Віктор РЕШЕТНЯК: Зробити ПРАВильний вибір Молімось за єдність
Пряма мова

і перспективи у Вишгорода, над чим
працюватиме міська рада у 2014 році.
Із цими запитаннями редакція
звернулася до Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.
— Вишгородці хочуть знати, чи міська влада тримає руку на пульсі міста?
— На першому місці безпека людей.
Нам потрібно навчитись зважено, толерантно реагувати на події. Не ідіть у весняне загострення!
У Вишгороді є вода, каналізація, світло, тепло, транспорт. У звичайному режимі
працюють дошкільні, шкільні, позашкільні

Розмовляли Марина КОЧЕЛІСОВА,
Вікторія ШМИГОРА
У ці тривожні дні, коли суспільнополітична ситуація в Україні, що називається, на межі, до редакції приходять і телефонують вишгородці.
Запитань безліч — від прогнозів кримського «референдуму 16 березня» до
суто місцевих проблем і болів. Людей
цікавить, чи на місці влада, які плани

освітні, спортивні та культурні заклади, усі
міські й районні установи.
Ми розуміємо, що люди зараз, як ніколи, потребують безпеки і порядку. Слава
Богу і спасибі вишгородцям — наше місто
живе спокійно. Депутатський корпус націлений не на конфронтацію, а на співпрацю.
На позачерговому засіданні виконкому 06.03.2014 р. затверджено статут громадського формування з охорони громадського порядку у місті й районі. Це дуже
добре, що стихійний народний самозахист
пішов законним шляхом.
Далі на стор. 3

Димитрій ДЕНИСЕНКО,
протоієрей церкви свв. Бориса і Гліба
Зараз в Україні нестабільна обстановка, і всі ми
вболіваємо за це серцем. Сьогодні не ми судді , Бог
— суддя. Хто наскільки винен, хто наскільки правий,
знає Бог.
Цей важкий час збігся з днями Великого посту. В
усіх храмах Української Православної Церкви, у тому
числі і у Вишгородському храмі святих Бориса і Гліба, невпинно підносяться молитви до Бога.
Духовенство закликає до миру, злагоди, взаєморозуміння, толерантного ставлення один до одного,
примноження любові.
Далі на стор. 2
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Підтримаймо армію і флот!
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Березневий волейбол
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Шкільне подвір’я
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Вишгородці покладали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку,
читали його вірші та співали

Кобзарю — 200 років
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За два століття про Тараса чимало
сказали його нащадки, проте завжди поминали його «незлим, тихим словом», як
він і пророкував. 9 березня, у день народження відомого українського по-

ета, данину пам’яті Великому Кобзареві
віддали патріоти нашого міста.
Про велич і значення постаті Великого Кобзаря для України та світу говорили голова Вишгородської районної ради
Ірина Побідаш, Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, голова районної організації Всеукраїнського товари-

ства «Просвіта» Олександр Дробаха та
представники громадськості. Вони зазначили, що не підлягає забуттю життя і
творчість генія і титана, пророка і духовного гетьмана України.
Старша група хору «Коралі» (керівник
Леся Потіцька) виконала покладені на
музику вірші Шевченка, а його незрів-

Відродити Свято-Преображенський монастир

ФОТО – Межигірський узвіз

Із такою метою 9 березня у Нових Петрівцях відбулася Хресна хода до Межигір’я.
Символічно, що захід відбувся у день народження Тараса
Шевченка, який приїздив сюди
двічі.

Жителі Нових Петрівців та гості
пройшли від центру села до того
місця у Межигір’ї, де раніше красувалася святиня. Там і установили освячений хрест із цільного
дерева (виготовлений за сприяння вишгородського міського де-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

путата Валерія Виговського, який,
до речі, організував і автобус, аби
всі охочі вишгородці змогли взяти
участь у святій справі).
Текст звернення читайте на
сайті газети «Вишгород» www.
vyshgorod.in.ua

нянні поезії виконали вихованці міського
центру творчості «Джерело». Далі митецьку естафету перейняв андеграундний гурт «Гайдамаки».
Біля пам’ятника Тарасу завжди квіти,
люди приходять сюди не лише у пам’ятні
дати, Шевченко — патріотичний дороговказ українцям.

У нас на сайті
Читайте на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua:

— Двомісячник благоустрою
— Шевченко – не лауреат
— Володимир Шандра: «Вимога часу
– об’єктивні та неупереджені ЗМІ»
— «Тут має бути Національний історичний релігійно-культурний меморіальний комплекс і дендропарк»
— Ярослав Москаленко: «Є кілька
пропозицій»
— Развернутая позиция по Украине и
Крыму
— «Дай вам Бог твердості духу!»
В. Янукович: «…Я здесь ни при чем…»
Дивіться та читайте на сайті:
www.vyshgorod.in.ua
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Наш представник у Верховній
Раді підтримав армію
Народні депутати України — представники
депутатської групи «Суверенна європейська
Україна» — І. Єремеєв, С. Івахів, С. Мартиняк,
С. Лабазюк, В. Литвин, Я. Москаленко, І. Фурсін 11 березня ц. р. написали таке звернення:
«Україна сьогодні переживає найтяжчий період у своїй сучасній історії. Йде реальна боротьба
за нашу незалежність та територіальну цілісність.
На передовій цієї боротьби сьогодні стали наші
військовослужбовці.
Кілька років поспіль зрадники України в міністерських кріслах знищували вітчизняну армію. Але
завдяки незламному військовому духу та звитязі
наші війська готові дати відсіч будь-яким загарбникам. І це вони зараз доводять своїми діями в
Криму.
Чисельність нашої армії зростає щодня. Десятки тисяч українських патріотів записуються у
добровольці. Проте для повноцінної армії потрібні
не тільки солдати, а й сучасна зброя та матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України.
Сьогодні у Верховній Раді міністр оборони
України Ігор Тенюх звернувся до українських патріотів з проханням допомогти фінансово Збройним силам України. Ми, народні депутати України,
представники депутатської групи «Суверенна єв-

Суспільство
Патріотична
ініціатива

ропейська Україна», прийняли рішення терміново
надати безповоротну фінансову допомогу українським Збройним силам на загальну суму 16 млн
грн.
Звертаємося до всіх народних депутатів,
бізнесменів, громадських діячів, усіх небайдужих громадян України: відгукніться на заклик
про допомогу від нашої армії та приєднайтеся до
нашої ініціативи!
Реквізити Міністерства оборони України
Одержувач: Міністерство оборони України;
Код ЄДРПОУ: 00034022;
Банк: Державна казначейська служба
України, м. Київ;
Код банку МФО: 820172;
Реєстраційні рахунки:
31254307218611 — матеріально-технічне
забезпечення;
31257304218611 — медичне забезпечення.
У разі бажання юридичних і фізичних осіб
здійснювати перерахування коштів певним військовим частинам та установам, звертайтеся
безпосередньо до командирів (начальників) на
місцях».

Стрічка подій 07—13.03.2014

У Сочі тривають ХІ зимові Паралімпійські
ігри. На 11 березня українська паралімпійська
збірна має в активі 11 медалей — по три золоті й

Вишгород

Давайте підтримаємо флот!
ЗВЕРНЕННЯ до сіл, селищ, міст – членів
Асоціації міст України 05.03.2014

Сьогодні, у важкий для країни час,
військово-морські сили України стоять на
захисті територіальної цілісності та суверенності нашої держави, дотримуючись
вірності Військовій присязі. Серед них
судна, названі на честь українських міст.
Третього березня громада міста Борщів Тернопільської області на чолі з міським головою І. Башняком провела віче
та прийняла рішення надати фінансову
підтримку екіпажу рятувального катера
«Борщів» ВМС України і зібрала кошти у
сумі 36 тис. грн.
Закликаємо міста, селища та села
підтримати цю ініціативу та надати фінансову і моральну підтримку екіпажам
та військовим частинам, де базуються
підшефні судна ВМС України.
Пропонуємо містам, селищам та селам, які не мають підшефних кораблів,
надати допомогу, перерахувавши кошти
за такими реквізитами:
Банківські реквізити:
СФ ППОКБ «Приватбанк», МФО

324935
Отримувач: Благодійна організація
«Фонд відродження українського флоту»
Код отримувача: ОКПО: 37636604
Поточний рахунок 26000060489109
(у гривні)
Поточний рахунок 26001054802650
(у доларах США)
Поточний рахунок 26001054803455
(у євро)
Призначення платежу: Благодійний внесок.
*реквізити опубліковані на офіційному сайті Міністерства оборони України
Фінансова допомога потрібна українським морякам для закупки продуктів
харчування, питної води, предметів першої необхідності тощо.
Виконавча дирекція Асоціації міст
України переконана, що завдяки допомозі територіальних громад з усіх куточків нашої держави військові моряки
відчують дух та підтримку єдиної неподільної України.

Молімось за єдність

срібні та п’ять бронзових. Дев’ять нагород наші
спортсмени вибороли в біатлоні, дві — у лижних
гонках.

(Початок на стор. 1)
Це все чесноти, які необхідні для
спасіння людської душі і несення подвигу Великого посту.
Нині від нас усіх потрібна особлива
духовна і моральна чуйність. Ми маємо
з братньою любов’ю один до одного
зберігати мир і спокій, пам’ятати про
те, що нам усім разом жити у нашому
спільному домі. А тому необхідно зберегти дарований Богом мир на нашій
благодатній землі древньої Святої Київської Русі — колиски Православ’я.
Піст і молитва — головне сьогодні.
Церква закликає до посиленого посту
і молитви, примноження братньої любові між усіма жителями України — це
необхідно для порятунку нашої держави.
У дні Великого посту кожній людині треба потрудитися, щоб очистити
свою душу, стати кращим, не шукати в
інших людях погане, а потрудитися над
собою, щоб погане пішло з душі кожного з нас, і мати надію на Бога.
Ми також повинні пам’ятати і про
те, що всі християни — політик це,
проста людина чи державний муж —
зобов’язані усвідомлювати, що хрис-

тиянину земні блага потрібні, аби він
міг найкращим чином здійснити своє
високе покликання — стати подобою
Божою, виконати свій обов’язок перед
Богом і Церквою.
У наших молитвах ми просимо у
Господа милості, щоб зберіг нашу рідну
Україну, щоб послав мир на нашу землю, щоб люди зрозуміли, що ми — діти
одного Отця, що ми всі — творіння Божі,
і що Бог закликає нас любити і терпіти
одне одного.
Закликаю всіх помолитись за єдність України. Ми всі — діти єдиного
Бога, громадяни однієї країни, нам нічого ділити.
Церква не ділить людей за національною, політичною, мовною та іншими ознаками. Тож давайте побудуємо
країну, в якій кожен зможе вільно сповідувати свою віру, вільно розмовляти
своєю мовою та вільно мати ті чи інші
погляди. Для цього нам потрібне примирення.
Воскрес Христос, воскресне Україна, якщо ми будемо йти за Христом.
Нехай Господь нам допоможе, щоб у
дні Святої Пасхи ми були всі єдині, як
і раніше.

Водно-спортивна база «Вишгород-Марина»
Василь КОЛОБОВ, директор КП «УФКС»
Яхт-клуб «Енергетик», організований
1965 року за кошти КБМУ, у 1985-му був
переданий Київській ГЕС.
2011 року — у зв’язку зі скороченням
дільниці гідроцеху — ГЕС зняла із себе
відповідальність за збереження майна і
благоустрій території. Тому Вишгородський міськвиконком доручив спеціальній комісії обстежити й інвентаризувати
майно на території яхт-клубу «Енергетик», а директору КП «УФКС» — здійснити
благоустрій цієї території та забезпечити
належні та безпечні умови для відпочинку і занять вітрильним спортом. Закинуті
елінги, потрощені дороги, хащі та купи
металобрухту – ось що чекало на нових
власників.
а вишгородській землі, на березі
Київського водосховища, — п’ять
яхт-клубів. І жоден з них не є комунальною власністю вишгородської громади.
Ще два роки тому — 27 квітня 2012 року
— рішенням № 11/17 Вишгородська міська рада шостого скликання надала дозвіл
комунальному підприємству «Управління
з розвитку фізичної культури і спорту Вишгородської міської ради» на розробку документації з відведення земельної ділянки
площею 2,5 га — для розташування водноспортивної бази «Вишгород-Марина».
Це — ділянка на славнозвісній території вишгородського яхт-клубу «Енергетик»,
на який зазіхали і Міненергетики, і Енергонагляд, і навіть Громадська організація

Н

«Яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. Строкова» (зареєстрована у с. Нові Петрівці), що користувалася майном ГЕС і ГАЕС п’ять років, але
жодної копійки у місцевий бюджет не надійшло.
Вже півтора року на цій ділянці, за рішенням виконкому від 19.07.2012 р. № 177,
свою діяльність проводить КП «УФКС» — і до
міської скарбнички надійшло 272 600 грн.
Створено шість робочих місць для вишгородців. Маємо 62 договори з власниками
яхт.
Міське
комунальне
підприємство
«УФКС», відповідно до чинного законодавства, забезпечує розвиток вітрильного спорту, насамперед – дитячо-юнацької
спортивної школи, а також клубу віндсерфінгу. До речі, наші вихованці — члени збірної України у класі 49-er (це олімпійський
клас суден і команда № 1).
Маємо 11 дитячих яхт, 10 вітрильних дощок. У планах — придбати іще півдесятка
нових «Оптимістів» і п’ять нових дитячих вітрильних дощок.
Документи на узаконення 2,5 га берегової смуги вже підготовлені, погоджені і чекають затвердження на сесії міськради.
На водно-спортивній базі «Вишгород-Марина» створені майданчики міської
ДЮСШ і клубу віндсерфінгу, є підйомні механізми, будуть створені адміністративна
будівля з кают-компанією та кафе, стоянка
на120 яхт, два сквери з пляжною зоною (у
затоці та на Київському водосховищі), парковка для 60 автівок, стоянка на 40 автокемпінгів для яхтсменів.

Водно-спортивну базу «Вишгород-Марина» необхідно утримувати. Кошти для цього — з платних послуг, за електроенергію та
охорону майна (яхти, механізми, приміщення для їх зберігання, кемпінгові будиночки).
Мешканці та гості Вишгорода отримають
місце для відпочинку, корпоративів. Вихід до
води, пляжні зони, звісно, є і будуть безкоштовні. Платні послуги — це: парасолька,
лежак, паркування, водні атракціони (катання на катамаранах, водних велосипедах

і лижах, банані, яхті моторній і вітрильній, а
також на гребній шлюпці).
Фінансові, юридичні питання та електропостачання на водно-спортивній базі «Вишгород-Марина» забезпечує КП «УФКС». Два
тренери (викладачі вітрильної школи — серфінг і вітрильні човни), інструктор, який відповідає за вихід усіх яхт у море, три охоронці, два робочих, які прибирають територію
та приміщення, — вісім робочих місць для
вишгородців.

Наше місто
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Віктор РЕШЕТНЯК: Зробити ПРАВильний вибір

Вітання

що тінь кинуто і на них, тому що нинішні міські депутати продовжили справу відродження
Вишгорода, старт якому дали у 2006 році.
— Місто обласного значення — велика
вишгородська мрія останніх п’яти років…
— Ми за адмінреформу, аби влада була
зосереджена на місцях… Тому що Вишгород
від цього тільки виграє. Це доводять економічні розрахунки, які ми вже не раз озвучували у ЗМІ.
Врешті, Вишгород має бути пілотним
містом для інноваційних технологій, еко- і
соціальних програм. Все це відображено у
міських програмах цього року, і кожна з них
— тема для окремої змістовної розмови.
— Самі перспективи. А які є болючі,
проблемні, нагальні питання зараз?
— У тих, хто працює, завжди є проблемні питання. Та вирішувати їх треба законним
способом. Чи-то вибори голови місцевої
ради, чи-то земля…
От, наприклад, рішення міських депутатів
27 грудня минулого року — коли вони проголосували за раціональне використання земельної ділянки на Гористому (комунальний
яхт-клуб) — нині в суді, який визначатиме законність прийнятого рішення.
Ну що ж! Є підстави, докази — звертайтеся до суду! Немає — не заважайте працювати! А тим більше неприпустимо — захоплювати приміщення і територію, де працює міське
комунальне фізкультурно-спортивне підприємство, перешкоджати його діяльності!
Українці вийшли на Майдани — ЗА правове суспільство. І починати із самосудів і беззаконня — гидко. Громадську позицію треба
обстоювати, не порушуючи права інших, не
виходячи за межу, за «червону лінію».
У неділю, 9 березня, був на народному
вічі. На жаль, там зібралось дуже мало людей. Попри те, що були Шевченківські дні,
практично не було і депутатів. Їх обирала
вишгородська громада, тому хотілося б, аби
вони були з людьми.
У таких віч є раціональне зерно.
Об’єднуються люди різних конфесій, політичних переконань. І саме зараз актуальні
слова Тараса Шевченка «Єднаймося…»
— Тобто конфлікт інтересів…
— … Зовсім не на часі, коли у Криму така
небезпека для цілісності держави, а отже —
для кожного із нас.
Я приїхав до Криму з батьками ще хлопчиськом, там виріс, учився, отримав професію, створив сім’ю. Я добре знаю Крим,
знаю, що там нормальні люди, які хочуть того
ж, що і ми, — нормального життя.
Це наша провина, не кримчан: не встигли
донести вчасно інформацію. Мовний закон
теж зіграв не на нашу користь.
Пресинг — з боку Росії та байдужість
протягом стількох років — з боку України. Я
— кримчанин і відчував це на собі.
Мої батьки спілкувались українською
вдома. На жаль, я не вивчав українську мову,
але в душі я — українець, і вірю: Крим зробить правильний вибір.
Спілкуюся з мером смт Чорноморське,
відчуваю напругу, в якій перебувають мешканці побратима Вишгорода, і думаю про те,
наскільки важлива національна й культурна
єдність, спільні інтереси.
Вишгородська земля об’єднувала людей
іще з часів Київської Русі. Звертаюся до всіх
українців, і насамперед — вишгородців, словами заповіту Ярослава Мудрого — жити у
мирі та злагоді.
— По всій країні відбуваються зміни.
Чи торкнуться вони місцевої влади?
— Звичайно, бо життя не стоїть на місці.
В першу чергу, ми хочемо поліпшити висвітлення своєї роботи перед широким загалом

Шановні працівники житловокомунального господарства та
побутового обслуговування населення!

