстрації, вбивства, складені, як дрова, кінцівки і голова людини,
шибениці в Ірані, неповнолітні наречені в Йемені, яких
батьки продають у подружнє рабство…
Кращим фото визнано роботу Самуеля Аранди з
Іспанії — Фатіма аль- Кос знайшла пораненого сина у
мечеті, де організовано госпіталь (фото ліворуч). Син

виступав проти режиму президента. Два дні він був у
комі. А за цей час президент Абдулла Салех підписав
угоду про передачу влади своєму заступнику… Між
іншим, цю фотографію було вміщено на вулиці - перед входом на виставку, символом якої вона й стала.
Червоною ниткою проходить через експозицію
тема Жінки. Всі без винятку фотографії передають
повсякденні турботи і трагедії прекрасної половини
людства. Портрет Току Коно – японки, що пережила
цунами, іранської актриси Меліки Мехрабан, яка зіграла головну роль у бойовику « Полювання на лис»,
ні слова не мовлячи про кохання і не доторкаючись до
коханого, нерівні ранні шлюби на сході, коли дівчаток
видають заміж у 6 років, – це лише кілька фото, які не
залишають байдужим жодного відвідувача виставки.
Емоціональні і незабутні фото спортивні, а також
присвячені охороні природи. Чого вартий білий бегемот в оточенні озброєних проти браконьєрів працівників заповідника ,або леопард, що атакує лісничого!
І як знущання над природою, над людиною – віддзеркалені у водоймі багатоповерхівки хаотичної забудови, де людям для відпочинку залишається лише
малесенький зелений клаптик перед будинком. Це
фото росіянина Олександра Гронського настільки актуальне, що переносить нас у рідні міста з подібними
проблемами. Воно наче кричить – зупиніться!
У книзі відгуків залишили свої записи ті, кого схвилювала виставка, і ті, кому вона не сподобалась. Перших – більше. А відтак організатори добились своєї
мети – сприяння людьми світу через високоякісну
фотожурналістику.
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На життєвих перехрестях
Марія КУЗЬМЕНКО
У житті, бува, трапляється таке,
що нормальній людині не збагнути.
Хоча б ця історія.
ездітна родина всиновила
хлопчика з дитячого будинку.
Чоловік та дружина були вже
немолоді, на такий крок пішли свідомо
— щоб було кому залишити не тільки
нажите майно — 4-кімнатну квартиру,
дачу на Десні, гараж та автомашину, а
й ім’я.
Хлопчик закінчив школу, технікум,
влаштувався на роботу. А коли не стало матері, яка раптово пішла з життя,
на прохання сусідки погодився взяти
квартирантку — жінку з дитиною. На
умовах, що вона готуватиме їжу для
двох враз осиротілих чоловіків (батька
та сина) з придбаних ними продуктів,
дотримуватиметься чистоти і порядку у
великій оселі. А невзабарі ця молодиця
опинилася у його ліжку.
І прийшло кохання, як це зазвичай
буває між чоловіком та жінкою. Наш герой з головою поринув у нові почуття
і забув настанову матері. Коли та була
жива, кілька разів спілкувалась з майбутньою квартиранткою, відразу роз-
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пізнала у ній не щиру, а хитру, підступну
жінку і застерегла сина від подальших
стосунків.
При живій матері Марта й не набридала своєю присутністю. Тепер же, після її смерті, вона почувалась у квартирі
господаркою. На бурчання батька, що
дозволяє собі багато зайвого, вона не
звертала ніякої уваги, добре усвідомлювала, що «нічна зозуля денну завжди
перекує».
Батько недовго й пожив. Поховали
і його. Сергій з горя запив. Він не міг
дати ради тому майну, що залишилось
— треба було вчасно все переоформити, терміни минали, а спиртне лише на
мить заспокоювало душу. Коханці ж це
було на руку. Набагато легше керувати
людиною із слабкою волею, не здатною
осмислити свої вчинки.
Сергій і до відділу реєстрації йшов
напідпитку — умовила-таки Марта офіційно зареєструвати шлюб. Подіяв аргумент, що любов має бути законною, з
печаткою.
Далі були відвідини лікаря-нарколога разом з дружиною, пропозиція закодуватися на 2-3 роки, потім — лікарня, куди потрапив не після перепою, а
із запаленням легенів. Ще далі дружина

