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Характер з кислинкою

Замалі Вишгороду районні штанці

Питання взаємодії різних гілок влади на теренах колишнього Радянського
Союзу завжди було проблемним. Ще
не стерлася з пам’яті епоха соціалізму,
коли райкоми партії дублювали райвиконкоми.
Володимир ТКАЧ

У роки незалежності виникла нова колізія між держадміністраціями та місцевими
органами самоврядування. Звичайно, що
ця «хвороба» не обминула і Вишгородщину. Будемо відверті: з часів утворення району (1973 р.) відносини з молодим містом
Вишгородом були далеко не безхмарними.
Фактично «холодна війна» завершилася з
приходом нового керівництва містом і районом, зокрема Віктора Решетняка, Олександра Приходька, Олександра Носаля та
нинішнього першого заступника голови облдержадміністрації Ярослава Москаленка. І
за це їм велике спасибі, бо новий курс позитивно позначився на соціально-економічній
та суспільно-політичній обстановці Вишгородщини.
Тепер у відносинах районної і міської
влад означився якісно новий етап. Вишгород готується до зміни свого статусу: з
міста районного значення – до обласного.
Ініціативу вишгородців активно підтримали
голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк та його перший
заступник Ярослав Москаленко.
Які позитивні зміни, в разі отримання нового статусу міста, очікують пересічних жи-
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телів Вишгорода? Чи не буде для громади
це ні холодно ні жарко? На це можна відповісти однозначно: у новому статусі — наше
майбутнє. По-перше, місто зможе самостійно формувати свій бюджет. І не просто головний фінансовий документ, в якому коштів
вистачає лише на заробітну плату та оплату
за енергоносії, а справжній бюджет розвитку. Відрадно те, що до запланованих власних доходів можуть залучатися кошти, зібрані економічними заходами – зростанням
обсягів виробництва, збільшенням робочих
місць, підвищенням ефективності роботи
податкових органів, фінансового управління тощо. Головне те, що ці кошти вже ніхто
не зможе вилучити з міської казни. Окремо
треба сказати про перспективи інвестиційної політики. Найголовнішою умовою для
інвесторів усіх рівнів є стабільність і самодостатність адміністративної одиниці, в яку
вони зможуть вкладати кошти. Вишгород,
маючи дуже зручне географічне розташування, близькість до столиці, маючи розвинену інфраструктуру – дороги, енергетику,
водогазотеплопостачання, є дуже привабливим для інвесторів. Адміністративна незалежність міста лише додає йому плюсів.
Важливим є і той фактор, що Вишгород
претендує на статус столиці Київської області. Кращого міста для цього годі шукати
в регіоні. Обласна влада враховує і цю перспективу.
Статус міста обласного значення не
означає, що Вишгород буде підпорядкований обласній адміністрації. Адже, згідно
з Конституцією України та Законом України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,
наше місто підпорядковане тільки територіальній громаді. А відносини з облдержадміністрацією та обласною радою базуються
на чинній нормативній базі. Міська рада,
звісно, братиме до уваги рішення, які приймає «старший брат», тобто обласна рада,
але вона не вправі Вишгороду щось наказувати чи зобов’язувати міську раду зробити
те або те.
Окремо хочеться сказати про політичну
волю. Приймаючи рішення про порушення клопотання про надання м. Вишгороду
статусу міста обласного значення, депутати міської ради фактично пішли на самопожертву. Адже в разі позитивного рішення
Верховна Рада України може призначити
нові вибори до міської ради. І ніхто не гарантує, що всі депутати нинішнього VІ скликання знову будуть обрані до ради. Але, незважаючи на це, міські депутати одноголосно
проголосували «за». І це досить позитивно.
Без вагань пішов на цей безпрецедентний крок і особисто міський голова Віктор
Решетняк, який є ініціатором зміни статусу
міста.
Добру волю, прагнення вишгородців поділяє голова районної адміністрації
Олександр Приходько. Без його особистої
підтримки цей процес був би далеко не однозначним.
Так чи інакше, але сьогодні Вишгород,
образно кажучи, вже виріс із районних
штанців. Добре, що це розуміє більшість керівників і мешканців району. А це сьогодні —
найголовніше.

Місто обласного значення: молодь — ЗА

На запитання «Чи зміниться ваше життя
після того, як Вишгород стане містом обласного значення?» відповідають вишгородці.
Андрій Пещерін, заступник Вишгородського міського голови:
— Цей статус покладає на місцеву владу
велику відповідальність. Місто розвиватиметься набагато швидше, а це дасть можливість
розв’язати низку наболілих проблем, наприклад, на теренах освіти (побудова конче необхідної школи, двох дитячих садочків, модернізація освітянської бази і т. ін.).
Олексій, 37 років, підприємець:
— Крім того, що це потягне за собою перевибори (а це знову — чималі витрати), не дуже
розумію, що це дасть місто. Звісно, бюджет
буде більшим, відповідно, і можливості у міста.
Та які структури будуть у Вишгороді, хто за що
відповідатиме і кому підпорядковуватиметься,
— поки що не зрозуміло.
Ольга, 57 років, пенсіонерка:
— Аби не будували нових підприємств… Не
хочеться, щоби Вишгород втратив привабливість невеликого містечка з меншою, ніж у столиці, кількістю автомашин. Поки що тут можна
сховатися від негараздів мегаполіса.
Катерина Олексій, директор районного
радіомовлення:
— Я — за все нове. Нові структури, нові робочі місця…
Валентин, 67 років, пенсіонер:
— Вважаю, краще було б увійти до складу
столиці або стати містом-супутником. У киян
все дешевше.
Сергій, 40 років, системний адміністратор:
— Треба ознайомитися з досвідом інших
міст Київщини, які мають обласне підпорядкування. Проста людина не думає про бюджет.
Для городянина має значення, що містом ходить безкоштовний для пільговиків автобус
(пред’явив посвідчення — й їдь). Гадаю, що у
містах обласного значення більший міський
бюджет, ніж у нас (за рахунок податків, спрямованих безпосередньо у місто), міські служ-