Щиро вітаю вас з професійним
святом!
Саме ви створюєте гарний настрій у людей. Від вашого ставлення до справи великою мірою
залежать працездатність людей, їх
настрій, атмосфера в суспільстві,
затишок і комфорт.
Сподіваюся, що ви й надалі з
відчуттям відповідальності будете
працювати над поліпшенням умов
життя мешканців міста, подальшого благоустрою Вишгорода та

підвищенням якості побутових послуг.
Прийміть у цей святковий день
слова щирої вдячності за вашу самовіддану працю і найщиріші побажання доброго здоров’я та чудового весняного настрою.
Бажаю щастя, добробуту, віри
у власні сили вам та вашим родинам, міцного здоров’я і, звичайно,
подяки та поваги від людей.
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК

Пряма мова
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

(Початок на стор. 1)
З цією громадською організацією ми
обов’язково будемо співпрацювати, коли
вона пройде легалізацію офіційним шляхом.
Але нашим правоохоронним органам час вилазити із нірок і виконувати свої безпосередні обов’язки.
Самооборона — допоміжна установа.
Виділятися амуніцією і наводити жах на мешканців міста — недоцільно.
Упевнений, що у Вишгородській Самообороні мають бути лише перевірені, фізично і
психічно стійкі особи, порядні та авторитетні
у місті люди — з відповідними позначками
і документами, що підтверджують законні
права цього формування.
— Наскільки я знаю, Вишгородська
Самооборона патрулює місто і район разом із міліцією.
— Так, тому що вони — допоміжна міліції сила і діють профілактично, припиняють
можливі порушення закону. У перехідні періоди піна виходить на поверхню. Охочі поживитися чужим — добром чи посадою — використовують у своїх цілях природний потяг
людей до справедливості.
— Це Ви про перезавантаження влади?
— Люди, які геройськи відстоювали свою
позицію на Майдані, заслуговують на повагу.
Зміна влади потрібна, але замінювати одних
іншими, та ще й не у легітимний спосіб, — не
змінить ситуацію.
Треба змінити системний підхід до самоуправління. У кожного району, міста є свої
проблеми, і розв’язувати їх потрібно на місцях. Тобто — децентралізувати владу.
Мене як мера хвилюють звернення деяких новопризначенців. До Вишгорода завжди був підвищений інтерес, нині він не
зменшився. І це викликає неабиякі труднощі
у роботі.
Зараз формуються нові структури — до
судових включно, суспільство вимагає змін.
Але я переконаний, що органи управління
— у центрі і на місцях — насамперед мають
бути морально чисті і професійні. Іще раз наполягаю на професійності, бо в ідеалістичній
гонитві за кращим ми можемо втратити все
хороше, що мали, всі наші надбання.
Деякі, толком не розуміючи, що це таке,
наполягають на люстрації. Люстрація починається з розгляду того, що зроблено. Тобто
судити необхідно по справах, а не розкидатися гаслами та полювати на відьом.
Я хотів би застерегти від цього. Закликати городян зробити правильний вибір, уважно придивитися до прізвищ у «списках на посаду», чи всі вони викликають довіру.
На жаль, у такий нелегкий для країни час
активізувались «політичні шизофреніки». Активізуються вони на сайтах, у газетах. Тому
прошу вишгородців: читайте, якщо хочете,
але судіть по справах.
Я ніколи не втікав від труднощів. Ми відкриті до діалогу.
Звісно, є проблемні питання, які ми не
приховуємо. Але не потрібно на цьому робити політику.
От нещодавно з’явилася у поштових
скриньках вишгородців «крилата» газетка із
звинуваченнями чинного міського депутатського корпусу в усіх смертних гріхах. Зрозуміло, що у перехідний період подібних статей
і друкованих видань на замовлення буде чимало. Із закидами, що зачіпатимуть сьогодні
одного, завтра — іншого, післязавтра — третього.
Обурені публікаціями, що паплюжать
честь і гідність міськради, до мене звернулися депутати минулого, п’ятого скликання
Вишгородської міської ради. Вони вважають,

вишгородців, забезпечити кожному жителю
відкритість і доступність до необхідної інформації. Після ремонту приміщення ми створимо «єдине вікно» для надання населенню адміністративних послуг.
Також міська рада ухвалила створити
свій архітектурно-будівельний відділ, який
допоможе більш системно реалізувати наші
проекти, дотримуватися вимог Генерального плану розвитку міста.
— В обласній раді нове керівництво.
Які питання Ви ставите перед ним?
— Із новим керівництвом Київщини ще не
знайомий особисто. Але чув чимало хорошого.
Щодо питань, найперше, це будівництво
у Вишгороді нового дитячого садка. На жаль,
у попередніх очільників області ми не знайшли підтримки в цьому питанні. А це проблема № 1 для міста. Також ми хочемо увійти
до обласної програми по заміні застарілих
ліфтів у житлових будинках.
— На які іще позитивні зміни у місті
можуть розраховувати вишгородці у поточному році?
— Ми плануємо у цьому році здійснити
реконструкцію площі біля Будинку культури
«Енергетик». Обласна програма передбачає
фінансування цих робіт.
По-друге, продовжимо благоустрій на
старій промзоні в районі вул. Набережної.
Спільно з Укрзалізницею відпрацювали необхідні документи для демонтажу частини
залізничної колії. Цього року цю роботу плануємо розпочати.
По-третє, ми продовжимо переговори з
Федерацією футболу України щодо реконструкції нашого стадіону «Енергетик». Хочемо залучити до цієї справи кошти УЄФА.
Зараз головне — наповнення бюджету.
За перші два місяці 2014 року ми його успішно виконали. Є всі підстави сподіватися, що
і в наступні місяці до міської казни надійдуть
заплановані кошти.
В контексті вищезазначеного дуже потрібно, аби якнайскоріше запрацювала центральна влада. Для того, щоб наші плани невідкладно втілювалися у життя.
— Вже середина березня. Навесні
зазвичай впорядковують сади й городи, клумби, білять тротуари, комунальні
служби вивозять пісок з узбіч, а двірники
прибирають прибудинкові території. Та
чи справитися їм самим?
— Звісно, скоріше це зробити гуртом, бо
після зими чимало збирається сміття. Та й
мешканці будинків не завжди охайні, буває,
що накидають недопалків з балконів собі ж
попід вікнами або зводять барикади з післяремонтного негабариту біля контейнерів

Посади своє дерево
Із 11 березня по 08 травня 2014 року мають
бути здійснені заходи з озеленення, благоустрою, ліквідації стихійних сміттєзвалищ у лісосмугах і уздовж
доріг, очищення водних джерел, будівництво і ремонт
доріг комунальної власності і тротуарів, приведення у
належний санітарний та естетичний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних
і господарських майданчиків, а також акція «Посади
своє дерево».
Міський штаб визначає й оголошує дати проведення загальноміських суботників, залучає громадськість, учнівську та студентську молодь.
До 11 квітня 2014 року у Вишгороді необхідно:
— встановити урни для сміття біля об’єктів господарювання, забезпечити прибирання закріплених за

для сміття.
Прошу вишгородців не забути і про те,
що надзвичайно об’єднує громаду, — спільне прибирання рідного міста. Попри всі події,
всі негаразди, Вишгород має бути світлим,
чистим, красивим.
Закликаю усіх: виходьте на загальноміські толоки, прибирайте свої подвір’я та
прибудинкові території, очищайте від непотребу підвали, саджайте квіти під вікнами та
балконами. Весняне прибирання міста вже
стало у нас традиційним — а потім чистоту
зовсім неважко підтримувати. Так і звикнемо
до порядку.
— Прийоми у Вас особисто, Ваших заступників і керівників комунальних служб
міста — по середах. У цей час більшість
вишгородців — на роботі чи навчанні. Між
тим, люди хочуть вирішити свої питання чи запропонувати щось корисне для
міської громади.
— У вишгородців є прямий зв’язок з місцевою владою — газета «Вишгород». Надсилайте свої запитання на електронну пошту,
телефонуйте, пишіть листи — на всі запитання відповідатимуть мої заступники або я
особисто.
Коли потрібно було привести місто до
ладу, я не був у жодній партії. Увесь благоустрій Вишгорода – це в першу чергу заслуга мешканців міста, наших підприємств, які
сплачують податки.
Все зроблено за гроші громади. Тому не
потрібно ділити заслуги між містом, областю
і районом. Аби розвиватись, потрібно заробляти.
Дякую вам, що ми виконуємо бюджет. Це
ваша заслуга, вишгородці!
Зараз весна. Час оновлення. Варто трішки відходити від політичних перепалок.
Країна складається із таких міст, як Вишгород, сіл... Якщо ми кожен куточок приберемо — то і обличчя країни покращиться.
Треба починати з себе. Дякую керівникам
комунальних підприємств, що продовжують
працювати, незважаючи на всі проблеми, і
особливо — нашим двірникам!
— Дякуємо за відповіді, Вікторе Олександровичу.

Нагадуємо нашим читачам:
www.vyshgorod.in.ua — вебсайт, де ви можете перегорнути сторінки номерів газети, починаючи з
2006 року;
(04596) 52-725 — телефон/
факс редакції (пн-пт: 08:00 — 18:00);
ngvyshgorod@ukr.net — електронна адреса газети «Вишгород»

Двомісячник благоустрою

суб’єктами підприємництва територій та вивезення
сміття на полігон ТПВ (с. Старі Петрівці);
— відновити благоустрій і озеленення місць,
розритих під час ремонтних робіт ВМКП «Водоканал», ВРКП «Вишгородтепломережа», Вишгородської дільниці ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго», Центру
електрозв’язку № 8 (Слюсар В.А.), Вишгородської філії експлуатації газового господарства;
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час проведення толок, вивезти сміття
у спеціально обладнані для спалювання місця (КПЖ і
КГ).
Повний текст розпорядження від 13 березня
2014 року № 14 — чит. на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua та у наступному номері
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15 березня

Офіційно

2014 року

Вишгород

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ Комунального підприємства
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Початок див.
Вишгородської міської ради» на 2014 рік
у №№ 6-10’2014
Комунальне підприємство «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради» (далі – комунальне підприємство) створено у 1995
році, але господарська діяльність практично не здійснювалася.
У 2010 році, відповідно до рішення Вишгородської
міської ради від 23.09.2010 р. № 262, комунальному підприємству були надані повноваження щодо контролю
виконання, утримування та корегування затвердженого
Генерального плану міста Вишгорода. Також комунальним підприємством отримано ліцензії Державної служби
геодезії, картографії та кадастру на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт АГ № 500488 та ліцензії Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю у Київській області на проведення господарської
діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
АВ №556166.
Комунальне підприємство «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради», відповідно до статуту, проводить господарську діяльність за такими напрямками:
1. Інвестиційна діяльність.
2. Організаційне забезпечення виконання програм та
завдань з розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
3. Виконання функцій замовника з розвитку інвестиційних та власних проектів будівництва об’єктів будівництва,
освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі,
громадського харчування, комунального господарства,
промисловості, культурно-побутового та іншого призначення.
4. Організаційне забезпечення та практичне виконання
обсягу робіт з оформлення права користування земельними ділянками на замовлення інвесторів, фізичних та юридичних осіб.
5. Архітектурне проектування та здійснення супроводження проектних робіт, у тому числі отримання вихідних
даних на проектування, проведення тендерів на визначення виконавця проектно-кошторисної документації, розробка та погодження проектної документації, виконання
експертизи проектів та затвердження проектно-кошторисної документації.
6. Розробка технічної документації щодо відведення
земельних ділянок, інвентаризації, встановлення (відновлення) меж та інш.
Інструментами вирішення поставлених завдань мають
стати:
1. Затверджений Генеральний план міста.
2. Правила забудови міста.
3. Правила відводу земельних ділянок під забудову.
4. Програма розвитку інженерної інфраструктури.
5. Закон України про регулювання містобудівної діяльності.
6. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
7. Діючі ДБНи та інші нормативні документи.
8. Земельний кодекс України.
В основу фінансування цільових програм будуть закладені можливості міського бюджету, а також цільові кошти,
в обсягах, запланованих на розвиток місцевих громад у
центральному, обласному та районному бюджетах, а також власні кошти комунального підприємства та залучені
кошти інвесторів.
Програма розвитку та фінансування комунального
підприємства
Мета Програми — забезпечити:
- замовників (юридичних та фізичних осіб) у якісних
послугах з проектування землевпорядної та містобудівної
документації;
- проведення комплексу землевпорядних робіт з інвентаризації земель комунальної власності, земель загального користування міста Вишгорода;
- розробку технічної документації з встановлення меж
прибудинкових територій у місті Вишгороді;
- відповідність проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою затвердженому Генеральному
плану м. Вишгорода;
- відповідність проектів будівництва та реконструкції
об’єктів інфраструктури міста затвердженому Генеральному плану;
- введення в дію електронної локальної бази землекористувачів міста для забезпечення контролю над платниками земельного податку та орендної плати в бюджет
міста;
- виконання програм розвитку житлової та соціальнопобутової інфраструктури міста.
Фінансове забезпечення діяльності комунального
підприємства
Розвиток комунального підприємства здійснюватиметься як за рахунок коштів, отриманих від господарської
діяльності, інвесторів, так і за рахунок коштів міського бюджету.
Планові напрямки отримання коштів від фінансово-господарської діяльності підприємства, заплановані у 2014 р.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стаття прибутку
Надання платних послуг замовникам (фізичним та юридичним
особам) по геодезії, топографії
та інш. вихідних даних щодо складання технічної та проектної документації згідно з отриманими
ліцензією та сертифікатами
Надання платних послуг замовникам з архітектурного, містобудівного та будівельного проектування об’єктів будівництва та
інженерної інфраструктури згідно
з отриманою ліцензією
Надання платних послуг (витягів, довідок) щодо відповідності
технічної документації із землеустрою та архітектурно-будівельної документації затвердженому
Генеральному плану розвитку
міста
Розробка передпроектної та проектної документації з реконструкції та капітального ремонту приміщень, зміни функціонального
призначення тощо.
Розробка технічної документації
та проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок,
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок, інвентаризація земель тощо
Надання платних послуг суб’єктам
підприємницької діяльності з розміщення інформації та реклами на
прибудинкових дошках та стовпах
освітлення по окремих вулицях у
м. Вишгороді
Розробка паспортів прив’язки
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності згідно із затвердженим наказом № 244 від 21.10.2011 р.
Порядком
Надання інформаційних та інших
послуг в архітектурно-будівельній
та містобудівній галузі, включаючи введення об’єктів будівництва
в експлуатацію

Вартість,
грн

Оплата послуг (ремонт системного
блоку)

3.

Придбання матеріалів та виготовлення рекламно-інформаційних прибудинкових дощок
Оплата за розрахунково-касове обслуговування та комісію банку

2 500,00
4.
5.

10 000,00

15 000,00

Додаток 17
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

1,2

18,8
2,0

Напрямки використання коштів, які планується
отримати з місцевого бюджету та господарської діяльності у 2014 р.
Для розвитку комунального підприємства необхідні дотації з міського бюджету на:
— заробітну плату працівників підприємства;
— забезпечення підприємства офісними меблями,
комп’ютерною та оргтехнікою та витратними матеріалами
до неї, канцелярськими товарами, програмним забезпеченням для комп’ютерів;
— забезпечення реалізації Програми.

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
15 000,00

№
п/п
1.

40 000,00

50 000,00

2.

15 000,00

4.
5 500,00

5.*

Усього: 153 000,00
Загальна характеристика роботи підприємства у
2013 році
Кошторисом підприємству було передбачено фінансування з місцевого бюджету на 2013 рік у сумі 300 тис. грн.
Фактично отримано підприємством у 2013 році 300 тис.
грн (100% від кошторисних призначень).
Дані про отримане фінансування та напрямки використання коштів місцевого бюджету комунальним
підприємством «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради» за
2013 рік
Отримано підприємством бюджетних коштів за
КФКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

300,0
тис.
грн

Напрямки використання коштів:
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Оплата послуг (крім комунальних)
(оплачено за розрахунково-касове обслуговування та комісію банку)
Орендна плата земельної ділянки
Усього видатків:
Від господарської діяльності підприємство
отримує за 2013 р. (тис. грн)
З них:
Оплата за топографічні плани
Оплата за витяги з ГП м. Вишгорода
Оплата за розробку проектної документації
Інші надходження
З них використовується
за напрямками використання коштів:
1.
Орендна плата земельної ділянки
Податки та збори (пдв, податок на
2.
прибуток, частина чистого прибутку)

3.

181,2
67,2
1,5

50,1
300,0

72,8
2,0
18,0
49,4
3,4

32,1
18,7

6.*

7.

8.*

9.*

Стаття витрат

Сума

1) Заробітна плата згідно із
штатним розписом
2) Підвищення посадових
окладів працівникам у зв’язку
з підвищенням мінімальної
заробітної плати у 2014 р.
3) Премії працівникам у розмірі 15 % від посадового
окладу
4) Матеріальна допомога на
оздоровлення, відпускні, лікарняні
Нарахування на заробітну
плату (37,04 %)

181 200,00 грн

1) Канцелярські товари.
2) Витратні та інші матеріали
для комп’ютерної та оргтехніки
Оплата банківських послуг
Орендна плата земельної ділянки у м. Вишгороді, вул.
Ю. Кургузова, 1-а
Придбання комп’ютерної та
оргтехніки
Придбання програмного забезпечення для комп’ютерної
та обчислювальної техніки (
1С Бухгалтерія, Антивірусні
програми та інш.)
Придбання матеріалів, виробництво конструкцій для
розміщення
рекламно-інформаційної продукції на
стовпах освітлення на вулицях міста Вишгорода
Придбання меблів для організації робочих місць працівникам підприємства
Навчання спеціалістів підприємства, підвищення професійної кваліфікації для
сертифікації та отримання
ліцензій за напрямками господарської діяльності

3 000,00 грн
4 000,00 грн

40 800,00 грн

33 300,00 грн

18 500,00 грн

101 420,00 грн

3 000,00 грн
82 203,00 грн

8 000,00 грн*
8 500,00 грн*

90 000 ,00 грн

10 000,00 грн*

20 000,00 грн*

Усього: 603 923,00 грн.
* - статті витрат за умови виконання дохідної частини
плану
Для розвитку комунального підприємства передбачено у 2014 році фінансування дотації з міського бюджету у
сумі 320,00 тис. грн, у т. ч.:
заробітна плата працівників підприємства;
оплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів.
Організація і контроль за виконанням Програми
Дія цієї Програми розрахована на 2014 рік. Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку комунального підприємства покладено на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради та на постійну комісію
міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Офіційно

Вишгород

15 березня

Додаток №16
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ Комунального закладу культури
Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» на 2014 рік
І. Загальні положення Програми
У 2010 році рішенням Вишгородської міської ради утворено новий заклад культури Вишгородський танцювальний
колектив «КЛЕРИКО». Колектив відзначається стабільністю
та постійним зростанням і щодо свого творчого розвитку, і
щодо складу ансамблю.
Діти та підлітки пізнають секрети Терпсихори в групах
різних кваліфікаційних рівнів. Із кожним роком чисельність
колективу зростає, удосконалюється виконавська майстерність вихованців.
На даний час учасниками колективу є понад 150 дітей.
Вони займаються в групах: підготовча (3-5 років), молодша
(6-9 років), середня (10-13 років), старша (14-18 років). Хореографічний колектив має широкий репертуар, який постійно поповнюється колоритними танцювальними композиціями сучасного танцювального мистецтва.
У 2013 році Танцювальний колектив «КЛЕРИКО» брав
участь у проведенні міських культурних заходів, які організовуються Вишгородською міською радою, зокрема:
День захисту дітей;
Святкування з нагоди Івана Купала, м. Вишгород;
Урочисте відкриття алеї Міст-побратимів, м. Вишгород.
Святкова хода на День міста;
Також у 2013 році колектив брав активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло реалізації творчих досягнень. Вихованці
КЗК ВТК «КЛЕРИКО» у цьому році захищали честь міста та
отримали нагороди на таких фестивалях:
- Лауреат І, ІІ ступеню Відкритого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Різдвяний Київ»;
- Володар Гран-Прі Міжнародного фестивалю мистецтв
«Танці з Карпатами-2013», м. Львів;
- Лауреат ІІ, ІІІ ступеню Міжнародного хореографічного
конкурсу «Київ Art Fest», м. Київ;
- Гран-Прі Міжнародного хореографічного фестивалюконкурсу «Танцювальний шторм – 2013», м. Кранево, Болгарія;
- Лауреат І ступеню Всеукраїнського телевізійного конкурсу «Крок до зірок», м. Київ.
Фактичне фінансування закладу у 2013 році із коштів загального фонду міського бюджету у загальній сумі склало:
Заробітна плата

292 073,00 грн

Нарахування на заробітну плату

112 378,00 грн

Оплата
послуг

комунальних

Послуги,
матеріали

Водопостачання,
електроенергія,
вивіз сміття

предмети,

9 573,00 грн

35 000,00 грн
Усього:

449 324,00 грн

Колектив запрошують не тільки на різні Міжнародні фестивалі-конкурси, що проводяться як в Україні, так і за кордоном (Франція, Польща, Болгарія, Іспанія, Німеччина, Австрія,
Словаччина, Чехія), а й виступати зі своєю концертною програмою у різних містах Європи. Також колектив запрошують
брати участь у різних телепроектах.
У минулому році робота з батьками була плідною та стабільною. Батьки широко залучались до співпраці, залучались
до участі у фестивалях-конкурсах. Ця робота вже стала системною. У колективі створений дієвий батьківський комітет,
регулярно проводяться батьківські збори.
ІІ. Мета Програми
Метою роботи колективу є: навчити танцювати дитину,
а також створити таке середовище, у якому всебічно розвивається її особистість, здібності, обдарування. Хореографічний колектив істотно впливає на його учасників: він сприяє
формуванню у дитини потреби у саморозвитку, формує у неї
готовність і звичку до творчої діяльності, підвищує її власну
самооцінку та статус і в очах однолітків, педагогів, батьків.
Танець таїть у собі величезне багатство для успішного художнього і морального виховання, він сполучає у собі емоційну
сторону мистецтва, приносить радість як виконавцю, так і
глядачу - танець розкриває і ростить духовні сили, виховує
художній смак і любов до прекрасного.
Танець народний, бальний, класичний, естрадний, сучас-