Непідкупний
взагалі переїхала від нього на дачу — у
двоповерховий будинок з усіма зручностями на березі Десни, який давно її
приваблював. Від кохання залишилось
лише шмаття.
І тут виникла у неї чудова ідея —
взяти опікунство над невдахою. На той
час, коли ідея безповоротно оволоділа
жінкою, Сергій вирішив з нею розлучитися. Як мовиться, щас… Не так-то це
просто. Хоча сумісних дітей у подружжя не було і розлучитись офіційно можна було там, де реєструвалися, Марта
не давала на це своєї згоди, а найняті
юристи, адвокати шукали лазівки у законодавстві і пересували строки розлучення на місяці. Аби встигнути оформити те опікунство за будь-яких умов.
І оформили. Був суд. Вислухали суддя і присяжні єдиного свідка — лікарянарколога, який підтвердив, що дійсно
подружжя зверталось до нього, потім –
члена опікунської ради про те, що Сергій небезпечна людина для оточуючих і
навіть прокурора. Надали слово і Сергію. Він сказав про те, що проти такого
опікунства, що за цим стоять корисні інтереси його дружини щодо заволодіння
майном і що взагалі як можна призначати опікуном жінку, з якої вже півроку

він не спілкується і не проживає разом,
до того ж прагне з нею розлучитися? А
ще він серйозно боїться за своє життя,
бо вже були спроби і побити його, і залишити в його квартирі ті речовини, за
які світять лише грати. Дружина наче
тримає його на невидимому ланцюжку. Адвокат Сергія прочитав положення
про те, що не можна призначати опікуном людину, проти якої виступає той,
кого опікатимуть.
Через місяць після суду Сергій нарешті отримав офіційний папірець про
розлучення. Допомогли друзі. А може
й те, що не весь мозок пропив, щось
у ньому блиснуло, а тому нотаріально
завірив таку дарчу: у випадку смерті
(природньої чи примусової) усе майно
(квартира, дача, машина і гараж) переходять у власність дитячого будинку.
А як же Марта? Кажуть, що й не
збирається залишати комфортну дачу,
сподівається на своїх високих захисників та на безлад у дотриманні законів.
Єдина надія на те, що друзі знову допоможуть Сергію у біді і з залученням виконавчої служби виселять таки цю жінку – не дружину і тепер вже не опікуншу.
Втім, останнє, напевне, знов треба доводити у суді.

Мозаїка
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Футбольна
надія
Вишгородщини

Фірмова мережа

Гол!

«Українська
м’ясна лавка»

26 лютого у Вишгородському БК
«Енергетик» кращих футболістів, тренерів району медалями, призами нагороджували народний депутат України, почесний президент ФК «Діназ»
Ярослав Москаленко, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько
та заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев.

Ексклюзивний магазин м’ясних делікатесів фірмової мережі «Українська м’ясна лавка», розташований за адресою просп.
Шевченка, 2-г, пропонує жителям і гостям міста широкий асортимент м’ясних та м’ясоковбасних виробів від вітчизняного виробника.
одзинка магазину — вдале поєднання трьох компонентів: найсвіжіша продукція, продуманий дизайн, високий рівень обслуговування.
Перевага невеликого спеціалізованого магазину у тому, що покупець точно знає, що йому потрібно і може бути впевнений у тому, що
кожен продукт у магазині свіжий, якісний і перевірений.
Хто постачає м’ясо для мережі «Українська м’ясна лавка»?
«Працюємо виключно з українськими виробниками. На прилавках — м’ясо із Баришівського району, яловичина та молочна телятина
із Яготина, кролятина із Кагарлика й Черкащини. Але звідки б не надходимо м’ясо, — воно перевіряється ветеринарними службами.
М’ясо завозиться тричі на тиждень.
Що покупець може знайти на ваших прилавках?
Зараз в асортименті в основному яловичина, м’ясо молочного теляти. Крім того, у нас — великий асортимент свинини — навіть того,
чого немає на прилавку. Ми обвалюємо м’ясо на місці. Працюємо з
фермою, яка вирощує екологічно чистих кроликів. Є великий вибір напівфабрикатів — фарші, домашня ковбаса, котлети, біфштекси, шашлики, молочні сосиски та варені м’ясні вироби.
Постійні покупці мережі вже знають, що сервіс та індивідуальний
підхід до кожного клієнта — не порожні слова, а фірмовий стиль повсякденної роботи працівників магазинів «Українська м’ясна лавка».
За словами директора магазину, ще одну «Українську м’ясну лавку»
відкрили і біля ринку, аби тим, хто мешкає у цьому мікрорайоні, було
зручно.
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У березні дні народження відзначають

депутати Вишгородської міської ради:
3 березня — Дмитро Юрійович НОВИЦЬКИЙ
4 березня — Євген Олексійович МАР’ЇН
9 березня — Вадим Олексійович ГЕРАЩЕНКО
10 березня — Юрій Михайлович ТКАЛИЧ
17 березня — Галина Петрівна ЛИТВИНЕНКО — завідуюча ДНЗ «Ластівка»
30 березня — Василь Васильович КОЛОБОВ — директор КП «УФКС»
Вишгородської міськради
Від усієї душі зичимо щастя, здійснення мрій! Нехай життя складається зі світлих фарб
радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує чудовий настрій!
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Стань донором!

Подаруй краплину життя!
Громадська організація «Рідне місто» знову
запрошує вас поділитися теплом свого серця
із тими, хто цього зараз так потребує.
Отже, 5 березня о 9:00, чекатимемо у
Вишгородській ЦРЛ біля пункту здачі крові.
Прийдіть і станьте донорами крові!
Нагадуємо, що за 2 дні до здачі крові необхідно утриматися від вживання алкоголю. Із собою треба мати паспорт.
Плюси донорства:
1. Разова здача крові врятує два життя.
Приємно відчувати свою причетність до чужої
долі.
2. Донорів не так багато. Усвідом, що ти —
один з небагатьох. Це підвищує самооцінку.
3. Престиж. Бути здоровим модно, авто-

Вишгород

ритетно, а донорами можуть
бути тільки здорові люди. Приємно знати, що ти з їх числа.
4. Після здачі крові відчувається прилив нових сил — так реагує організм на оновлення.
5. Навіть однократна здача крові оздоровлює та омолоджує.
Пам’ятайте! Не потрібно бути супергероєм, щоб врятувати людині життя!

На дозвіллі

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Шановні читачі! Триває передплата на 2013 рік

Склав Борис РУДЕНКО

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
1 місяць – 6,70 грн + послуги пошти (п. п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн + п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок – п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
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.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
02.03.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
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№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Навесні
навіть
дерева
одне одному
шепочуть
на вушко
щось ніжне

Відповіді на кросворд «Армійський»,
надрукований у №7’2013
По горизонталі: 7. Морфлот. 8. Санітар. 9. Ланцети. 10. Захаров.
11. Удар. 12. Вояка. 13. Афон. 16. Фронт. 18. Ойдиї. 20. Метро. 22.
«Центр». 24. Окоп. 26. Похід. 28. Кова. 29. Ударний. 30. Полігон. 31.
Горлиця. 32. Бійниця.
По вертикалі: 1. Командир. 2. Офіцер. 3. Ростов. 4. Навала. 5. Кіраса. 6. Нагороди. 14. Ствол. 15. Боєць. 17. «Ост». 19. «Дон». 21. Ескадрон. 23. Тевтонці. 25. Пароль. 26. Принци. 27. Двобій. 28. Клієнт.
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