ний, спортивний - усі вони для дитини надзвичайно корисні,
сприяють її фізичному, моральному, естетичному розвитку.
Також метою роботи є сприяння розвитку та укріплення творчих і культурних зв’язків міста з іншими містами України та
Європи.
Відповідно до цього, метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня культурного та
професійного розвитку колективу, належного задоволення
культурних та духовних потреб вихованців колективу, а також сприяння розвитку та укріплення творчих і культурних
зв’язків міста з іншими містами України та Європи.
ІІІ. Основні завдання та заходи Програми
У зв’язку з цим перед закладом стоять такі завдання:
творча робота
організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури та художньої компетентності;
збільшення кількості учасників колективу, охоплених художньо-естетичною діяльністю на базі закладу;
створення більш тісної взаємодії та співпраці зі спонсорами та меценатами;
пошук та налагодження зв’язків із творчими колективами
України та Європи;
участь у міжнародних фестивалях-конкурсах та благодійних заходах, телепроектах;
проведення творчих масових заходів у місті.
адміністративно-господарська
ремонт приміщень закладу;
оформлення приміщення на баланс закладу;
зміцнення матеріально-технічної бази КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» (придбання інвентарю, учбових матеріалів, пошиття форми та костюмів для
вихованців тощо).
ІV. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:
1. Робота щодо формування у вихованців особистісноціннісного ставлення до хореографії, виховання спортивних
інтересів, морально-естетичних ідеалів.
2. Залучення дітей молодшого та шкільного віку до художньо-естетичної діяльності на базі закладу шляхом участі вихованців закладу у різноманітних фестивалях, конкурсах, змаганнях, масових заходах місцевого та всеукраїнського рівня.
4. Матеріально-технічне забезпечення.
5. Інформаційно-методичне забезпечення.
V. Обсяги та джерела фінансування Програми,
обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми на 2014 р.
У 2014 році фінансування програми розвитку Вишгородського танцювального колективу «КЛЕРИКО» здійснюватиметься із коштів загального фонду міського бюджету.
Для здійснення статутних завдань комунального підприємства передбачено у 2014 році фінансування з міського бюджету у сумі 475,00 тис. грн, у т. ч.:
заробітна плата працівників підприємства;
оплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів.
За рахунок інших надходжень підприємства заплановано
розвиток підприємства, а саме:
Перелік необхідних заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази КЗК Вишгородський танцювальний
колектив «КЛЕРИКО»
1 Поточний ремонт Костюмер- 150 000,00 грн
приміщення за- на, кабінет
кладу
та
другий
зал
2 Придбання ме- Р о б о ч и й
25 000,00 грн
блів
стіл, стілець,
шафа
3 Пошиття
для Тканина, по20 000,00 грн
учасників
ко- шиття
лективу (сумки,
рюкзаки)

4

Придбання необхідних методичних матеріалів та
літератури

2 500,00 грн

5

Придбання канцтоварів, малоцінних матеріалів

3 500,00 грн

6

Придбання мию2 500,00 грн
чих засобів
Проведення масових заходів «КЛЕРИКО»
7
Концерт (мю- Д е к о р а ц і ї
30 000,00 грн
зикл)
для свята,
костюми
учасникам,
реквізити,
оренда концертного
залу
Участь КЗК Вишгородський танцювальний колектив
«КЛЕРИКО» у конкурсах, фестивалях
8

Міжнародний
фестиваль
мистецтв «Зимова казка в
Татрах»
м. Закопане,
Польща

Проїзд, проживання,
харчування,
участь

70 000 грн

9

Міжнародний
хореографічний фестиваль
«Сузір`я Терпсихори» м. Лутракі, Греція

Проїзд, проживання,
харчування,
участь

110 000 грн

10

Міжнародний
благодійний
фестивальконкурс «Чорноморські
ігри»

Проїзд, проживання,
харчування

60 000 грн

11

Чемпіонат
України по танцювальному
шоу (відбірний
на чемпіонат
світу), м. Одеса

Проїзд, проживання,
харчування

60 000 грн

ВСЬОГО

на значне зменшення фінансування за рахунок бюджетних коштів витрат на:
споживання електроенергії за рахунок
зниження встановленої потужності та використання багатотарифних приладів обліку
спожитої електроенергії;
обслуговування мереж зовнішнього
освітлення за рахунок збільшення строку використання високоефективних освітлювальних приладів.
У результаті впровадження Програми
буде досягнуто рівень освітлення вулиць відповідно до існуючих санітарних норм освітлення, що позитивно вплине на дорожньотранспортну ситуацію в місті.
Відбудеться значне поліпшення екологічної обстановки, оскільки буде повністю
виключено з експлуатації ртутні джерела
світла.

533
грн

500,00

Строки та етапи фінансування Програми залежать від
фактичного фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету та інших доходів не заборонених чинним законодавством.
VІ. Очікувані результати від реалізації Програми
У результаті виконання програми у КЗК Вишгородський
танцювальний колектив «КЛЕРИКО»:
- буде зміцнено матеріально-технічну базу закладу;
- будуть покращені умови для розвитку особистості учасників колективу, що дозволить молоді брати активну участь
у масових святах, організованих Вишгородською міською
радою;
- представництво міста Вишгорода на міжнародному рівні;
- формування та зростання позитивного іміджу міста як
культурного центру.
VII. Організація і контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий
комітет Вишгородської міської ради та постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради

ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В М. ВИШГОРОДІ НА 2014 РІК
I. Загальні положення Програми
Через проблеми з безперебійного енергопостачання, що виникають упродовж багатьох років, дуже гостро постало питання
освітлення населених пунктів. Освітлювальні
прилади, які експлуатуються багато років,
не відповідають технічному рівню сучасного
освітлювального обладнання, і світловіддача
їх дуже низька.
З метою посилення заходів з енергозбереження та безперебійного забезпечення
міста Вишгорода енергоресурсами, покращення умов благоустрою в місті та зниження
рівня аварійності на автомобільних дорогах
назріла нагальна потреба з відновлення зовнішнього освітлення та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення міста.
Дана Програма реконструкції зовнішнього освітлення міста Вишгорода спрямована

5

2014 року

Світлотехнічне обладнання, що передбачене проектом, відповідає міжнародним
вимогам та вимогам, які діють в системі УкрСЕПРО.
Запровадження та використання даного
світлотехнічного обладнання забезпечить
цілі та мету проекту щодо зменшення обсягів
споживання електричної енергії та зменшення витрат бюджетних коштів.
ІІ. Аналіз та характеристика мереж
зовнішнього освітлення по м. Вишгороду
За 2012-2013 рр. кількість світильників
була збільшена на 126 шт., усього світильників зовнішнього освітлення вулиць у місті
стало 1 493 (включаючи заклади освіти, соціальні заклади та адміністративні будівлі).
Спожито електроенергії на освітлення у
2012 р. – 670 тис. кВт/год.
За 10 місяців 2013 р. спожито 725 тис.

М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 18
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

кВт/год.
Прогноз на 2014 рік – 780 тис. кВт/год.
Таким чином, враховуючи тенденцію щорічного зростання споживання електроенергії, прогнозовані показники складатимуть:
2015 р. — 840 тис. кВт/год.
У випадку втілення даного пілотного
проекту щодо переоснащення зовнішнього
освітлення у м. Вишгороді економія спожитої
електроенергії складатиме щорічно:
2014 р. – приблизно 505 тис. кВт/год.
2015 р. – приблизно 580 тис. кВт/год.
2016 р. – приблизно 640 тис. кВт/год.
Фінансування необхідне для переоснащення зовнішнього освітлення у м. Вишгороді у кількості 1 493 світильників складає
понад 15,0 млн. грн.

6

6

15 березня

2014 року

Офіційно

Вишгород
Додаток 18
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В М. ВИШГОРОДІ НА 2014 РІК
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IІІ. Визначення мети Програми
Метою Програми є економічно ефективне енергозабезпечення за умов зменшення
питомних витрат на енергоносії, скорочення бюджетних видатків на оплату паливноенергетичних ресурсів та забезпечення потреб населення м. Вишгорода у послугах
з освітлення міста, забезпечення безпеки
дорожнього руху і попередження правопорушень з мінімальними енергозатратами.
IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
- утримання в належному технічному стані існуючої мережі зовнішнього освітлення;
- своєчасне фінансування заходів з будівництва, реконструкції та ремонту мереж;
- забезпечення безперебійного надання послуг споживачам шляхом своєчасного
усунення аварійних ситуацій;
- використання новітніх енергозберігаючих технологій під час реконструкції та ремонту мереж;
- визначення пріоритетів для виконання
першочергових заходів з комплексної реконструкції мереж.
V. Напрямки діяльності Програми

Вуличне освітлення є одним із основних
питань благоустрою міста. Для належного
освітлення вулиць необхідно:
запровадити аудит нормативів споживання енергоносіїв та старого обладнання;
вдосконалити графіки і режими роботи технологічного обладнання зовнішнього
освітлення;
надавати пріоритет при інвестуванні,
фінансуванні, кредитуванні енергозберігаючим проектам та підприємствам, що впроваджують енергозберігаючі технології;
встановити енергозберігаючі системи
освітлення в бюджетних установах та органах місцевого самоврядування.

запровадження новітніх енергоефективних
та енергозберігаючих технологій, зниження
енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання послуг,
зменшення втрат ПЕР, економію бюджетних
коштів.

VI. Обгрунтування шляхів та засобів
розв’язання проблеми

VIII. Очікувані результати, строки та
етапи виконання Програми

Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв’язується завдяки реалізації заходів такого характеру: організаційного,
технічного (технологічного), структурного.
Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та фінансове забезпечення, створення
і діяльність відповідних структур для досягнення мети Програми.
Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію або
заміну наявного енергоємного обладнання,

За період дії цієї Програми виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та
комунальними службами міста, за умови достатнього надходження коштів до міського
бюджету, має бути забезпечено виконання
таких робіт:
забезпечити потреби населення міста у
безперебійному освітленні вулиць;
забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;
зменшити рівень аварійності на дорогах
міста;

VII. Джерела фінансування
Здійснення видатків на фінансування у
2014 році робіт, пов’язаних із реконструкцією мережі зовнішнього освітлення міста
Вишгорода, очікується за рахунок фінансування коштів міського бюджету розвитку та
можливої субвенції з Державного бюджету.

ПРОГРАМА ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ м. ВИШГОРОДА НА 2014 РІК
I. Загальні положення Програми
Питання енергозбереження та енергоефективності має сьогодні надзвичайно важливе значення у
дошкільних навчальних закладах та установах освіти
міста.
Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та
інші види палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного,
газового обладнання, інженерних мереж у дошкільних
навчальних закладах та установах освіти зумовлюють
шукати нові підходи до розв’язання проблеми.
Проблеми неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки, в першу чергу,
у виробництві, транспортуванні та споживанні теплоенергії. Це призводить до збільшення витрат енергоресурсів, які в структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до
зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці,
соціальні виплати, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію
виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.
Системи централізованого теплопостачання характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю обладнання.
Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро
ставить проблему вирішення питання раціонального
та ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, і тому напрямок на автономне та індивідуальне опалення дошкільних навчальних закладів сьогодні,
як ніколи, стає на місце першочергового виконання.
II. Визначення мети Програми
Мета Програми полягає у підвищенні якості послуг
з теплопостачання та впровадження у життя інноваційних енергозберігаючих технологій, забезпеченні
доступності індивідуального (автономного) опалення
для дошкільних навчальних закладів.
Виконання Програми передбачає удосконалення
системи опалення в місті, зменшення витрат та втрат
енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві,
проведення ефективної енергозберігаючої політики.
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Першочергові завдання Програми орієнтовані на
проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення марнотратства, бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання. Завдання спрямовані також на
здійснення оперативного контролю стану споживання
енергоресурсів, а саме:
- зведення оперативного енергетичного балансу
освітянських закладів;
- систематизації діяльності з енергозбереження;
- вибору першочергових об’єктів впровадження
заходів з енергозбереження;
- контролю перевитрат енергоресурсів у порівнянні з нормативними (базовими) показниками;

- моніторингу заходів з енергозбереження та
контролю ефективності їх запровадження;
- оперативного інформаційного забезпечення з
питань енергозбереження;
- накопичення відповідальними працівниками за
енергозбереження в освітянських закладах досвіду
практичної діяльності у цій сфері, підвищення їх кваліфікації.
Програма призначена як для безпосереднього використання при організації робіт з енергозбереження,
так і для використання в якості базового документа
для розробки відповідних програм на рівні окремих
дошкільних учбових закладів та установ освіти.
Заходи з переведення дошкільних навчальних закладів міста на індивідуальні котли з альтернативними
видами палива та місцеві види палива спрямовані на
підвищення комфортності функціонування учбових закладів, збільшення обсягів використання місцевих видів палива.
Це дасть змогу досягти не лише заощадження
традиційних видів палива, а й перейти до подальшого впровадження комплексу заходів, що забезпечать розвиток споріднених виробництв. Так, перехід
на нові, більш ефективні котли, які використовують у
якості палива відходи деревини та сільськогосподарську біомасу, дасть поштовх до подальшого заліснення земель, які вилучені із землекористування, що
забезпечить постійне поновлення паливних ресурсів.
На сучасному розвитку регіонів при нинішньому економічному рівні неприпустиме використання енергоємних та енергозатратних технологій.
Також треба враховувати та впроваджувати підвищення вимог до теплоізоляції в будівлях дошкільних
навчальних закладів та інших бюджетних будівлях за
рахунок якісного виконання будівельних робіт та введення передових технологій теплоізоляції стін, застосування склопакетів, «теплових дзеркал» та інше.
Нижче наведено перелік необхідного обладнання
для переоснащення системи опалення у дошкільних
навчальних закладах міста:

ІV. Напрямки діяльності Програми
Комплекс проектних робіт з переоснащення системи опалення у дошкільних закладах м. Вишгорода
включає:
одержання технічних умов (газ, вода, каналізація,
електроенергія);
топозйомка, місце прокладання інженерних мереж;
геологія грунтів місць забудови;
проведення державних експертиз (Держпромгірнагляд, Укрметрдержстандарт);
погодження проектних рішень (енергозбереження,
облгаз, архітектура, власники інженерних мереж);
розробка робочих проектів.
Орієнтовна вартість вказаних робіт складає понад
— 285 000,00 грн.
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Назва дошкільного
закладу
В Д Н З
(ясласадок)
«Ластівка»

зменшити до мінімального рівня витрати
і втрати електричної енергії для зовнішнього
освітлення;
знизити кількість аварійних ситуацій на
об’єктах у мережі зовнішнього освітлення;
- створити сприятливі умови до організації дозвілля дітей та молоді;
поліпшити для населення якість послуг
організацій житлово-комунального господарства.
Строки виконання Програми – передбачається провести в один етап упродовж 4-6
місяців з початку фінансування Програми до
кінця 2014 року.
Окупність Програми – 3-5 років з моменту впровадження.
IХ. Організація і контроль за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за
виконанням покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради та постійну
комісію міської ради з питань комунального
господарства, благоустрою міста та на комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю
міста
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 19
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

Найменування обладнання

Стальний котел на дровах або
брикетах ORLAN Super, 80
кВт (W/ORL305, EKO-VIMAR
ORLANSKI) – 2 шт.
Стальний котел на дровах або
брикетах ORLAN Super, 60
кВт (W/ORL304, EKO-VIMAR
ORLANSKI) – 1 шт.
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання 3/4» 95С (10095,
Afriso) – 3 шт.
Котел Vitogas 100-F GS1D
96кВт с Vititronic 200 тип KW5
(Viessmann) – 2 шт.
В Д Н З Котел Vitogas 100-F GS1D
(ясла-са- 96кВт с Vititronic 200 тип KW5
док) «Со- (Viessmann);
н е ч к о » Стальний котел на дровах або
КТКВ
брикетах ORLAN Super, 80
кВт (W/ORL305, EKO-VIMAR
ORLANSKI) – 2 шт.
Стальний котел на дровах або
брикетах ORLAN Super, 40
кВт (W/ORL303, EKO-VIMAR
ORLANSKI) – 1 шт.
Клапан TSK для захисту твердопаливних котлів від перенагрівання 3/4» 95С (10095,
Afriso) – 3 шт.
В Д Н З Стальний котел на дровах
( я с л а - або брикетах ORLAN Super,
с а д о к ) 80 кВт (W/ORL305, EKO«Золотий VIMAR ORLANSKI) – 2 шт.
ключик»
Стальний котел на дровах
або брикетах ORLAN Super,
25 кВт (W/ORL302, EKOVIMAR ORLANSKI) – 1 шт.
Клапан TSK для захисту
твердопаливних котлів від
перенагрівання 3/4» 95С
(10095, Afriso) – 3 шт.
Котел Vitogas 100-F GS1D
96кВт с Vititronic 200 тип
KW5 (Viessmann) – 2 шт.
В Д Н З Котел Vitogas 100-F GS1D
(ясла-са- 96кВт с Vititronic 200 тип
док) «Че- KW5 (Viessmann) - 4 шт.
бурашка»
Стальний котел на дровах
або брикетах ORLAN Super,
80 кВт (W/ORL305, EKOVIMAR ORLANSKI) – 5 шт.
Клапан TSK для захисту
твердопаливних котлів від
перенагрівання 3/4» 95С
(10095, Afriso) – 5 шт.
Загальна вартість переоснащення обладнання дитячих дошкільних закладів

Вартість обладнання
303 956,88 грн

294 356,09 грн

287 635,53 грн

575 324,17 грн

1 461 272,67
грн

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

15 березня

2014 року
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20, 00:00 На слуху
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20 Гiсть
студiї
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:05 Пiдсумки тижня
10:35, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Прем’єра. Д/ф
«Той, хто повернувся»
13:10 Театральнi сезони
13:55 Право на захист
14:15 Вiкно в Америку
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг КМУ
17:35 Околиця
18:05 Фiнансова
перспектива
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Вечiрня
iнформацiйна програма
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН
08:05 «Економiчна
правда»
09:10 Х/ф «Русалка»
(1)
13:00 Х/ф «Ворожка»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30, 21:30 Т/с «У вас
буде дитина» (1)
22:35 «Грошi»
00:00 Т/с «Касл - 2» (2)

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
08:00, 17:50 «Алло,
адвокате!»
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25
«Соцiальна економiка»
16:20, 00:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних
тварин»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Табаков
20:00 Катастрофи вiхи еволюцiї
21:35 В. Бутусов. Коли
замовкнуть всi пiснi
22:45 Монстри
всерединi мене

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф
«Пiдмiна в одну мить»
13:40, 14:20
«Сiмейний суд»
15:00, 16:20 «Жди
меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
22:30 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

Прийняти
чоловіка
таким, яким він
є, може тільки
військкомат

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «СТН-спорттижневик»
08:25, 19:25
«Столиця»
09:00, 21:25 «Служба
порятунку»
10:15 «Якiсне життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»

06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 Х/ф
«Джентльмени
удачi»(1)
11:05 Х/ф
«Повернення блудного
тата»(1)
12:55, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:55 «Детектор
брехнi - 5»
23:45 «Один за всiх»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
19:00 Подiї
Мухтара»
07:15 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
Україною
08:55 «До суду»
09:10 Т/с «Висока
09:55, 11:25 Суд
присяжних
кухня»
12:35 «Справа лiкарiв»
13:00 Т/с «Подружжя» 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:00, 15:20, 17:10
14:25 «Прокурорська
Т/с «Слiд»
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
18:00 Т/с «Сашка»
«Говоримо i
19:45 Ток-шоу
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
«Говорить Україна»
дияволи. Смерч-2»
21:00, 22:30 Т/с
21:15 «Сьогоднi.
«Шаман-2»
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Дикий»
22:00 Подiї дня
23:35 «Казнокради»
23:30 Х/ф «Халк» (2)
00:35 Дикий свiт

07:00, 10:00, 13:00
Новини
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:45 «Слiд»
14:20 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:30, 22:10 Т/с «Дурна
кров»
22:00 Нiчнi новини
22:35 «Вечiрнiй Ургант»
23:05 «Познер»

06:45, 19:20
Надзвичайнi новини
07:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:55 Х/ф
«Неперевершений»
11:45 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
13:45 Х/ф
«Ворошиловський
стрiлець»
15:35 Х/ф «Полювання
на пiранiю»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Братани-3»
21:50 Дiстало!
22:40 Свобода слова

07:00, 09:00, 15:00,
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20 Гiсть
студiї
07:25, 23:30 Країна
on line
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
10:05, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:25 Д/ф
«Сiмдесятники. Леонiд
Осика»
13:00 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
13:40 Д/ф «Мiстерiя
чорної матерiї»
15:15 Брифiнг Кабiнету
Мiнiстрiв України
17:35 Про головне
18:05 Фiнансова
перспектива
21:40 Вечiрня
iнформацiйна програма
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:55
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 10:10, 20:30,
21:30 Т/с «У вас буде
дитина» (1)
11:10, 12:05 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:00 «Не бреши менi
- 4»
14:00 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:50 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:35 «Мiняю жiнку»
00:10 Т/с «Касл - 2» (2)

06:55, 16:50 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:05, 20:05 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:35 Х/ф «Шосе
смертi» (2)
00:55 Х/ф «Таємний
бiк мiста» (2)

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
08:00 «Алло, адвокате!»
09:00, 20:00 Катастрофи вiхи еволюцiї
11:00 В. Бутусов. Коли
замовкнуть всi пiснi
12:25 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олег Табаков
21:35 Одного разу в
Парижi. Далiда i Дассен
00:30 Х/ф «Венецiанський
каприз» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:30, 16:20
«Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

07:00, 09:00, 15:00,

Я хочу бути
добрішою,
але, бачить
Бог, люди самі
нариваються

08:00, 19:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:05 Х/ф «Рожева
пантера»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
00:10 Х/ф «Олiгарх»
(2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:55, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:45, 22:10, 22:40, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
21:40 Час-Тайм

07:00 Х/ф «Плащаниця
Олександра Невського» (1)
09:55 Д/п «Велика
подорож»
10:55 Д/п «Великi битви»
11:20 Д/п «Великi
катастрофи»
12:00 Д/п «Багратiон та
Скавронська»
12:50 Д/п «Межi
реальностi»
13:50 Д/п «НЛО»
14:50 Д/п «Таємниця краху.
Проклятий «Адмiрал»
15:50 Д/п «Таємницi
зниклих лiтакiв»
16:40 Д/п «Таємницi
Нюрнбергського процесу»
17:30 Д/п «Дiм на краю
Галактики»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Погоня» (2)
23:20 Х/ф «Професiонал»
(2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
09:15 Х/ф «Iндiанець в
шафi» (1)
10:50 Х/ф «Перший
лицар при дворi
Аладiна» (1)
12:40 Х/ф «Домашнiй
арешт» (1)
14:40 «КВК- 2013»
16:50 «Вечiрнiй
квартал»
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 М/ф «Кунг-фу
Панда 2» (1)
23:40 Х/ф «Люблю
тебе, чувак» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
Професiя винахiдник» нiндзя»
06:50 М/с «Шоу
08:45 «Агенти впливу» Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
09:30 Т/с «Таємницi
07:45 Мультик з
Лунтiком
слiдства»
08:55 М/с
11:15 Т/с «Державний «Русалонька»
09:20 Єралаш
захист - 3»
12:35 Дайошь
молодьож
19:00, 21:40 «Свiдок»
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
19:30 Т/с «Зниклi
14:25 Т/с «Любить не
любить»
безвiсти»
15:20, 19:00 Панянка22:00 Т/с «Грабуй
селянка
16:15 Богиня шопiнгу
награбоване»
17:10, 20:00 Т/с
«Кухня»
23:00 Т/с «Менталiст
18:05 Розсмiши комiка
22:00 6 кадрiв
- 5»
22:55 Т/с «Свiтлофор»
23:20 Дурнєв+1
00:00 Т/с «Декстер
23:50 Надто грубо для
- 4»
Ю-туб’а

08:10 «Правда життя.

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Темнi
секрети великих мiст
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi
територiї
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Брати по
космосу
20:30 Мiй батько академiк Сахаров
22:30 Замерзла
планета
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Дiалог зi смертю.
Перемовники»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Нотатник
хронiкера. Дмитро
Федоровський»
16:55 «Aсademia».
Спецкурс. «Достоєвський.
«Гравець»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Там, де ти»
23:00 «Секретнi
матерiали: ключi вiд
довголiття»
23:50 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
«Столиця»
10:15 «Зроблено у
Києвi»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київськi iсторiї»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:15 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
17:00 Сьогоднi
09:10, 14:00, 15:20,
08:55 «До суду»
17:10 Т/с «Слiд»
09:55, 11:25 Суд
10:00, 21:00, 22:30
присяжних
Т/с «Шаман-2»
12:35 «Справа лiкарiв»
11:50, 19:45 Ток-шоу 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
«Говорить Україна»
14:25 «Прокурорська
13:00, 23:30 Т/с
перевiрка»
«Подружжя»
15:40 Ток-шоу
18:00 Т/с «Сашка»
«Говоримо i
22:00 Подiї дня
показуємо»
00:30 Т/с «Ментовськi 17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2»
вiйни 7» (2)
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
— Де знайти
21:35 Т/с «Дикий»
таку дівчину,
23:35 «Тричi дикий.
як ти?
Пiслямова»
— У дурдомі
00:30 Головна дорога
19:00 Подiї

07:00 Пiдйом
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05:55, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
добре!»
«Воронiни»
07:40, 18:30
09:00, 17:05 Т/с «Не
«Неймовiрна правда
родись вродлива»
09:50 Т/с «Татусевi
про зiрок»
дочки»
09:05 «Зiркове життя.
15:10 Х/ф «Рожева
Зiрковi весiлля»
пантера-2»
10:10 Х/ф «Мiй тато - 18:00, 23:45 Репортер
18:20 Абзац!
льотчик»(1)
22:00 Х/ф «Блондинка
11:55, 20:05 «Слiдство в закон»
ведуть екстрасенси» 23:55 Х/ф «Зозуля»
12:45, 00:45
«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:55 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

07:00, 10:00, 13:00,
01:00 Новини
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:45 «Слiд»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:30, 22:10 Т/с «Дурна
кров»
22:00 Нiчнi новини
22:35 «Вечiрнiй Ургант»
23:05 «Чоловiк та
жiнка»

— Чому
мовчите?
— Боюся бути
нав’язливою.
— А можливо,
Ви просто не
знаєте відповіді на білет?

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Реалiтi-шоу
«Резервiсти»
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Зниклi безвiсти»
15:00, 17:00 Т/с
«Летючий загiн»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:00 Т/с «Менталiст
- 5» (2)

Це ви не
бачили ще
мене в бійці!
Мене так всі
луплять, так
луплять!

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15, 00:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 13:10,
18:35, 19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с
«Русалонька» (1)
09:20 Єралаш
10:10 Країна У
12:35 Дайошь
молодьож
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Любить не
любить» (1)
15:20, 19:00 Панянкаселянка
17:10, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:05 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
22:55 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:50 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:25 Х/ф «Хiд конем» 07:30, 16:00 Т/с «Моя
(1)

прекрасна няня» (1)

08:00, 09:30 Т/с «Нове 08:30 М/с «Маша i
життя сищика Гурова»
Ведмiдь» (1)
(1)
10:00 Х/ф «Iндiанець в
09:00, 18:30 Новини
шафi» (1)
2+2
11:50 Т/с «Всi жiнки 16:30, 19:00 Т/с
вiдьми» (1)
«Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»

13:30 Т/с «Дикий

21:25 Лiга Чемпiонiв

ангел» (1)

УЄФА. Челсi -

15:00, 19:20 «Орел i

Галатасарай. Пряма

Решка»

трансляцiя
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня
00:55 Лiга Чемпiонiв

17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор

УЄФА. Реал Мадрид - Хаус» (2)
Шальке 04

06:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Темнi
секрети великих мiст
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 НЛО.
Шпигунська вiйна
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Першi НЛО
20:30 1941-й.
Напередоднi
22:30 Замерзла
планета
23:30 10 несподiваних
фактiв

01:15 «Нiчне життя»

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Зникла
субмарина. Трагедiя
К-129»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Нотатник
хронiкера. Дмитро
Федоровський»
16:55 «Aсademia».
Спецкурс.
«Достоєвський. «Бiси»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Там, де ти»
22:50 «Спецiальний
кореспондент»
23:50 «Гра в бiсер»
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20 Гiсть
студiї
07:20, 23:30 Країна on line
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Включення з КМУ
10:20, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:30 Дiловий
свiт
12:45 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
13:40 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014 Бразилiя
14:10 Чемпiонат свiту з
футболу 2014. Щоденник
FIFA
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг КМУ
18:05 Фiнансова
перспектива
21:40 Вечiрня iнформацiйна
програма
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 10:10, 20:30,
21:30 Т/с «У вас буде
дитина» (1)
11:10, 12:05 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:00 «Не бреши менi
- 4»
14:00 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:50 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:35 «Чотири весiлля
- 3»
00:15 Т/с «Касл - 2» (2)

06:55, 16:55 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:05, 20:05 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:35 Х/ф «Будинок
воскових фiгур» (2)

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соціальний пульс «
06:55, 18:50, 21:25,
22:40 «Економiчний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
08:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
09:00, 20:00
Катастрофи - вiхи
еволюцiї
11:00 Одного разу в
Парижi. Далiда i Дассен
12:25 «Будь в курсi!»
13:15 «Кумири»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Токарєв
21:35 Дочка матерi. Х.
Орбакайте

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:30, 16:20
«Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
22:30 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

07:00, 09:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00, 22:30 Т/с
«Шаман-2»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00, 23:30 Т/с
«Подружжя»
18:00 Т/с «Сашка»
22:00 Подiї дня
00:30 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

Пробач,
навчання... ми
не можемо
бути разом

Мій підступний
план, метою
якого було
поневолення
світу, провалився на
початковому
етапі — встати
о сьомій годині
ранку
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06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 10:10, 20:30,
21:30 Т/с «У вас буде
дитина» (1)
11:10, 12:05 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:00 «Не бреши менi
- 4»
14:00 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:50 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:35 «Українськi
сенсацiї. Божевiльнi»

06:55, 16:55 Т/с

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
08:00 «Алло, адвокате!»
09:00, 20:00
Катастрофи - вiхи
еволюцiї
11:00 Дочка матерi. Х.
Орбакайте
12:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Толкунова
21:35 Iгор Тальков.
Повержений в бою

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:30, 16:20
«Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
22:30 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00, 21:00, 22:30
Т/с «Шаман-2»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00, 23:30 Т/с
«Подружжя»
18:00 Т/с «Сашка»
22:00 Подiї дня
00:30 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:10, 20:05 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:35 Х/ф «Зупинка.
Не озирайся!» (2)

Сусіди зовсім
очманіли! Три
години ночі,
по батареї
довбають!
Добре, що
я не сплю,
на гармошці
граю!

08:30 Ранковий

06:30, 23:30 Загадки

«Свiдок»

Всесвiту

06:00 «Ранок Росiї»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Нотатник
хронiкера. Дмитро
Федоровський»
16:55 «Aсademia».
Спецкурс.
«Достоєвський. «Брати
Карамазови»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Там, де ти»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 Д/ф «Таємниця
трьох океанiв»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2»
21:10 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Боруссiя Дортмунд»
(Нiмеччина) - «Зенiт»
(Росiя). Пряма
трансляцiя
23:40 «Лiга чемпiонiв
УЄФА. Огляд»
00:10 «Дачна вiдповiдь»

07:00, 10:00, 13:00
Новини
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:45 «Жити здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:45 «Слiд»
14:20 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:30, 22:10 Т/с «Дурна
кров»
22:00 Нiчнi новини
22:35 «Вечiрнiй Ургант»
23:05 «Полiтика»

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20, 00:00 На слуху
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20 Гiсть
студiї
07:25, 23:30 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35 Прем’єра. Д/ф
«Бути сама собi цiллю.
О.Кобилянська»
10:05, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Моменти життя
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiн.)
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг КМУ
17:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол.)
18:05 Фiнансова
перспектива
21:40 Вечiрня
iнформацiйна програма
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

06:00, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
добре!»
«Воронiни»
09:00, 17:05 Т/с «Не
07:50, 18:30
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
про зiрок»
15:05 Х/ф «Блондинка
09:15 «Зiркове життя.
в законi»
Не отрекаются, любя» 18:00, 23:45 Репортер
18:20 Абзац!
10:15 «Кохана, ми
22:00 Х/ф «Блондинка
в законi-2»
вбиваємо дiтей»
23:50 Х/ф «Їхали два
12:00, 20:05 «Слiдство
шофери» (2)
ведуть екстрасенси» 01:15 Т/с «Пан Ам»

«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:55 «Хата на тата»

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
06:55, 08:50, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
15:35, 16:35, 18:35,
19:45, 22:40, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00,
01:15 Час. Пiдсумки дня
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент

07:00 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Зелений
фургон» (1)
13:00 Д/п «Обережно,
автомобiль!»
14:00 Д/п «День
королiвських iсторiй.
Майкл Джексон»
15:00 Д/п «Вiйськовi
журналiсти»
15:50 Д/п «Великi
битви»
16:30 Т/с «Вантаж» (1)
19:00 Х/ф
«Сорокап’ятка» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Кiкбоксер»
(2)
23:20 Х/ф
«Кiкбоксер-2» (2)
01:15 Х/ф «Пророцтво
про судний день» (2)

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
«Столиця»
10:15 «Київськi iсторiї»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Мiсто добра»

12:55, 00:45

Вишгород
2+2

— Знаєш,
Сергію, ти
мені Пушкіна
нагадуєш.
— Чим?
Бакенбардами?
— Застрелити
тебе хочеться!

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
09:00 Реалiтi-шоу
Гарфiлда» (1)
«Резервiсти»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
11:00 Т/с «Мовчазний Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
свiдок»
(1)
12:00 Т/с «Детективи» 09:20 Єралаш
12:35 Дайошь молодьож
13:00, 19:30 Т/с
13:30 Т/с «Ксена «Зниклi безвiсти»
принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Любить не
15:00, 17:00 Т/с
любить» (1)
«Летючий загiн»
15:20, 19:00 Панянкаселянка
16:45, 19:00, 21:40
16:15 Богиня шопiнгу.
«Свiдок»
Повернення
17:10, 20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Т/с «Грабуй
(1)
награбоване» (2)
18:05 Розсмiши комiка
23:00 Т/с «Менталiст 21:00 Вiталька
22:00 6 кадрiв
- 5» (2)
22:55 Т/с «Свiтлофор»
(2)
00:00 Т/с «Декстер
23:50 Надто грубо для
- 4» (3)
Ю-туб’а

07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Темнi
секрети великих мiст
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Холод-вбивця
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Секретнi iсторiї
20:30 Василь Сталiн.
Син за батька
22:30 Замерзла
планета
00:30 Покер

Дитинство —
це та щаслива
пора, коли
біжиш вночі з
туалету і радієш, що тебе по
дорозі нічого
не з’їло

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
«Столиця»
10:15 «Служба
порятунку»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Прогулянки
мiстом»

07:35, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:00 Х/ф «Попелюшка
iз Запруддя»(1)
11:00, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:50 «МастерШеф - 2»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:55 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:35 Рятувальники
07:05 «Медичнi
таємницi»
07:40, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i показуємо»
17:30, 20:55 Т/с
«Морськi дияволи.
Смерч-2»
18:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА.
«Анжи»/Росiя/ - АЗ
(Нiдерланди). Пряма
трансляцiя
21:35 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:55 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч. Долi»
23:50 Квартирне
питання

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:45 «Жити
здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:30, 22:10 Т/с
«Дурна кров»
22:00 Нiчнi новини
23:05 «Проти ночi»

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Татусевi
дочки»
15:05 Х/ф «Блондинка
в законi-2»
18:00, 23:40 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Блондинки
в закон»
23:45 Х/ф «Перегiн»
(2)

Вирішила зайнятися спортом.
Вибрала
біг.
Добігла
до
комп’ютера. Сиджу. Бігаю очима
по монітору. Відчуваю: «Спорт —
це моє!»
***
На відміну від принца на білому
коні, НЛО і снігову людину хоч
хтось бачив!

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Реалiтi-шоу
«Резервiсти»
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с «Зниклi
безвiсти»
14:50, 17:00 Т/с
«Iнкасатори»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:00 Т/с «Менталiст
- 5» (2)
00:00 Т/с «Декстер 4» (3)

...А замість
«я ревнива»
напишемо «у
мене багата
фантазія і
гарне логічне
мислення»...

2+2

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 18:35,
19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
08:45 Трансмiсiяновини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Подвиг
Одеси» (1)
12:15 Д/п «Зворотня
сторона прогресу»
13:15 Д/п «День
королiвських iсторiй.
Мерiлiн Монро»
14:20 Х/ф
«Сорокап’ятка» (1)
19:00 Огляд Лiги
Чемпiонiв
19:55 Лiга Європи
УЄФА. Фiорентина
- Ювентус. Пряма
трансляцiя
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Реал Бетiс
- Севiлья. Пряма
трансляцiя
00:05 Про Лiгу Європи
+ огляд iгрового дня

07:30, 16:00 Т/с «Моя

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
(1)
09:20 Єралаш
10:10 Країна У
12:35 Дайошь
молодьож
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Любить не
любить» (1)
15:20, 19:00 Панянкаселянка
16:15 Богиня шопiнгу.
Повернення
17:10, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:05 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
22:55 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:50 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Темнi
секрети великих мiст
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Першi НЛО
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Прибульцi з
минулого
20:30 Старший син
Сталiна
22:30 Земля: сили
природи
00:30 10 несподiваних
фактiв

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Молога. Град
приречений»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Генiї та лиходiї».
Алан Олександр Мiлн
16:55 «Aсademia».
Спецкурс.
«Достоєвський. «Iдiот»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Там, де ти»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 Д/ф «Легкий
подих Iвана Бунiна»

прекрасна няня» (1)
08:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 «Нiчне життя»

Сьогодні я
купила дві
шоколадки.
Одну СОБІ, а
іншу — МЕНІ

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:20, 00:35 На слуху
06:45, 07:40, 08:20 Гiсть
студiї
07:20 Країна on line
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
10:05, 15:30
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:15
Дiловий свiт
12:25 Вiра. Надiя.
Любов
13:50 Театральнi
сезони
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабiнету
Мiнiстрiв України
18:05 Фiнансова
перспектива
19:10 Про головне
19:30, 21:30 ШустерLIVE

06:30, 07:30, 08:30,
06:00, 07:00, 08:00,
06:00, 09:25, 11:15,
06:05 Х/ф «Будьте
06:55 Т/с «Опери»
07:00 Пiдйом
09:30, 10:30, 11:30,
09:00, 19:30 ТСН
17:30
«Мультляндiя»
моїм
чоловiком...»(1)
08:00, 09:50, 19:00 Т/с 12:30, 13:30, 14:30,
08:45 Факти. Ранок
06:45, 07:10, 08:10
07:10, 17:10 «Київ
07:40 Х/ф «Кохання
15:30, 16:30, 17:30,
«Воронiни»
09:15, 19:20
«Снiданок з 1+1»
музика»
18:30, 22:30 Час.
Аврори»(1)
08:05 «Економiчна
Важливо
08:00, 09:00, 15:00,
09:00, 17:05 Т/с «Не
Надзвичайнi новини
09:15, 18:30
правда»
06:35, 07:10, 08:10,
17:00, 19:00, 21:00,
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
22:35 Бiзнес-час
09:10, 10:10 Т/с «У вас 10:05 Анекдоти по23:00 «Столичнi
06:40, 18:10 Мiсцевий
про зiрок»
буде дитина» (1)
15:15
Х/ф
«Блондинки
українськи
телевiзiйнi новини»
час
11:10, 12:05 Т/с
10:50 Х/ф «Катерина.
06:55, 08:50 Огляд
08:25, 19:25
в законi»
«Склiфосовський» (1) 10:40 Т/с
Повернення
преси
«Столиця»
13:00 «Не бреши менi «Прокурорська
18:00,
23:50
Репортер
07:00, 08:00, 09:00,
кохання»(1)
10:15 «Прогулянки
- 4»
11:00, 12:00, 13:00,
18:20 Абзац!
18:00, 22:00 «Вiкнаперевiрка»
мiстом»
15:00, 16:00, 17:00,
14:00 Т/с «Справа
Новини»
18:00 Час новин
13:20, 23:25
22:00 Х/ф
лiкарiв»
11:40, 13:00 Х/ф
07:15, 08:15, 08:35,
20:00, 22:55 «Холостяк
14:50 «Красуня за 12
«Громадська
«Шопоголик»
16:35, 18:35, 19:45,
«Мiсце зустрiчi
годин - 2»
- 4»
приймальня»
22:40 Тема/Хронiка дня
23:55 Х/ф
15:45 «Свати - 4» (1)
змiнити не можна»
15:10, 20:00 Т/с
01:15 «Холостяк - 4 Як
07:40 Автопiлот-новини
16:45 «ТСН.
08:45 Трансмiсiя-новини
«Шляхи Iндiї»
«Мечоносець» (2)
вiйти замiж»
12:45 Факти. День
Особливе»
09:35, 13:35, 14:35 5
16:20 «У центрi уваги»
17:10 Т/с «Асi» (1)
18:45 Факти. Вечiр
— Знаєте, як українською буде елемент
18:00, 22:00 «Клуб
10:10, 10:35, 11:15,
20:30 «Сказочная
Клаудія Шифер, Леді Гага та Він 11:35, 12:15, 20:00 Час.
20:05 Т/с «Братани-3» гумору»
Русь»
Пiдсумки дня
19:20, 23:20 «Мiська
Дізель?
21:15 «Україна єдина. 21:50 Т/с «Лiсник»
17:35 Не перший погляд
варта»
—
Галя
Черепиця,
Пані
Шошо
та
Телемарафон»
19:00, 19:30 Час новин
23:35 Х/ф «Вiд сутiнкiв 21:25 «Столиця.
00:55 Х/ф «Пiна днiв»
21:40 Час-Тайм
Іван Соляра.
Спецпроект»
22:10 Особливий погляд
до свiтанку» (2)
(2)

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
08:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
09:00, 20:00
Катастрофи - вiхи
еволюцiї
11:00 I. Тальков.
Повержений в бою
12:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Толкунова
21:35 Бiлка, Стрiлка
та iншi

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:30, 16:20 «Сценарiй
кохання»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Даша»
00:35 Х/ф «Кактус i
Олена»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 02:15 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00, 21:00, 22:30
Т/с «Шаман-2»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00, 23:30 Т/с
«Подружжя»
18:00 Т/с «Сашка»
22:00 Подiї дня
00:30 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

- Пейзаж
не вдався, зітхнув Каземір
Малевич,
беручись за
чорну фарбу.

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2»
21:25 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч.
Стихiя героїв»
22:25 Х/ф «Гiсть»
00:15 Рятувальники
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:40 Х/ф
«Iншопланетянин»
«Телевiзiйна служба
08:10 Зiрка YouTube
новин»
09:20 Дача
10:15 Т/с «Братани-3»
07:00 «Хто там?»
13:45, 19:50 Т/с
07:55, 08:20 М/с
«Топтуни (Зовнiшнє
«Король Лев. Тiмон i
спостереження)»
18:45 Факти. Вечiр
Пумба» (1)
19:00 Надзвичайнi
08:45 «Свiтське життя»
новини. Пiдсумки
09:45 «Сказочная
21:40 Х/ф «Центурiон» (2)
23:25 Х/ф «Залiзний
Русь»
лицар» (2)

06:30 Ну слуху
11:20 Армiя
11:30 Православний
вiсник
12:05, 15:05, 19:10,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:00 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiн.)
17:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
18:30 Головний
аргумент
18:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Х/ф «Зимова
вишня»

06:00, 19:30 ТСН:

07:35 «Будь в курсi!»
09:00 Катастрофи - вiхи
еволюцiї
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Їхали ми,
їхали»
13:15 За сiм морiв
15:00 Полювання на
монстрiв
16:00 Повстання медуз
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло, адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Великi будови
давнини
20:00 Слони, котрi
бiжать
21:00 О. Розенбаум.
Мiй дивовижний сон
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:25 Х/ф «Хто ви,
мiстере Брукс» (2)

08:00 «Школа доктора 07:00, 19:00, 03:00

10:35, 11:40, 12:40,

13:45 «Свати - 4» (1)
14:45 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
16:40, 20:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
23:00 Х/ф «Ми були
солдатами» (2)
01:30 Х/ф «Веронiка нескорене серце» (2)

Комаровського»

Подiї

08:30 «Сценарiй

07:10, 08:30 Т/с

кохання»

«Iнтерни»

09:30 Новини

10:00 Один за сто

10:00 Д/ф «Алла

годин

Пугачова. Чоловiки її
величностi»
11:05 Д/ф
«Легендарнi
кiнокомедiї»
12:10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
14:05 Т/с
«Провiнцiйна муза»

11:00 Т/с «Дорожнiй
патруль 4»
13:00 Т/с «Пiдстава»
17:00 Футбол.
Українська Прем’єрЛiга. «Шахтар»
(Донецьк) - «Днiпро»
(Днiпропетровськ)

17:50, 20:35 Т/с «Все

20:00 Ток-шоу

з початку»

«Говорить Україна»

20:00 «Подробицi»

21:45 Х/ф

22:55 «Ювiлейний

«Мережива»

концерт Ю. Антонова

23:50 Х/ф «Синя

у Кремлi»

борода»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
13:00 Т/с «Зниклi
безвiсти»
14:50, 17:00 Т/с
«Iнкасатори»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 3»
21:15 Х/ф «Ковбої
проти прибульцiв»
23:40 Х/ф
«Миротворець» (2)

- Я люблю
тебе.
- Ні, хлопці,
все одно без
паспорта я вам
коньяк більше
не продам.

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с
«Русалонька» (1)
09:20 Єралаш
10:10 Вiталька
12:35 Дайошь
молодьож
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
15:20, 19:00 Панянкаселянка
16:15 Iкона стилю
17:10 Пiвцарства за
кохання
18:05 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Помри, але
не зараз» (1)
22:25 Х/ф
«Випускний» (2)

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 23:45 «Розсмiши
комiка»
18:20 «Звана вечеря»
20:15 «КВК- 2013»

На гілці зустрічаються два
равлики. Один з них без раковини.
— Що сталося?
— Тільки нікому не кажи: я пішов
з дому.
***
Якщо зустрінеш людину, до якої
буде тягнути сильніше, ніж до
ліжка вранці — це твоє. Тримай і
не відпускай!

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «У вогнедишнiй
лавi любовi. Свiтлана
07:30, 12:30 Тварини Свiтлична»
12:00, 15:00, 18:00
крупним планом
Вiстi
08:30, 13:30 Темнi
12:25, 15:10, 17:40
секрети великих мiст Мiсцевий час. ВiстiМосква
09:30, 18:30 Шукачi
13:25 Т/с «Господиня
10:30 Таємнi знаки
моєї долi»
11:30, 15:30 В
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 «Безмовна
пошуках пригод
любов. Римма
14:30, 21:30 Сучаснi
Казакова»
дива
16:20 «Генiї та лиходiї».
16:30 Секретнi iсторiї Олексiй Лосєв
16:55 «Aсademia».
17:30 В пошуках
«Системи запису
iстини
чисел та їхнiй вплив на
19:30 Холод-вбивця прогрес науки»
18:40 Т/с «Ластiвчине
20:30 Якiв Блюмкiн.
гнiздо»
Чужий серед своїх
19:30 «Прямий ефiр»
20:25 «Двобiй»
22:30 Неймовiрна
22:05 «Живий звук»
Австралiя
23:40 «Лiнiя життя». Г.
00:30 Покер
Сукачов

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00, 13:45,

07:05 «Караоке на

16:40 «Мультляндiя»

Майданi»

07:10 «Київ музика»

07:55 «Їмо вдома»

10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:10 «Актуальна
тема»

09:00 «Все буде

16:50 Х/ф

Iван Бровкiн»(1)

вiйти замiж»

21:00, 23:30 «СТН-

талант!-6»

(2)
00:00 Х/ф

«Шопоголик»

11:50 «Холостяк - 4»

19:00 «Україна має

трапилося в долинi»

10:00 Ревiзор

10:00 Х/ф «Солдат

динозаврiв» (2)

21:30 Х/ф «Це

Джеррi-шоу»

12:00 Т/с «Воронiни»

18:50 Х/ф «Вторгнення 17:05 «Хата на тата»

тижневик»

08:10 М/с «Том i

смачно!»

12:45 «Київськi iсторiї» 16:10 «Холостяк - 4 Як
17:00 «Клуб гумору»

— Ти будеш
мені готувати,
допоки смерть
не розлучить
нас?
— Якщо я буду
тобі готувати,
то смерть
розлучить нас
дуже швидко!

07:00, 10:00, 13:00
Новини
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:45 «Слiд»
14:20 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 «Чекай на мене»
17:55 «Людина i
закон»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:25 «Надбання
Республiки»
23:30 Х/ф «Острiв»

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини 2+2
09:30 Х/ф «Кримiнальний
талант» (1)
12:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:50 «Облом.UA. Новий
сезон»
19:00 Т/с «Заповiдник
страху» (2)
23:00 Х/ф «Кiкбоксер-3»
(2)
01:05 Х/ф «Вторгнення
живої сталi» (2)

19:00 М/ф «Добриня
Никитiч i Змiй
Горинич»
20:10 Х/ф «Ангели

21:45 «Детектор

Чарлi»

брехнi - 5»

22:00 Педан-Притула

22:40 «Я соромлюсь

шоу 2

свого тiла»
23:50 Х/ф «Доля на

«»Вторгнення

00:30 Х/ф «Кохання

динозаврiв» (2)

Аврори»(1)

столiття» (2)

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним»
08:55 Кулiнарний
двобiй
10:00 Квартирне
питання
12:25 «Таємнича
Росiя»
13:10 Своя гра
14:15 Слiдство вели...
15:15 «Очна ставка»
16:20 Огляд.
Надзвичайна подiя
17:00 «Центральне
телебачення»
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї»
18:45 Ти не повiриш!
19:45 Х/ф «Просто
Джексон»
21:40 Х/ф «Сильна»
23:35 Авiатори

06:55 «Розумницi й
розумники»
07:40 «Слово
пастиря»
08:00, 10:00, 13:00
Новини
08:15 «Смак»
08:50 «Валентин
Дикуль. «Пiдведись
та йди!»
10:15 «Iдеальний
ремонт»
11:15 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
13:15 «Чоловiк та
жiнка»
14:15 Х/ф «Куплю
друга»
16:00 Вечiрнi новини
17:15 «Золотий
грамофон»
19:00 «Час»
19:20 «Сьогоднi
ввечерi»
21:00 Х/ф «Справжнє
кохання»
22:50 «Що? Де?
Коли?»

07:40 Т/с «Вулицi

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
- 12»
(1)
09:00 Мультик з
11:30 «Речовий
Лунтiком
доказ». Куля на
09:40 М/с «Дашадесерт
дослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
12:00 «Головний
Дiєго, вперед!» (1)
свiдок»
10:35 М/с «Фiксики»
13:00 «Правда життя. (1)
11:05 М/ф «Покемон
Професiя лижний
назавжди» (1)
iнструктор»
12:25 М/ф «Новi
13:30 «Переломнi
пригоди Стiча» (1)
13:30 Панянка80-тi»
селянка
14:30 «Що робити?»
15:15 Х/ф «Монте
Карло» (1)
15:30 Х/ф «Ковбої
17:15 Х/ф «Помри,
проти прибульцiв»
але не зараз» (1)
18:00 «Випадковий
21:00 Розсмiши
комiка
свiдок»
22:50 Т/с «Секс i
19:00 Т/с «Каменська»
мiсто» (2)
23:00 Т/с «Повернути 00:45 Х/ф
«Катакомби» (3)
на дослiдування»
розбитих лiхтарiв

2+2

07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
09:00 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження» (1)
17:00 Х/ф
«Неслужбове
завдання» (2)
19:20 ЧУ 22 Тур.
Динамо - Металург
Запорiжжя
21:30 «КОРОЛI
РИНГУ». Бiй за звання
претендента на
чемпiонський пояс
в суперважкiй вазi
за версiєю WBC.
Одланьєр Солiс - Тонi
Томпсон
23:00 Х/ф
«Викрадений» (2)
00:50 Х/ф «Розвiдка
2023» (3)

07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
09:50 М/ф «Гидке
каченя» (1)
11:20 Х/ф «Пригоди
молодого Шерлока
Холмса» (1)
13:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Вечеря з
придурками»
19:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
23:15 Х/ф «Король
вечiрок» (2)
01:00 Х/ф «Бiльше,
нiж друг» (2)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 В пошуках
iстини
09:50, 21:30
Мегаспоруди
12:30 Земля: сили
природи
13:30 Неймовiрна
Австралiя
15:30 Мегацунамi:
вижити
17:30 Таємницi
столiття
00:30 10 несподiваних
фактiв

06:00, 09:00, 12:00
Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Сюрприз»
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
09:20 «Iншi береги
Настасiї Вертинської»
10:05 «Дорога
додому»
10:40 Х/ф «Маленька
послуга»
12:25 «Чесний
детектив»
12:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:25 «Суботнiй вечiр»
16:15 «Криве
дзеркало»
18:50 Х/ф «Красунi»
22:00 «Бiла студiя».
Олег Басiлашвiлi
22:40 «Романтика
романсу»
23:40 Х/ф «Рiдна
людина»

Фраза
дитинства:
«А я все мамі
розкажуу!»
А зараз:
«Головне,
щоб мама не
дізналася»

10

15 березня
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2+2
06:20 Х/ф «Стережись
автомобiля»(1)
джем»
07:55 «Їмо вдома»
07:10, 14:20 «Київ
09:00 «Все буде
08:05 Так$i
музика»
смачно!»
08:40 Космонавти
09:25 «Нова адреса» 09:50 «Караоке на
Майданi»
09:30 Зiрка YouTube
10:00, 18:25 «Клуб
10:55 Х/ф «Вiддам
10:40 Козирне життя гумору»
дружину в хорошi
руки»(1)
11:40 «Корисна
11:10 Вам i не
12:45 Х/ф «Самара
розмова»
снилося!
-2»(1)
12:55 «Прогулянки
16:10 «Україна має
11:50 Т/с «Лiсник»
мiстом»
талант!-6»
18:45 Факти тижня
19:00 «Битва
16:25 «Концерт
екстрасенсiв -13»
19:40 Х/ф «Суддя
М.Поплавського «Я
21:05 «Один за всiх»
Дредд»
люблю тебе, Україно!» 22:15 Х/ф «Кохання на
два полюси»(2)
19:20, 00:25 Х/ф «I
21:20 Х/ф «Суддя
00:05 Х/ф «Скарби
останнє...» (2)
Дредд 3D»
стародавнього
21:00, 00:00 «СТНхраму»(1)
23:00 Х/ф «Центурiон»
спорт-тижневик»
(2)
21:25 Х/ф «Ви не
00:45 Х/ф «Залiзний
залишите мене...» (2)
лицар» (2)
23:30 «СТН-тижневик»

07:45 Церква
Христова
08:00 М/с «Том i
Джеррi-шоу»
10:30 Файна Юкрайна
12:40 Х/ф «Могутнi
каченята»
14:50 Х/ф «Могутнi
каченята-2»
17:00 М/ф «Добриня
Никитiч i Змiй
Горинич»
18:05 Х/ф «Ангели
Чарлi»
20:00 Х/ф «Ангели
Чарлi-2»
22:05 Х/ф «Бабло» (2)
00:00 Педан-Притула
шоу

06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогоднi
06:45 Їхнi вдачi
07:25 Їмо вдома
08:55 «Диво технiки»
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
10:00 «Дачна вiдповiдь»
11:20 СОГАЗ - Чемпiонат
Росiї з футболу 2013/2014.
«Динамо» - «Рубiн». 13:30
Огляд. Надзвичайна подiя
14:15 Слiдство вели...
16:20 Надзвичайна подiя.
Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi. Пiдсумкова
програма»
17:50 «Темний бiк»
18:40 Х/ф «Перелiтнi птахи»
22:30 «Школа лихослiв’я»
23:20 Авiатори
23:55 «Справа темна»

07:45 Т/с «Каменська»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Вiйна авторитетiв
12:00 «Агенти впливу»
13:00 «Таємницi
кримiнального свiту»
13:30 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 3»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 Т/с «Червонi
гори»
23:00 «Переломнi
80-тi»
00:00 Т/с «I прийшов
павук» (2)

06:35 Вiд першої
особи
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30, 23:40 Ток-шоу
«Дружина»
09:10, 12:00 В гостях у
Д.Гордона
10:05, 15:05, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:55 Як Ваше
здоров’я?
13:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт (жiн.)
17:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт (чол.)
18:30 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки тижня
22:30 Вечiрня
iнформацiйна
програма
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:00 «Свiт
навиворiт-5»
11:05, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
12:50 «Зiркова
хронiка»
13:55 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
14:00 Х/ф «Знайти
чоловiка у великому
мiстi» (1)
18:30 «Зiграй у ящик»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя»
00:20 «Що? Де?
Коли?»

06:45 Х/ф «Космiчний 06:00, 08:00

07:20, 20:15 «Кумири»
09:00 Слони, котрi
бiжать
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Смеханiчнi
пригоди Штепселя i
Тарапуньки»
14:00 За сiм морiв
15:00 Полювання на
монстрiв
16:00 Як вижити на
Алясцi
17:00 Д/с «Дикi кiшки
Трента Барклi»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Великi будови
давнини
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:00 Портрет
Леонардо. Малюк, який
пiдкорив Голлiвуд
22:15 «Джаз-коло»
22:40 Х/ф «Мiнотавр»
(2)

07:50 «Вдалий проект»
08:50 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна допомога»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Т/с «Все з початку»
16:20 Т/с «Тест на
кохання»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Т/с «Я не зможу
тебе забути»
00:45 Т/с «Провiнцiйна
муза»

06:20 Т/с «Дорожнiй

Електронні
перевірки
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційнокомунікаційного сектору
Вишгородської ОДПІ
Платники податків, які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності, з цього року мають можливість
для проведення електронної перевірки.
ля цього необхідно до територіального органу Міндоходів, у якому
він перебуває на обліку,
подати заяву — за 10 календарних днів до початку
перевірки.
Електронна
перевірка для платників податків
передбачена пп. 75.1.2 п.
75.1 ст. 75 Податкового
кодексу від 2 грудня 2010
року № 2755-VI (зі змінами
та доповненнями).
Фахівці
Міндоходів
запевняють у перевагах
електронної
перевірки:
дистанційне обслуговування платників податків; мінімізація впливу людського
фактора; підвищення якості перевірки та зменшення терміну її проведення;
впевненість у правильності
та повноті оподаткування
здійснених фінансово-господарських операцій; зниження адміністративного
навантаження на платника.

патруль 4»
07:00 Х/ф «У гонитвi
за щастям»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Таємницi зiрок
11:00 Т/с «Засiб вiд
смертi»
19:00 Подiї тижня
20:30 Т/с «Iнтерни»
23:30 Великий футбол

06:00 «Армiйський
магазин»
06:30 «Смiшарики.
Пiн-код»
06:55 «Здоров’я»
08:00, 10:00 Новини
08:10 «Непутнi
нотатки»
08:35 «Доки всi
вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 «Весiльний
переполох»
11:20 «Народна
медицина»
12:20 Т/с «Вангелiя»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Клуб Веселих
та Кмiтливих». Вища
лiга
22:05 Х/ф «На гачку»
23:45 Х/ф «Тридцять
три»

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

Піст — не данина моді!
Підготувала Світлана РАДОСТЄВА
Мільйони віруючих людей дотримуються посту і вживають пісні страви. У піст людина повинна
очиститись духовно і фізично,
тому і забороняється алкоголь,
куріння, веселощі та іншого роду
втіхи. Обмеження стосується і
щоденного раціону — у піст страви не повинні містити продуктів
тваринного походження: м’яса,
молока, яєць. Риба дозволяється
у окремі дні посту.
ось прості рецепти страв
без масла. І смачно, і часу
багато не займе.
Перші страви
Суп з локшиною: багато цибулі,
моркви. Локшину додати в кінці. Зелень — у тарілки. Суп краще з’їсти
відразу.
Суп-пюре картопляний: розварити картоплю, окремо розтерти в
пюре, з’єднати з картопляним відваром, додати потовчений часник,
кріп, чорний перець. Подавати з
грінками. Можна додати трохи черемші замість часнику.
Суп з крупами: розварити картоплю, додати будь-яку крупу (гречку,
рис, пшоно), багато цибулі, моркву,
коріння за смаком (петрушку, пастернак, селеру). Часник, зелень — у
тарілки. Можна додати трохи томату.
Французький суп: не розварювати картоплю, але варити до готовності; додати зелений горошок
(краще морожений), капусту білокачанну або цвітну, моркву, цибулю.
Можна додати подрібнену спаржу.
Зелень — у тарілки.
Розсольник овочевий: картоплю, рис, моркву поварити, потім
додати петрушку, ріпу (соломкою),
цибулю-порей, солоні огірки. Петрушку свіжу — в тарілки. Подавати
з підсушеним хлібом.

А

07:30 М/с «Маша i
Чемпiонiв УЄФА 2013- Ведмiдь» (1)
08:30 М/ф «Гидке
2014
каченя» (1)
07:30 «Маски-шоу»
10:00 «Їмо вдома»
10:00 Т/с «Мисливцi
11:25 «ВусоЛапоХвiст»
12:20 «Розсмiши
за старовиною» (1)
комiка»
12:00 «Бушидо»
13:15 «Орел i Решка.
14:50 ЧУ 22 Тур.
Шопiнг»
Волинь - Ворскла
14:10 «Орел i Решка.
СРСР»
17:00 Х/ф «Пригоди
16:00 «КВК- 2013»
мушкетерiв» (1)
18:10 «Вечiрнiй
19:00 Х/ф
квартал»
«Швидкiсть» (2)
20:00 М/ф
21:30 «Профутбол»
«Мадагаскар» (1)
21:40 Т/с
23:15 Х/ф
«Надприродне» (2)
«Неслужбове
00:10 Х/ф «Бiльше, нiж
завдання» (2)
друг» (2)

07:00 Журнал Лiги

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

17 березня святкує свій ювілей
життєлюб із сонячною душею,
людина-генератор
Олександр КАРПЕНКО
Удачі, натхнення, духовного росту,
Хай буде в житті все легко і просто!
Здоров’я – міцне, життя – кольорове,
Небо – блакитне, а настрій – чудовий!!!

Новий сервіс
для платників

Д

«Мультляндiя»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:45, 00:00 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 20:35
Тема/Хронiка тижня
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, 23:00 Час
новин
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика
полiтика
12:35 Життя цiкаве
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

Другі страви
Локшина з маслинами: будь-які
макаронні вироби відварити, промити холодною водою, додати сік
від маслин, нарізати самі маслини,
томат (кетчуп), часник або черемшу,
базилік (сушений або свіжий).
Можна додати рослинну олію,
тертий сир. Замість локшини можна
готувати зелену квасолю.
Тушкована картопля з горохом
або грибами: картоплю відварити
до напівготовності, додати різану
кубиками моркву, різане коріння
селери, варити півгодини. Потім додати цибулю, гриби (свіжі або сушені, відварені) або горох (будь-який:

свіжий, морожений, сушений і відварений), варити 5 хв. Зелень — у
тарілки.
Квасоля по-монастирськи: квасолю відварити до напівготовності,
всипати багато дрібно порізаної цибулі, варити ще півгодини. Зелень
— у тарілки.
Тушкована капуста: приготувати до пом’якшення 1 кг капусти,
додати червоний мелений перець,
2 картоплини і тушкувати до готовності. Влити 200 г томатного соку. У
кінці додати кріп. Можна тушкувати
з болгарським перцем.
Капуста з грибами: відварити
гриби до напівготовності, дрібно нашаткувати. Притомити цибулю у невеликій кількості грибного відвару,
потім додати нашатковану капусту,

06:00 М/ф «Спiлка
тварин» (1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
10:55 М/ф «Барбi:
Пригоди Русалоньки»
(1)
12:15 Х/ф «Цуценята
Санти шукають
скарби» (1)
14:05 Х/ф
«Мармадюк» (1)
15:45 Мiй зможе
17:05 Країна У
18:55 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:50 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

Смачного

червоний перець, гриби. Із залишків відвару зробити соус (борошно
розвести у відварі, додати прянощі,
поварити до загустіння). Заправити
готову капусту соусом та зеленню.
Салат із кукурудзою (горошком):
відварити картоплю в мундирі. Нарізати кубиками, додати дрібно порізану цибулю (краще зелену, можна
черемшу), солоні (мариновані) огірки (кабачки) без шкірки, консервовану кукурудзу із соком (горошок).
Додати трохи маринаду від огірків,
зелень. Можна — з маслинами і соком від маслин.
Пісна випічка
Торт «Медовий»: 1 скл. теплої
води, 1 скл. цукру, 2 ст. л. меду розмішати до розчинення меду і цукру.
Остудити. Додати просіяне борошно (до густоти сметани), по 0,5 скл.
родзинок і горіхів, ваніль (або цедру), соду з оцтом. Перемішати. Випекти.
Торт «Манний»: по 1 скл. води,
цукру, манки — перемішати, залишити на 30 хв. Потім всипати просіяне борошно — до густоти сметани,
додати ваніль (цедру або корицю),
гашену соду. Можна в тісто додати
какао. Випекти. Змастити готовий
корж варенням. Білий і коричневий
коржі укладіть один на одного і змастіть варенням — торт вийде вищий.
Торт «Вишневий»: 1,5 скл. води,
1,5 скл. вишневого варення, 1 скл.
цукру, 1 скл. горіхів, ваніль (цедру)
— перемішати, додати борошна —
до густоти сметани, гашену соду.
Випекти. Замість води можна використовувати відвар із сухофруктів.
Р.S: І найголовніше — не слід
сприймати піст як модну дієту,
адже це, насамперед, — час очищення і вдосконалення, як духовного, так і фізичного. Світлі думки та почуття, доброта і терпіння,
смиренність і спокій — ось до
чого потрібно прагнути!

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 Мегацунамi:
вижити
09:50, 21:30
Мегаспоруди
12:30 Неймовiрна
Австралiя
15:30 В пошуках
пригод
18:30 Прибульцi з
минулого
19:30 Секретнi iсторiї
20:30 Дурман
Всесвiту
00:30 10 несподiваних
фактiв

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

08:00 «Смiхопанорама»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Чуваськi вiзерунки»
10:40 Мультфiльм
10:50 Х/ф «Чужа
дружина та чоловiк пiд
лiжком»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:00 «Бiльше, нiж
любов»
13:45 «Влада факту»
14:25 «Абсолютний
слух»
15:05 Х/ф «Мама
виходить замiж»
16:45 «Смiятися
дозволяється»
18:00 Вiстi тижня
19:30 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
21:10 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
22:45 «Недiльний вечiр»

Підприємству
на постійну роботу потрібні:
— кондитер
— бухгалтер-менеджер
— охоронець (режим роботи:
доба/три)
Звертатись за тел:
(067) 440-58-02
Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Розкладний диван 90х190.
1 000 грн. Тел: (066) 916-27-28
1-кім. квартиру у смт. Дивер
31,6 кв. м. (096) 386-19-98

ЗДАМ
кімнату з балконом.
Тел: (04596) 52-101
Ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94,
(067) 290-90-65

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Юрій і Галина Хряпи!
Наведіть порядок на «Чайці»!

Календар

Чи знаєте ви, що…
16 березня – День працівників
торгівлі, побутового обслуговування
населення та житлово-комунального
господарства, День планетаріїв
18 березня – День працівника
податкової та митної служби України,
19 березня – День морякапідводника
20 березня – Міжнародний день
астрології
21 березня – Міжнародний день
лялькаря, Всесвітній день поезії

Офіційно

Вишгород

15 березня

6
V. Обгрунтування шляхів та засобів
розв’язання проблеми
впровадження нових, більш досконалих
технологічних процесів та економічних способів спалювання палива;
модернізація установок, які працюють на
твердому паливі;
скорочення втрат тепла і палива за рахунок підвищення якості обмурівки і теплової
ізоляції, зменшення фізичного і хімічного
недоспалювання, зменшення температури
газів, що виходять;
впровадження прогресивних, менш
енергоємних технологічних процесів;
вдосконалення технології використання
палива в установках, настройка якості згорання палива;
повної заміни застарілого котельного
обладнання на сучасне енергоефективне;
упровадження сучасних технологій при
споживанні енергетичних ресурсів;
упровадження когенераційних технологій, теплонасосного обладнання, систем
електричного теплоакумуляційного обігріву
та гарячого водопостачання;
використання альтернативних та місцевих видів палива;
утеплення фасадів, зовнішніх огороджу-

VІ. Джерела фінансування
Джерела фінансування, необхідні для
реалізації цієї Програми, передбачаються за
рахунок відповідної субвенції з Державного
бюджету.
VІІ. Очікувані результати, строки та
етапи виконання Програми
За минулий 2013 рік фактичні витрати на
опалення складали:
ДНЗ «Ластівка» - 450 тис. грн.
ДНЗ «Сонечко» - 400 тис. грн.
ДНЗ «Чебурашка» - 510 тис. грн.
ДНЗ «Золотий ключик» - 450 тис. грн.
Економія коштів на опалення у дошкільних навчальних закладах міста передбачається майже у 3,5 рази менше — у порівнянні
з 2013 роком.

- реалізація Програми має велику екологічну ефективність. Знижуються обсяги
шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.

За період дії цієї Програми виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та
комунальними службами міста, за умови достатнього надходження коштів до міського
бюджету, має бути забезпечено виконання
таких видів робіт:
— заміна морально-застарілого та фізично-зношеного устаткування;
— перехід на альтернативні види палива;
— скорочення споживання паливноенергетичних ресурсів у бюджетній сфері.
Виконання основних завдань і заходів
Програми забезпечить:
- зменшення витрат бюджетних коштів
за спожиті енерготеплоносії, оплату праці
(за рахунок зменшення штатних одиниць обслуговуючого персоналу), обслуговування
котельного, технологічного, електричного
обладнання, інженерних мереж;
- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд дошкільних
навчальних закладів у належному стані,
забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до
утримання будівель, споруд та прилеглих до
них територій;
- створення безпечних умов навчання,
виховання та життєдіяльності у дошкільних
навчальних закладах;
- зменшення ризику розморожування
систем опалення при аварійних зупинках та
інше;

Реалізацію завдань і заходів Програми
передбачається провести у два або чотири
етапи, враховуючи місцезнаходження та відстані між дошкільними навчальними закладами міста.
Прогнозні показники реалізації та виконання цієї Програми — один-два роки (упродовж 2014-2015).
Окупність Програми складатиме близько
6-7 років з моменту впровадження, що є досить невеликим періодом.
VІІІ. Організація і контроль за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за
виконанням Програми покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської ради
та постійну комісію міської ради з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста, комісію
з питань освіти, культури, молоді і спорту,
соціального захисту населення та охорони
здоров’я.
Секретар ради

ПРОГРАМА економічної підтримки електронних засобів масової
інформації місцевого значення на 2014 рік

ІV. Напрями діяльності Програми
Відповідно до Законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про
порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації», Указу Президента України «Про
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні»,
у м. Вишгороді запропоновано здійснити
такі напрямки діяльності:
1. Проводити наради, робочі зустрічі,
урочисті заходи за участю керівників, виконавчого комітету, міської ради та їхніх структурних підрозділів з журналістами.
Вишгородська міська рада, виконавчий
комітет – щотижня.
2. Започаткувати та випускати громадсько-значущі постійні програми «Наш депутат», «Моя думка», «Звіт депутата», «Моє місто – Вишгород », «Новини» та інші.
Редакція телерадіокомпанії «Више Град»
— постійно.
3. Укласти угоди з телерадіокомпанією
«Више Град» на висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та її органів — відповідно до статті 5 Закону України
«Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» з обов’язковим дотриманням вимог частини 5 цієї статті щодо передбачення
фінансування в кошторисі міської ради та ви-

V. Обсяги та джерела фінансування;
строки та етапи виконання Програми
На виконання передбачених Програмою
заходів з економічної підтримки діяльності електронних засобів масової інформації
місцевого значення залучаються кошти міського бюджету та інші, не заборонені чинним
законодавством.
Фінансування з міського бюджету протягом дії Програми на виконання визначених
завдань буде здійснюватись таким чином:
(таблиця 1)
Реалізація даної програми в 2014 році
базуватиметься на виконання відповідних
заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету
на загальну суму не менше 160 тис. грн та за
рахунок інших небюджетних коштів.
VІ. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Координація роботи за ходом виконання
Програми покладається на заступника міського голови шляхом одержання від співвиконавців щоквартальної звітності та її аналізу.
Контроль за виконанням покладається на
постійну комісію міської ради з гуманітарних
питань.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
тис. грн

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Етапи виконання Програми на 2014 рік

травень

обсяг ресурсів, усього,
в тому числі:
міський бюджет

конавчого комітету.
Вишгородська міська рада, Виконавчий
комітет – щороку.
4. Виділити кошти з міського бюджету на
компенсацію витрат висвітлення діяльності
виконавчого комітету, міської ради та її органів — відповідно до чинного законодавства.
Вишгородська міська рада, засновник –
щороку.
5. Надавати до редакції телерадіокомпанії «Више Град» оперативну достовірну
інформацію з питань діяльності Вишгородської міської ради, її виконавчого комітету,
діяльності депутатів ради, інформацію щодо
висвітлення подій місцевого значення.
Вишгородська міська рада, виконавчий
комітет – постійно.

квітень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

- висвітлювати проблеми молоді;
- задовольняти глядацький інтерес поданням цікавої, корисної та розважальної
інформації.
Реалізація Програми дозволить забезпечити широке висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та її органів,
депутатів, створити фінансово-економічну
основу для стабільного функціонування діяльності електронних засобів масової інформації місцевого значення в умовах світової
економічної кризи, забезпечити подальшу
плідну співпрацю органів влади міста і телерадіокомпанії «Више Град».

березень

ІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення у м. Вишгороді сприятливих умов для всебічного висвітлення на телеканалі ТРК «Више Град»
політичного, господарського, культурного,
економічного, релігійного, соціального життя
міста. Виконання Програми має забезпечити
розвиток демократичного, громадянського
суспільства, дієвого контролю громади за
діяльністю державної влади та органів місцевого самоврядування.
Також метою виконання Програми є:
- забезпечення об’єктивного висвітлення
діяльності органів місцевої влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;
- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і
свобод людини;
- задоволення інформаційних потреб
громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і

ІІІ. Завдання та заходи Програми та
результативні показники
Основними завданнями Програми є регулярний випуск телевізійних програм обумовленого формату та обсягу з періодичністю один раз на добу, а також забезпечення
нормальних умов праці та соціального захисту працівників редакції. Виконання завдань
Програми дасть можливість:
- постійно інформувати телеглядачів про
актуальні події в усіх сферах життя, що відбуваються в місті, районі, області, Україні;
- оприлюднювати офіційні повідомлення
Вишгородської міської ради, її виконавчого
комітету, Вишгородської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
- розповідати про діяльність керівництва
і структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу та роз’яснювати населенню порядок провадженої ними роботи;
- інформувати про партійно-політичну
позицію депутатських фракцій;
- відстоювати права і свободи громадян,
особливо – найбільш не захищених верств
населення;
- захищати інтереси місцевого товаровиробника;
- порушувати актуальні проблеми промислових та сільськогосподарських підприємств району, а також соціально-культурної
сфери – закладів охорони здоров’я, освіти,
культури;
- розповідати про роботу силових структур, спрямовану на захист конституційних
прав громадян;
- надавати телеглядачам необхідні їм
консультації як правового, так і побутового
характеру;
- пропагувати здоровий спосіб життя;
(Таблиця 1)

Додаток 20
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

лютий

Міська програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації
місцевого значення на 2014 рік розроблена
на підставі Законів України «Про інформацію», «Про телебачення та радіомовлення»,
«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», на виконання Указів Президента
України від 9 грудня 2000 року № 1323/2000
«Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
дальшого утвердження свободи слова в
Україні», від 1 серпня 2002 року № 683/2002
«Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної
влади», відповідних постанов Кабінету Міністрів України.
У м. Вишгороді зареєстровано і працюють 4 електронні засоби масової інформації
(3 — приватні, 1 — комунальний). Фактично
регулярно працюючим засобом масової інформації є телерадіокомпанія «Више Град».
Всі інші електронні ЗМІ з низки об’єктивних
причин або призупинили свою діяльність,
або виходять нерегулярно з незначним охопленням населення. Низька конкуренція
місцевих засобів масової інформації на території м. Вишгорода пов’язана з незначним
обсягом рекламного ринку, як наслідок —
низької рентабельності підприємств даної
галузі. У даних умовах самостійно, без фінансової підтримки, місцеві електронні ЗМІ
не можуть працювати на належному рівні.

законних інтересів;
- забезпечення громадянам України,
юридичним особам і державним органам
гарантованого права доступу до інформації
про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній та інших сферах;
- забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

М. РЕШЕТНІКОВА

січень

І. Загальні положення Програми
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Додаток 19
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ м. ВИШГОРОДА НА 2014 РІК
вальних конструкцій приміщень і споруд, заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові;
встановлення сучасних вентиляційних
систем;
заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи;
стимулювання споживачів енергоресурсів за досягнуті результати в енергозбереженні та зменшенні витрат коштів на енергоносії.

2014 року
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9 листопада
20132014
року року
15 березня

Дата
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Великий син Великого народу

Народна дата

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Геній українського народу, прославлений поет, письменник і художник,
патріот і борець за кращу долю народу — так називали його представники
вишгородської громади, виступаючи

Вишгород

на урочистому зібранні, яке відбулося
напередодні двохсотлітнього ювілею
Великого Кобзаря у Будинку культури
«Енергетик».
об висловити і свою шану великому українцеві, учасники зібрання від імені місцевої громади
встановили корзину квітів до його пам’ятника

Щ

у центрі Вишгорода. А зі сцени «Енергетика»
звучало щемливе шевченківське слово та вірші місцевих поетів, сповнені патріотичних
настроїв і любові до рідного краю.
Шевченко, як ніхто інший, розумів душу
народу, а трагедію сироти чи удови підносив до рівня світової трагедії. Його поезія
знаходила відгук у кожному скривдженому
серці — жоден з поетів світу не піднявся до
таких вершин шани і народної любові, як
наш Тарас.
Шевченко перший в українській літературі виступив як істинно народний поет.
Його «Кобзар» — не твір одного поета, він
став великою книгою всього народу, настільною книгою кожного патріота України.
Шевченко боровся за вільну Україну, і
Майдан, озброєний Шевченковими ідеями
державності і незалежності, бореться за
Україну, в якій не буде зла і наруги.
Надзвичайно важливу історичну роль
Шевченко відіграв у розвитку української
літературної мови. Він створив художню
мову не тільки як категорію прекрасного,
а як об’єднавчий фактор для всіх українських земель. Його творчість стала епохою

Законодавство

у примноженні духовних і культурних скарбів українського народу. Завдяки Шевченку українська культура повноводною рікою
влилася у потік загальнолюдської культури.
Чимало віршів Шевченка покладені на музику і стали народними піснями — у виконанні
місцевих професійних і самодіяльних митців БК «Енергетик» вірші Кобзаря звучали зі
сцени і на цьому зібранні. А «Думи мої, думи
мої…», виконані фольклорним колективом
«Золотий вік», ніби розгорнули і над залом,
і над усією громадою, і над усією Україною
крила любові і турботи поета про український народ.
…З роками не змаліла велич Шевченка. І
ми щороку вшановуємо його пам’ять, а день
народження Кобзаря традиційно відзначається як загальнонаціональне свято. «Важко
знайти українця, який би не знав хоча б кількох шевченкових рядків, — сказала ведуча
свята, завідуюча відділом обслуговування
Вишгородської районної бібліотеки Галина
Дмитренко. — Шевченко, великий син великого народу, надзвичайно близький, рідний
і зрозумілий кожному українцю». Так воно і
є…

М’яч над сіткою

Реєстрація
новонародженого
Наталія ДУХОТА,
начальник відділу ДРАЦС
Державній реєстрації відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» підлягають народження фізичної особи та її
походження, шлюб, розірвання шлюбу
у випадках, передбачених законом,
зміна імені, смерть.
ідповідно до ст. 13 цього Закону державна реєстрація народження дитини проводиться з
одночасним визнанням її походження та
присвоєнням їй прізвища, власного імені
та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу
України.
Підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є медичне свідоцтво про народження (форма
№103/о якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від
08.08.2006 року).
Державна реєстрація проводиться за
місцем народження дитини або за місцем
проживання її батьків чи одного з них.
Якщо вони не перебувають у шлюбі,
то народження дитини може бути зареєстровано за місцем проживання особи,
яка визнає себе батьком дитини.
Якщо мати дитини не перебуває у
шлюбі та немає спільної заяви батьків,
прізвище та громадянство батька дитини
зазначається за прізвищем та громадянством матері, власне ім’я та по батькові
– за вказівкою матері у заяві про державну реєстрацію народження відповідно до
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
Якщо дитина народилася до спливу
десяти місяців від дня припинення шлюбу
або визнання його недійсним, державна
реєстрація проводиться у такому порядку, як і державна реєстрація народження
дитини, батьки якої перебувають між собою у шлюбі.
Якщо мати дитини під час державної

В

реєстрації народження заявляє, що її колишній чоловік не є батьком дитини, і у
зв’язку з цим просить не вказувати його
батьком в актовому записі про народження дитини, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви
чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього
чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства. У цьому разі державна
реєстрація народження проводиться у
порядку, передбаченому Правилами державної реєстрації актів цивільного стану.
Якщо батьки мають спільне прізвище,
то воно присвоюється і дітям.
При різних прізвищах за письмовою
згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх
прізвищ.
Власне ім’я дитини визначається за
згодою батьків. Власне ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі,
у разі відсутності добровільного визнання
батьків — визначається матір’ю дитини.
При державній реєстрації народження
іншою особою — ім’я дитини присвоюється за вказівкою заявника.
У разі досягнення дитиною 16 років
державна реєстрація її народження може
проводитися за її особистою заявою з
пред’явленням паспорта та відповідно
до законодавства, яке регулює порядок
поновлення актових записів цивільного
стану.
Якщо батьки чи один із них не досягли
18-річного віку, народження дитини реєструється на загальних підставах. Згода
батьків неповнолітніх батька або матері на
державну реєстрацію народження дитини
при цьому не потрібна.
На прохання батьків – громадян України — до їх паспортів або паспортних документів органи державної реєстрації актів
цивільного стану вносять відомості про
дітей: прізвище, власне ім’я, по батькові,
число, місяць та рік народження.

Березневий волейбол
Олександр ТЕРНОВИЙ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

8-9 березня у Вишгороді відбувся жіночий турнір з волейболу. Команди нашого
району (група «А» — м. Вишгород, ДЮСШ
«Вишгород», ДЮСШ «Димер»; група «Б» — с.
Гаврилівка, с. Лютіж, с. Демидів) змагалися
за коловою системою. У першій грі молоді баскетболісти з Димера, незважаючи на різницю
в класі, намагалися чинити гідний опір команді
Вишгорода. І, хоча сети завершилися із рахунком 2:0 на користь останньої, все ж команда
ДЮСШ «Димер» залишається сьогодні однією
з найперспективніших у районі.
за перемогу в групі «А» запекло змагалися команди м. Вишгорода та
ДЮСШ «Вишгород». Поступатися
ніхто не хотів. Тож цікаві розіграші, напружена
гра у захисті, сильні нападаючі удари — все це
тримало у напрузі глядачів. Суперники грали
дуже рівно, тому нервували навіть наставники
команд.
За рахунку 20:18 (у першій партії) команді
Вишгорода вдалося відірватися і отримати перемогу — 25:21.
Після поразки команда ДЮСШ трохи «підсі-
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ла», тому другу партію Вишгород узяв на класі:
25:14. У результаті він вийшов у фінал, а ДЮСШ
«Вишгород» чекатиме суперника для гри за
бронзові медалі.
У групі «Б» команда с. Гаврилівки несподівано легко обіграла своїх опонентів з рахунком
2:0 і почала готуватись до гри за перше місце. А
Лютіж та Демидів провели найдовшу гру турніру: спочатку обмінялися перемогами у партіях,
а затим, з рахунком 1:1, сильнішими виявились
лютізькі волейболістки.
У фінальних іграх домінували господарі, які
не подарували жодної партії командам гостей.
Гра за 3-тє місце: ДЮСШ «Вишгород» —
с. Лютіж (2:0).
Фінал: м. Вишгород — с. Гаврилівка (2:0).
Склад команди-переможця (м. Вишгорода): Еліна Кондратенко, Еліна Безпрозванна,
Олеся Тернова, Наталія Пендюренко, Олена
Шишова, Людмила Кулініч, Ірина Грищенко.
Кращим гравцем турніру стала Еліна Безпрозванна.
Переможці та призери отримали цінні призи, медалі та кубки. Усі вдячні — Вишгородській
міській раді та організаторам турніру, яким вдалося зібрати команди, знайти час та можливість
для цікавих спортивних змагань.

Стрічка подій 07—13.03.2014
Керівництво Дніпропетровської ОДА
відмовляється від зарплат та службових
авто, аргументуючи це тим, що вони — люди
заможні. Багато політиків і високопосадовців із різних країн відмовилися відвідувати
зимові Паралімпійські ігри у російському
Сочі через дії Кремля (РФ) у Криму. Агітатори за оголошений на 16 березня референдум про подальшу долю Криму передусім
змушують селян оформлювати російські
паспорти. «Правий сектор» вигнав щойно
призначеного прокурора Львівщини. Мер
Білогірська (АРК) Альберт Кангієв назвав
референдум, призначений новою крим-

ською владою Аксьонова, незаконним. В.
о. президента України Олександр Турчинов
призначив Володимира Бондаренка головою КМДА. 7 березня в батальйоні морської
піхоти (м. Феодосія) 30 молодих піхотинців
прийняли присягу морського піхотинця. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликає провайдерів
програмної послуги тимчасово утриматися
від ретрансляції у своїх мережах передач
телеканалів «Вести», «Россия 24», «ОРТ»,
«РТР Планета» до приведення їхніх програм
у відповідність до вимог українського законодавства. Однією з причин подорожчання

продуктів харчування у світі в лютому стали
останні події в Україні. Про це повідомляє
Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй. ОБСЄ спробує
поглянути на Крим з третьої спроби (перші
два рази міжнародних спостерігачів туди
не пустили озброєні «зелені чоловічки»).
Пентагон (США) отримав знімки з супутника, на яких зафіксовані понад 30 російських
ядерних бомбардувальників, що прилетіли
на аеродром Борисоглібська Воронезької
області. У Криму відбуваються антивоєнні і
проукраїнські акції. Небесна сотня: відійшов
у вічність 83-річний офіцер ВМС – після по-

ранень на Інститутській (у Києві) чоловік так
і не прийшов до тями. У Сімферополі арештований керівник Євромайдану-Крим Андрій Щекун. За попередньою інформацією,
активіст зараз у лінійному відділку міліції на
ж/д вокзалі. Аеродром у Саках захоплений
російськими військами. Афонські старці наклали анафему на «біснуватого» Путіна, «содоміта» Кирила та «українських зрадників»
(від ред. – анафема у християнстві означає
відлучення єретиків або непокаяних грішників від Церкви з оголошенням довічного
прокляття;
Далі на стор. 14

КОЛО жінки

Вишгород

Повінь, паводок

15 березня

2014 року
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Лист у номер

Ігор РИБЕЦЬ, інспектор Вишгородського
районного відділу ГУ ДСНС України
у Київській області
Для більшості річок України повінь триває від
березня до червня. Вона зумовлюється таненням
снігу та тривалими інтенсивними дощами навесні
й на початку літа.
актори небезпеки повеней та паводків:
руйнування будинків, мостів; розмив залізничних та автомобільних шляхів; аварії на
інженерних мережах; знищення посівів; жертви серед
населення та загибель тварин.
Внаслідок повені, паводку просідають будинки та
земля, виникають зсуви та обвали.
У випадку загрози виникнення повені, паводка уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та
інструкції про порядок дій; не користуйтеся без потреби
телефоном, щоб він був вільним для зв’язку з вами.
Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та
місцевого самоврядування місце збору мешканців для
евакуації та приготуйтеся до неї.
Тримайте напоготові документи, одяг, найбільш
необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька
днів, медикаменти. Складіть все у валізу. Документи
зберігайте у водонепроникному пакеті.
Від’єднайте всі споживачі електричного струму від
електромережі, вимкніть газ.
Перенесіть більш цінні речі та продовольство на
верхні поверхи або підніміть на верхні полиці.

Ф

Черевички — від депутатів
Тамара ШЕВЧЕНКО,
учасниця колективу
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,

Ми — співочий колектив «Золотий
вік». Та й насправді вік наш золотий.
І ось від нашого поважного віку
вклоняємось людям, які не стоять
осторонь наших проблем.
колективу не все складалось
так, як того хотілось би. Ми потребували допомоги в органі-

У

зації зйомки фольк-м’юзік, у придбанні
сценічного взуття, тож звернулись до
наших обранців — депутатів міської
ради.
Всього наслухались. Але все ж небайдужі люди подали нам руку допомоги. Найпершим відгукнувся депутат
Максим Макаренко, на виборчому окрузі
якого мешкають три співачки ансамблю.
А ще раніше ми поділились своїми
проблемами з Валерієм Виговським,
який обіцяв підтримку. Він же і позна-

Ейфорія розпаду
Віталій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний нарколог
В Україні сьогодні середня тривалість
життя на 10-12 років нижча, ніж у країнах
Євросоюзу. Зафіксовано один із найвищих показників природного зменшення
населення – 6,4 на 1000 осіб. Особливою
загрозою є наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління.
ільки у Вишгородському районі хронічних алкоголіків, що перебувають
на обліку, – понад 950. А за неофіційними даними — утричі більше. Наркоманів на обліку – 23. Але насправді також набагато більше.
Час від часу вживають наркотичні речовини 35 осіб, які отримують практичну допомогу лікарів-наркологів.
Проблему можна вирішити лише спільними зусиллями держави і активістів громадських організацій, професійних політиків
і всіх, хто приймає закони.
Здоровий спосіб життя має стати нормою у суспільстві.
Відвідувачі нарколога — здебільшого молоді люди, котрі зловживають алкоголем та
іншими речовинами, що викликають залежність (підлітки вдихають легкі хімічні сполуки — пари клею, бензину — часто через нестачу коштів на придбання опіуму, морфіну,
героїну та ін).
Психотропні речовини (наркотики) змінюють свідомість. Можна стати веселим і
розслабленим, або навпаки – сумним і пригніченим. Ефект може бути стимулюючим,
снодійним або галюциногенним.

Т

Дім. Сад. Город
ЯГІДНИКИ
Проведіть омолоджуючу обрізку кущиків.
Суницю і полуницю очистіть від минулорічного листя і розпушіть ґрунт навколо кущів. У
місцях, де оголилося коріння, підсипте землю.

ГРУНТ ГОТОВИЙ
Для того, щоб визначити, коли можна
приступати до перекопування ґрунту, візьміть у руку пригорщу землі, стисніть, а
потім відпустіть пальці. Якщо ґрунт не роз-

йомив нас з чудовою, чуйною людиною
(такою як і він сам) — міським депутатом
Юрієм Колодзяном. І ось наш колектив
отримав безцінний подарунок: сценічне
концертне взуття — черевички.
Посильну фінансову допомогу надали і Володимир Лісогор, Юрій Линник,
Олександр Семенов, Світлана Свистун.
От і вийшло — нашому ансамблю
фольк-м’юзік і черевички від депутатів,
а «Золотий вік» співатиме для всіх вишгородців.

Ваше здоров’я

До стимулюючих психотропів належать
алкоголь, тютюн, кофеїн, кокаїн і амфетаміни. До галюциногенів — ацетон, клей, деякі
гриби, ЛСД, «екстазі», конопля і гашиш. До
гальмуючих — опіум, морфін, снодійні препарати і транквілізатори, «ширка».
Алкоголь і тютюн можна купувати без обмежень. Інші речовини, такі як конопля, опіати, — нелегальні.
Після алкоголю й нікотину найрозповсюдженішою є маріхуана. Ця речовина викликає
ейфорію середнього ступеня, змінене почуття
часу, а також фізичні і психологічні симптоми
— погіршення координації, збільшення частоти серцевих скорочень і кров’яного тиску.
Героїн є депресантом центральної нервової системи, що пом’якшує біль та спричиняє сильне почуття ейфорії. Його вживання
викликає звикання.
Кофеїн — стимулююча речовина, що входить до складу кави, може міститися у так
званих «енергетичних» напоях. У чистому вигляді це білий, гіркий на смак порошок, який
добувають із кавових зерен, чаю та інших речовин.
На запитання — чому люди вживають
психотропні речовини? — є кілька відповідей. Молоді — заради цікавості, бажання
бути прийнятим у компанію; люди більш поважного віку — аби втекти від дійсності, життєвих негараздів тощо. Регулярне вживання
автоматично призводить до проблем — психічної та фізичної залежності. І тоді з дому
виноситься все заради дози наркотику чи
алкоголю.
Руйнуються сім’ї, у молодому віці гинуть
люди. Зупинити це може тільки безмежна

любов батьків до своїх нарко- та алкозалежних дітей.
В області є мережа закладів охорони
здоров’я для обстеження та лікування осіб,
що з немедичною метою вживають наркотичні засоби та психотропні речовини — 30
лікарських наркологічних кабінетів у складі
центральних районних лікарень, Білоцерківське територіальне медичне психонаркологічне об’єднання, МСЧ № 5 м. Славутича,
токсилогічні лабораторії в обласному наркологічному диспансері. Там же у стаціонарі
— 70 ліжок, в обласній психоневрологічній лікарні № 2 – 30. 12 ліжок виділено для примусового лікування хворих та наркоманів, 16 —
для обстеження та лікування неповнолітніх.
Найбільш поширена наркоманія на Київщині – у Білій Церкві (13, 0 на 10 тисяч населення, тобто 269 осіб), в Українці, Березані,
Макарівському районі. Жодного споживача
наркотиків не виявлено у Поліському та Володарському районах.
На таку ситуацію негативно впливає доступність наркотиків рослинного походження
(макової соломки, конопель), активність організованих злочинних груп, що займаються
збутом наркотиків, «чорний» ринок імпортних наркотичних препаратів (ефедрон, дезоморфін) та психотропних (катінон, первітин,
тропікамід), пасивність деяких територіальних органів внутрішніх справ, ліберальне
ставлення окремих суддів до осіб, що незаконно займаються обігом наркотиків, відсутність постійної координації у протидії незаконному обігу наркотиків деяких РДА та
міськвиконкомів.
Змінився контингент споживачів нар-

котичних засобів. Якщо нещодавно це були
кримінальні елементи, то нині – інфантильні
особи, які живуть за рахунок батьків.
У лікувально-профілактичній роботі з
наркоманами активно використовувалось
амбулаторне лікування, яке пройшли 43,5%
хворих у Вишгородському районі. По області
цей показник у 2013 році – 27,2%.
Найбільш
негативним
наслідком
ін’єкційного вживання наркотиків є поширення ВІЛ-інфекції. На 1 січня 2014 р. в області
на обліку перебуває 208 ВІЛ-інфікованих
хворих на наркоманію та 13 хворих на СНІД.
Найбільше — з Яготинського, Рокитнянського, Сквирського, Обухівського, Броварського районів та м. Українка.
З метою профілактики поширення ВІЛінфекції хворим на наркоманію, включеним
до Програми підтримуючої терапії, безкоштовно видаються метанол та еднок. Таку
терапію отримують 142 хворі на наркоманію.
Активізувалась і санітарно-освітня робота. У восьми районах області функціонують
14 реабілітаційних центрів: чотири — у Броварському районі, три — у Білій Церкві, 2 — у
Києво-Святошинському районі, по одному
центру — у Васильківському, Вишгородському, Макарівському, Обухівському, Фастівському районах.
У Вишгородському районі працює реабілітаційний центр для наркохворих – «За
право на життя».
Принцип Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Здоров’я — це стан повного
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад».

падається на великі шматки, приступати до
земляних робіт ще рано. Якщо ж земля розсипається на порох – ви трохи запізнились.

плоди (крім буряка), редиску, горох, цибулю;
садять картоплю.

гоній і канн для підрощення. У другій половині місяця відкрийте клематиси й інші ліани,
які були прикриті на зиму.
Насіння теплолюбних квіткових рослин
висівають у квітні на підвіконні чи в теплиці.
У відкритий ґрунт висівають насіння холодостійких однорічних квітів. У третій декаді квітня
проводять посадку саджанців троянд, хвойників та багаторічних ліан. Наприкінці місяця
ділять і пересаджують флокси та інші багаторічники. Викопане кореневище ділять на частини так, щоб у кожній були коріння і зачатки
пагонів. Омолоджені частини висаджують на
голе місце, а задерев’яніле кореневище викидають.

КУЩІ І ДЕРЕВА
У саду і на грядках зберіть минулорічне
листя і покладіть у компостну яму. Перекопайте ґрунт навколо дерев і кущів. Звільніть
їх від накриття. Перевірте, чи немає на них
обморожених гілок. Іноді важко відрізнити обморожену частину гілки від здорової.
Тому, обрізаючи пошкоджену гілку, слід залишити нижню частину, на якій може розвинутись спляча брунька. Обморожені і пошкоджені кущі й дерева потребують підживлення
та поливу в суху погоду. Якщо ви не провели
формуючої обрізки молодих дерев у березні,
зробіть це в квітні. Побіліть стовбури і підживіть дерева органічними і мінеральними добривами.
РОЗСАДА
У квітні висівають під плівку насіння ранніх овочевих культур для зелені, а також —
насіння пізньої білокачанної капусти на розсаду для відкритого ґрунту. В другій половині
місяця у відкритий ґрунт висівають корене-

КЛУМБИ І ПІДВІКОННЯ
Зніміть накриття і розгорніть мульчуючі
матеріали з троянд, гортензій, рододендронів, а також обв’язки і накриття з хвойних
порід. Після цього потрібно видалити пошкоджені і обморожені гілки. Обробіть ґрунт навколо примул, цибулькових і багаторічників.
У квітні висаджують у горщики клубні бе-

СТРИЖКА ГАЗОНУ
Якщо на газоні з’явився мох, обробіть
його гербіцидами вибіркової дії. Не забудьте через декілька тижнів зібрати граблями
сухий мох. Поява на газоні моху часто спричинена ущільненням ґрунту. Тому проколіть
газон аератором. У квітні приступайте до
стрижки газону. При першій стрижці зніміть лише кінчики трави. Низька стрижка на
цьому етапі може призвести до пожовтіння
газону.
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Шкільне подвір’я

Вишгород

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»
(більше фотографій та відеоролик див. на
сайті vyshgorod.in.ua: газета/новини/освіта)

Писати цю статтю розпочала іще 14
лютого, у День святого Валентина. Назву обрала відповідну: «Я люблю тебе,
ІНТЕЛЕКТ!» Та події в Україні не залишали місця для розлогого есе.
іж тим, в «Інтелекті» вирувало
життя. Мета і завдання нещодавнього тижня педагогічної
майстерності вчителів початкових класів
були просто-таки перевиконані — участь у
конкурсах, олімпіадах, іграх, ярмарках і змаганнях узяли практично всі учні початкової
школи.
Достатньо було пройтися коридорами і
класами, щоб у цьому переконатися.
Виставки колажів («Я так її, я так люблю
мою Україну…»), аплікацій («Віночок вити —
життя любити»), фотографій («Подорожую
Україною»), кращих зошитів і газет («Кожна
дитина – талановита»), листівок і солодощів,
ляльок-мотанок і декупажу, майстер-класів
(«Творимо красу разом», «Солодкий букет»
тощо).
Рухливі ігри, естафети і танці на перервах («Будемо радісні й здорові, спритні,
дужі та бадьорі», «Класична музика», «Весела перерва»). Відкриті уроки, вікторини
(«Флора і фауна України», «Ми пам’ятаємо
тебе, Тарасе», «Ім’я Шевченка стукає в
серцях»), екологічні проекти («Місто для
птахів»), паради переможців олімпіад («Ти
зможеш, якщо зміг я», юних знавців рідної
мови), міжнародних і всеукраїнських конкурсів («Кенгуру», «Русский медвежонок», з
української мови ім. П. Яцика, «Лукоморье»)
та кращих спортсменів гімназії («Діти —
олімпійська надія України»).
І на завершення — День національного
костюма та гала-концерт «З Україною в серці».
Відповідальні за всю цю рукотворну
красу — заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина Оверченко,
вчителі і батьки учнів Діна Корнакова, Ірина
Волкотруб, Наталія Янченко, Ольга Поверга,
Галина Старкова, Світлана Шатілова, Любов
Пироженко, Галина Панченко, Світлана Качкан, Наталія Лазарєва, Ірина Пономаренко,
Тетяна Уманець, Ірина Єременко, Наталя
Тищенко, Катерина Ліпенко, Інна Долобан, Олена Стеблян, Валентина Черткова,
Тетяна Бурикіна, Валентина Форостова,
Людмила Бурдейна, Олена Калмикова — із
задоволенням працювали разом з дітьми,
демонстрували районному методичному
об’єднанню підходи і методи роботи з обдарованими дітьми (круглий стіл провела
методист РМК Тетяна Ткач) та підспівували
й аплодували першачкам, друго-, третьо-,
четвертокласникам і… бабусям, які вийшли
на сцену і так затягли українських народних
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Старшокласники «Інтелекту» — талановиті актори

ІНТЕЛЕКТ без другорядних ролей
пісень, що втриматися від оплесків було неможливо.
Малеча з гарним настроєм, за ручку з
мамами, вибігла із зали. А туди вже спішили
старшокласники — за… двома зайцями. Ні,
пухнастих вуханів у залі не було — там грали
виставу за однойменним твором Михайла
Старицького.
Щоправда, це була не вистава, а, скоріше, скетч, капусник, бенефіс УСІХ виконавців. Запевняю вас, що поруч із неперевершеним Голохвастим (Ігор Бобошко, 11-Б)
був не менш неперевершений Сірко (Ярослав Піскун, 10-Б), якого не одразу впізнали
вчителі, директор і завучі. А під час неперевершеного виконання Пронею (Аня Смоляренко, 10-Б) «Если вам немного за 30» на
сцені «запалювала» Химеон (Марія Баша,
11-Б) — з віником-«мікрофоном» і віником«гітарою» в руках.
З неперевершеними друзями Голохвастого — Франтом (Юрій Мазур-Федорчук,
11-Б) і Пляшкою (Іван Хмеленко, 11-Б) зма-

галися у акторській майстерності Парубок 1
(Дмитро Козак, 11-Б) і Парубок 2 (Ярослав
Терещук, 11-Б), а із голосистою Секлетою
Пилипівною (Марія Перегонцева, 10-Б) —
тихенька й налякана «Мамінька» Сірчиха (Татев Мкртчян, 11-Б).
Музичні номери — один кращий за інший: «танок-зустріч» Галі Лимерівни (Валерія Шерстньова, 9-В) та Голохвастова, «метелиця» Лимерихи, Галі та її подружки (Даша
Педяш, 10-Б), модерновий танок «пансіону»
(ансамбль «Зорепад» (5-ті класи), керівник
Світлана Бєльченко), східно-сучасний танець, у якому легкі пальці Сірчихи невагомими метеликами літали навколо її кумедного
чепчика!
Танцювальні композиції та репліки (— Не
знаю. — Вчи текст) і декорації демонстрували таланти режисерів-постановників (вчитель Світлана Бєльченко та педагог-організатор Ірина Радченко, а музичний супровід
— професійність двох серйозних юнаків за
комп’ютерами (Алік Горохов і Арсен Тримо-

руш з 8-Б)!..
Декорації робили «з того, що було». Самовар, вишиті серветки і штучні квіти. Мереживне «вікно» та фотографії головних героїв
на задній кулісі. «Крісло» з двох стільців під
покривалом плюшевим і «диван» із чотирьох
— під «леопардовим». Суміш традиційних і
сучасних костюмів, «каре» стільців уздовж
стін на три боки від сцени, чорно-біла гравюра Подолу (Аліна Канішевська, 11-А).
Фінал був казковий: після драматичних
і смішних сцен — повна ідилія. Всі закохані,
всі танцюють. Причому так, що заслужена
Проня Прокопівна гімназії (заступник директора з навчально-виховної роботи Надія
Кисляк) блискуче зіграла уривок «прийому
кавалєра» — а вчителі вирішили поставити
«спектаклю» під назвою «… років по тому».
Як сказала директор гімназії Інна Шубко
авторам і виконавцям: «Ви додали нам такого позитиву, що до школи хочеться іти навіть
у вихідні. Гарну ми все-таки обрали професію…»

«Ми чуємо тебе, Кобзарю…»
Маргарита ОЛАБІНА
У цьому році місяць березень особливий — ми відзначаємо 200 років з дня народження нашого Тараса Шевченка: письменника, художника, пророка.
аме Великому Кобзареві присвятили учні 4-В класу гімназії «Інтелект»
разом із своєю вчителькою Оленою
Калмиковою захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю,
крізь століття». Готуючись до нього, діти проводили пошукову роботу: збирали матеріали
про життя поета і перебування його на Вишгородщині.
Розділились на 4 групи. Перша група (Марія Реброва, Яна Недашківська, Анастасія Стеблян, Дмитро Дем’яненко, Олександра Шкільна, Валерія Гаврилко, Єгор Винник) склала
розповідь про маловідомі факти з життя поета.
Друга (Владислав Гаврилюк, Дар’я Шинкаренко, Олексій Бова) — підготувала доповідь про
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юнацькі роки поета. Третя група (у складі Наталії Шмаюн, Дани Дубіковської, Володі Башука) підібрала цікаві матеріали про перебування
Шевченка в нашому місті. Остання — четверта
група — розповіла про художній талант Шевченка.
На захід запросили ветеранів, які зацікавлено слухали дитячі повідомлення. Особливо
сподобались пісні у виконанні дітей, які вони
розучили разом із вчителькою Лілею Мартиросян. Родзинкою свята була гра Лізи Самойлик
на сопілці.
Любов до поета об’єднала всі покоління.
Школярі із задоволенням прослухали виступ
Петра Жуланова та Петра Головка, який читав
вірші Шевченка.
Не менш цікавим та змістовним був виступ
директора Вишгородської дитячої районної бібліотеки Валентини Скорої. А Олена Колмикова розповіла про пам’ятники поетові на Україні
та за її межами.

ФОТО — Олена КОЛМИКОВА, спеціально для «Вишгорода»

Стрічка подій 07—13.03.2014
(Початок на стор. 12)
Афон – монастирська держава на східному виступі Халкідонського півострова —
Айон-Орос — в Егейському морі). «Підписати
угоду з ЄС можна вже за тиждень-півтора»
— міністр закордонних справ України Андрій
Дещиця. Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов стверджує, що тепер
він очолює Кримську організацію Партії регіонів (реакції нинішнього керівництва ПР на
ці слова ще немає). У Бахчисараї викрадено

командувача української військової частини.
Рада Міністрів АР Крим підготувала проект
переходу автономії до рубльової зони. Українська мова в Криму — під запитанням. Самопроголошена влада Криму вирішила припинити авіасполучення у повітряному просторі
над півостровом у день проведення «референдуму 16 березня». Басманний суд Москви
(РФ) видав санкцію на заочний арешт лідера
«Правого сектора» Дмитра Яроша. За словами в.о. президента Олександра Турчинова,

Україна не вводитиме свої війська на територію Криму, щоб не залишати беззахисними східні кордони. У Службі безпеки України
в Донецькій області повідомили, що РФ має
намір відправляти у регіон диверсійні групи.
Міністр юстиції України Павло Петренко: усі
цивілізовані країни та авторитетні міжнародні
організації — окрім Росії — визнали легітимність нової української влади. За словами
представника президента в АРК Сергія Куніцина, у Криму 30-тисячна армія РФ чинить

тиск на парламент півострова з метою прийняття нелегітимних рішень. Країни ОБСЄ
направлять до України військових спостерігачів. Росію потрібно виключити з Великої вісімки через дії щодо України. Про це заявила
Палата представників Конгресу США. Російські військові роззброїли українських військовослужбовців окремої ракетної технічної
частини в селищі Чорноморське (побратим
Вишгорода) на заході Криму.

Молодіжний квартал

Вишгород
Побратимство

Європа
відклала матч
Листи, що надходять на ім’я міського голови, сповнені співчуття і тривоги за долю України. Останні два — із Німеччини.
Так, громада дружнього Льорраха із скорботою дізналася про загиблих на Майдані, щиро
співчуває рідним і сподівається, що у Вишгороді
ніхто не постраждав. На жаль, запланований приїзд німецької молоді для участі у роботі пошукових
загонів поки що доведеться відкласти. Про це повідомляє мер Льорраха Гудрун Хойте-Блюм і зичить Україні мирного розвитку та надійного майбутнього.
Стурбовані батьки підлітків-футболістів із
дружнього Айхенау теж попросили перенести поїздку футбольної команди цього німецького міста
до України. «Я впевнений, що ми ще знайдемо
можливість найближчим часом зустрітися», —
пише перший бургомістр Айхенау Хуберт Юнг,
який бажає вишгородцям, аби Україна знайшла
мирний шлях розвитку у новому політичному майбутньому.

Сусіди

Волонтери

15 березня

Десанти добра

Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ
У кожного з нас своя доля, свій життєвий шлях, свої уподобання.
Ми всі не можемо бути визначними
математиками, фізиками чи митцями.
Але кожен із нас через усе життя може
і має пронести людяність, співчуття до
чужої біди. І діяти, допомагати, підтримувати.
ільше 150 років червонохресний
рух несе — руками своїх безкорисних помічників — добро і милосердя нужденним і скривдженим. Крупинки
ваших коштів, шановні вишгородці, коли ви
придбали марку Червоного Хреста, чи просто зробили внесок, обертаються на сльози
радості й іскорки надії на краще. Ваші пожертви одягом чи продуктами харчування,
іншими речами першої необхідності в прямому значенні цього слова зігрівають малого і старого, хворого і каліку.
Молоді люди роблять значний внесок у
допомогу знедоленим на рівні місцевої громади, і Червоний Хрест є прекрасною сферою для їх самореалізації.
П’ятого березня у Вишгородській районній організації Товариства Червоного Хрес-
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та України (РОТЧХ) з’явився молодіжний
десант: студенти економічного університету
ім. В. Гетьмана та старшокласники Ясногородської ЗОШ, жителі с. Богдани. Вони разом з лідером волонтерського руху Любою
Гусак, учителем Ясногородської школи та
Богданівським сільським головою Тетяною
Савиченко передали до РОТЧХ одяг на суму
біля 10 тис. грн та ліки для надання першої
допомоги на суму 2 500 грн.
Любов Гусак — мешканка с. Овдієва
Нива Богданівської сільради, студентка 4-го
курсу ОЕФКНЕУ ім. В. Гетьмана, лідер університетського волонтерського руху, голова комісії з питань правового та соціального
захисту. За час навчання в університеті нею
було організовано та проведено багато добрих та цікавих справ, які завжди активно
підтримувались громадою Богданівської
сільської ради і Тетяною Савиченко.
Люба залучає до волонтерства не лише
студентів, а і юних червонохрестівців Ясногородської школи, яку закінчила сама. Благодійні акції, що волонтерка організувала на
Вишгородщині: для дітей-сиріт, які виховуються у дитячому закладі «Любисток», для
стаціонарного відділення, терцентру соціальної допомоги. Люба зі своїми однодум-

Повір у себе і в Україну

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»
Відкрите, світле обличчя з ясним поглядом і приємною посмішкою — таке
обличчя, безперечно, може бути тільки у людини, упевненої у собі, яка знайшла своє місце в житті, багато досягла
і знає, до чого прагне. Таким він і є —
двадцятип’ятирічний вишгородець Дмитро Манашок.
арма, що з дитинства прикутий до
інвалідного візка. Це не завадило
йому закінчити Міжнародний відкритий університет розвитку прав і свобод
людини «Україна» за спеціальністю «психологія».
Не стала інвалідність перепоною і в бездоганному володінні комп’ютером, завдяки
якому долучається Дмитро до того, що за
інших умов було б недосяжним: спілкуватися
з товаришами, замовити покупки, сплатити
комунальні послуги, помандрувати цікавими
туристичними маршрутами і навіть — заробляти кошти, працюючи в мережі інтернетмагазинів «Розетка».
Будиночок на окраїні Вишгорода, який
дістався йому у спадок, потребує ремонту, і Дмитро, «озброївшись» знову таки
комп’ютером, добирає будівельні матеріали,
розплановує по-новому систему опалення,
електроосвітлення — все має бути простим
і функціональним одночасно. Ось і сьогодні,
завітавши до Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), він
захоплено розповідає директору центру Наталії Рудько, як планує облаштувати оселю.
Втім, причина візиту дещо інша — Діма
прийшов до Наталії Петрівни, з якою його
пов’язують давні приятельські взаємини і
співпраця, з приємною новиною — він запропонував руку і серце москвичці Євгенії, і вона
погодилася стати його дружиною. Тепер ось
їде в гості до нареченої!
Правду кажучи, новина мене здивувала.
Ні, не те, що хлопець збирається одружитись, а те, що, сидячи в інвалідному візку,
він ось так запросто говорить про поїздку до
Москви.
«А чого ви дивуєтесь? — посміхається
Діма. — Я себе в дорозі почуваю комфортно,
призвичаївся вже до далеких поїздок. І, до
речі, зі своєю нареченою (вона — медик) по-
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цями відгукнулися і на потреби
школи-інтернату Білоцерківського району, Черкаського обласного спеціалізованого Будинку
дитини — організували збір гуманітарної допомоги для їхніх вихованців.
Як краща волонтерка акції
«Серце до серця» від України
Любов Гусак була запрошена на
фестиваль «WOODSTOCK-2012»
до Польщі. Безліч подяк, грамот
має Люба за успіхи у навчанні та
громадську активність. Як людина щедра душею, віддана справі
волонтерського руху, благодійній діяльності, вона — приклад
милосердя, шляхетності та благодійності. Любов Гусак — людина освічена. Вона не лише
була учасником Міжнародного
еко-культурного фестивалю Трипільське коло, а й стала його призером.
Районна організація Червоного Хреста пишається нашою
юною червонохресною зміною,
волонтерським рухом шкільної
молоді району, які постійно беруть участь в акціях і місячниках
Червоного Хреста і втілюють ідеї
милосердя і гуманізму не лише у
шкільному, а й у дорослому житті.

Я так думаю

Молода сила
держави
Тарас ПАНЧЕНКО

Д

Після останніх подій в Україні можна з упевненістю сказати, що сила
мого народу — у нашій українській
молоді. Країна за часи незалежності
зуміла виростити інтелігентне, патріотичне та прогресивне молоде покоління. Наша молодь — це цвіт української нації.
аме вона першою піднялася на
боротьбу проти клятого Януковича. Саме вона гинула від куль
снайперів на Інститутській та Шовковичній. І повалення тиранічного режиму —
саме її заслуга.
25-річні хлопці та дівчата не жили при
комуністичному режимі, вони виросли у
незалежній Україні і по-справжньому закохані у свій рідний край.
Вважаю, що перемога у такій революції була би неможливою ще років з десять
тому. Адже тоді не було такої патріотично
налаштованої молоді, яка б підтримала ці
починання.
От якби у Росії почався бунт проти
влади, то його одразу придушили б. Бо
там користуються тими ж жорсткими методами, що й 100 і 200 років тому. І саме
тому ми з Росією — лише дружні народи,
але ніяк не одне ціле.
Насправді золота українська молодь
сконцентрована не лише в Києві та на Заході України, а й на Півдні і Сході. Немає
різниці, звідки людина родом, чи де проживає, найголовніше — любов до України.
Майже вся молодь зі Сходу та Півдня
підтримувала майданівців, якщо не фізично, то морально. Те, що відбувається
зараз у Криму, не інакше як провокація —
задля розколу України. Більшість кримчан
не бажають приєднуватись до Росії, адже
їх усе абсолютно влаштовує в Україні.
Це моя суб’єктивна думка, і вона
може відрізнятися від чиєїсь. Але чи хтось
сперечатиметься, що наше майбутнє —
за молоддю?
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знайомився у Москві. А якщо треба дістатись
в якусь установу чи заклад у місті, то завжди
допоможуть друзі. Один із них — Олександр
Кравченко — сьогодні мене проводжає до
аеропорту».
«Наш Діма і справді не сидить на місці,
— розповідає Наталія Рудько. — Він не пропускає цікавих заходів, де б вони не проводились. Активний учасник фестивалю для
людей з обмеженими можливостями «Повір
у себе», він повірив у свої сили і зміг багато
досягти. Нам є чого в нього повчитись — кипучій енергії, життєлюбству, його зацікавленості тим, що відбувається навколо, і прагненню підтримати ближнього».
Дмитро Манашок консультує своїх друзів
і приятелів з усіх питань, допомагає замовити телефон, комп’ютер, побутову техніку чи
щось інше в інтернет-магазині, оформити ті
чи інші документи, організувати певний захід… Телефон — як на «гарячій лінії» до пізньої ночі: добре- і малознайомі діляться з
ним своїми проблемами, питають поради,
чекають розради. Іноді це люди набагато
старші, але у хлопця вистачає такту і знань із
психології, щоб дати їм слушну пораду, підтримати, підказати вихід із ситуації…
Не пропускає Діма і засідань сесій район-

ної і міської рад, аби бути в курсі життя міста
і району, висловити свою позицію з того чи
іншого питання. А останні події в Україні змусили буквально прикипіти до комп’ютера —
що буде з Майданом, з Україною, з нашим
багатостраждальним народом?
«Може, комусь не сподобається моя позиція, — каже Дмитро, — але я хочу бачити
Україну за аналогом Білорусі, де за короткий
термін навели порядок і практично побороли
корупцію. Нам не потрібно на когось оглядатись, на когось орієнтуватись — Україна самодостатня держава, і треба зосередитись
на тому, щоб відновити виробництво, зміцнити економіку.
Бо зараз що — тільки торгуємо на ринках.
А такі родючі землі гуляють, а на підприємствах із високими технологіями випускаємо
праски або чайники…»
Але при всій складності ситуації Дмитро
Манашок усе ж упевнений, що українці вірять
у себе, у свої сили — і найближчим часом
Україна отримає нове дихання в усіх сферах життєдіяльності, а в нових законодавчих
актах і програмах буде передбачена також
належна підтримка людей із особливими потребами, до яких належить і він.
Повір у себе…

Стрічка подій 07—13.03.2014
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський
назвав неприпустимими ці вимоги, а також
введення візових та економічних санкцій стосовно Росії. Голова Верховної Ради АР Крим
Володимир Константинов виключає можливість повернення півострова до складу України. Сімферопольський аеропорт приймає
тільки рейси з Москви. Співробітники Управління СБ України в Херсонській області виявили та затримали розвідгрупу Збройних сил

РФ. За словами міністра палива та енергетики
Юрія Продана, цьогоріч Україна планує закупити у Росії близько 27-30 мільярдів кубометрів природного газу. Крим — найспокійніший
і найстабільніший регіон України, — Міноборони РФ. Великодній кошик цього року не подорожчає, — Міністерство аграрної політики
та продовольства. Кабмін України не визнає
легітимність Аксьоновського уряду Криму і
кримський референдум. Конституційний Суд
розглядає це питання. НАТО визнало «зелених

чоловічків» у Криму військовослужбовцями
РФ. У Міністерстві освіти і науки запевняють,
що, попри важку й напружену політичну ситуацію в АР Крим, цьогорічні абітурієнти таки зможуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання
(ЗНО) і вступати до вишів. Згідно із законопроектом № 4393 (від 11 березня), в.о. президента Олександр Турчинов пропонує Верховній
Раді створити Національну гвардію загальною
чисельністю 33,3 тисячі людей, зокрема — 30
тисяч військовослужбовців. Міністерство юс-

тиції України подало клопотання щодо перевірки Венеціанською комісією рішень влади
Російської Федерації щодо введення військ
на територію Криму та щодо закону про нові
суб’єкти федерації, який ухвалено в Росії, та
законності проведення референдуму у Криму. Парламент 13 березня проголосував за
створення Національної гвардії. Якнайшвидше ухвалити закон вимагає Рада національної
безпеки. Гвардійці боротимуться з терористичними організаціями та охоронятимуть кордони.

16 15 березня

Мозаїка
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Вишгород

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 9’2014

Від народу нічого не сховаєш
Районний штаб Самооборони Майдану
Володимир ГОЛУБ, заступник голови
оперативного штабу по координації роботи
органів виконавчої влади, громадськості
для забезпечення громадського порядку
на території Вишгородського району,
координатор Самооборони Майдану на
території Вишгородського району
Шановні земляки!
До вас звертається Самооборона Майдану
м. Вишгорода та Вишгородського району. В
нелегкий для нашої країни час наша організація
викристалізувалася з народного руху спротиву
злочинній владі. Передовим загоном самозахисту населення ми є сьогодні й залишатимемося ним і надалі, до повного перезавантаження влади та створення по-справжньому дієвих
механізмів громадянського контролю за її діями.
и докладаємо значних зусиль, щоб виправдати народну довіру та забезпечити громадську безпеку і спокій у нашому
районі. Для цього нами проводиться кропітка щоденна робота — разом із Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони та СБ України.
Ми вдячні вам за підтримку та порозуміння.
Щире спасибі усім добровольцям та активістам, які
безкорисно, на безоплатній основі допомагають
нам у роботі. Ця спільна робота згуртовує нашу громаду. Ми пишаємося цими людьми.
Та є ще й зворотний бік процесу.
Неупередженими та відкритими діями ми наступаємо на болючі мозолі тим, хто вирішив: революція закінчилася зміною декорацій, а державна
машина повинна працювати, як і раніше, на користь
конкретних осіб. Багатьом не подобається, що легкі гроші, які заробляли на махінаціях та на захисті
приватних рейдерських схем, відходять у минуле.
Звісно, що ці відмираючі структури не задоволені таким станом речей та всіляко противляться
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змінам, яких прагне наше суспільство. І у своїй боротьбі вони не гребуватимуть нечесними діями.
Хочемо попередити ще раз, що Самооборона
Майдану — це народна структура, а сховати щось
від народу неможливо. Нам все одно стають відомі таємні сходки, підступні наміри та заплановані
протидії — ще на стадії їх планування. Зараз штаб
Самооборони Майдану поінформований щодо
провокацій, які готуються, щоби очорнити нашу діяльність.
Ми звертаємося до здорового глузду тих, хто
планує взяти у них участь, надавати неправдиві
свідчення та фальшувати докази. Не той вже час і
не та країна навколо вас.
Все, скоєне вами, обернеться проти вас та вдарить бумерангом по організаторах. Статті будуть
інші, відповідальність — набагато важчою та несподіванішою.
Ми звертаємося до чесних громадян. Ви всі
знаєте нашу структуру, наші телефони та наших відповідальних осіб.
Нагадуємо, що, згідно з розпорядженням в. о.
голови Вишгородської районної ради від 03 березня 2014 р. № 8, на цих же телефонах працює «гаряча лінія» оперативного штабу забезпечення
громадського порядку на території Вишгородського району.
У разі виникнення будь-яких незрозумілих ситуацій звертайтесь до оперативного чергового, наших патрулів та у штаб Самооборони Майдану.
Спільними зусиллями ми збережемо мир і порядок у нашому суспільстві та забезпечимо спокій
наших сімей.
Телефони оперативного чергового Вишгородського районного штабу Самооборони:
04596-26392,
095-688-95-26,
067-687-23-38.
«Гаряча лінія» штабу Самооборони Майдану
(м. Київ) 097-820-68-63.
Дякуємо за співпрацю та порозуміння.
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