би частково фінансують за рахунок держави, є
більше коштів на ремонт дахів, внутрішньобудинкових і міських мереж (наше болюче місце
— стояки і труби як у квартирах і у підвалах, так і
підземні комунікації).
Олексій, 28 років, приватний підприємець:
— Хай місто розвивається, зростає чисельність населення. Більше людей — більше можливостей розвитку для розвитку малого бізнесу. Нові підприємства — це податки у міський
бюджет, які витрачатимуться на різні міські
потреби. Новобудови — це дороги, освітлення
вулиць, а отже — безпека, житло, зручний транспорт, дитячі садки і школи, центри творчості і
стадіони, басейни та велодоріжки… І все це —
для людини.
Алла, 55 років:
— Зрозуміло, чим більший бюджет — тим
краще. Тільки для кого? Для городян чи для чиновників?
Не розумію, чим бюджет міста обласного
значення відрізняється від нинішнього бюджету міста Вишгорода. Можливо, зміняться стандарти і квоти. А можливо, не зміняться, бо не
зміниться кількість підприємств, які платять податки. Та наповнюваність міського бюджету залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних
чинників.
Поки що, гадаю, проблема не в тому, який
бюджет міста, а у тому, як він витрачається і наскільки цей процес прозорий для городян.
Зараз містом керують обрані нами, вишгородцями, міський голова і міські депутати. У
місті обласного підпорядкування працюватиме
міська державна адміністрація. Чи матиме на
неї міська громада реальний вплив? Можливо,
зміниться й виборча система — і депутатів доведеться ДОобирати чи ПЕРЕобирати...
Богдан, 35 років, менеджер:
— Я, беззаперечно, — за. Іще краще було
б, якби Вишгород став столицею Київської області. Так, може, з пів-Києва сюди і переїхало б,
але які були б транспортні розв’язки, інженерні
і соціальні мережі! Вигоди для нас очевидні, а
от район і область щось не поспішають із при-
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йняттям відповідних рішень…
Віктор Федосенко, член міськвиконкому:
— Податків залишатиметься у Вишгороді
більше, ніж зараз. У всьому іншому місто так
само має залучати інвесторів, розробляти територіальні програми й іще більше працювати.
Віталій Кутаф’єв, депутат міської ради
VI скликання:
— Я — ЗА статус міста обласного значення. Бо це є поступ для розвитку й економічної,
освітньої та духовної розбудови Вишгорода.
Навчальні заклади будуть підпорядковані місту,
і воно нестиме відповідальність за якість навчання і виховання наших дітей. Те ж саме стосовно культури, спорту тощо: туристичні маршрути, фізкультурно-спортивні центри і т. ін.
Володимир Саюк, депутат міськради
чотирьох попередніх скликань:
— Безумовно, Вишгород має бути містом
обласного значення, і на це давно заслуговує
— за всіма параметрами.
Сергій Прокопенко, депутат міської
ради IV і V скликань:
— Статус міста обласного значення — плюс
для Вишгорода. У перспективі — зміна джерел
фінансування. Місто отримає необхідні субвенції, дотації для розвитку житлово-комунального
господарства і соціальної структури міста, підприємств, установ і організацій, що призведе
до створення нових робочих місць і збільшення
надходжень до бюджету. Місто залишатиметься інвестиційно привабливим для вітчизняних і
зарубіжних фінансових структур. Покращиться
транспортне обслуговування, будуть побудовані нові школи, дитячі садки, заклади для всебічного розвитку молоді, зокрема — середні і
вищі професійні (філії коледжів і вузів) навчальні заклади.
Юрій, 14 років:
— Нині ми їздимо через весь Київ на різні
тренування — з хокею, кататися на ковзанах, у
скейт-парк. Ми з друзями дуже сподіваємося,
що, коли Вишгород стане обласним містом,
все це буде і в нас. Так, щоб можна було займатися спортом не тільки влітку, а й узимку, під
дахом, з переодягальнями і т. ін.

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Місто
з європейським
обличчям
14 березня розпочався
двомісячник із благоустрою,
до якого може долучитися кожен свідомий вишгородець.
Якщо ви — патріот свого міста, порядна і відповідальна
людина, ви не розкидаєте навкруги сміття. На жаль, воно
накопичується і особливо
примітне після того, як зійде
сніг.
Приходьте на загальноміські
толоки — прибирання від сміття:
2 квітня — узбіч доріг (вул.
Набережна і Н. Шолуденка);
9 квітня — газонів, схилів,
бетонних парапетів (Київське
водосховище, лісосмуги);
16 квітня — схилів біля зливового стоку (вул. Набережна, 2,
4, 4-а, 8, 12, ресторан «Вишгород»).
Шановні вишгородці, керівники установ, організацій,
підприємці!
Час усім миром прибрати
підвали та горища, засмічені недопалками «козирки» на ганках
під’їздів та закидані пляшками
«галявини» під вашими балконами! Тільки спільними зусиллями
ми зможемо облагородити наше
місто, наблизити до європейського рівня, адже кожен куточок
Вишгорода: вулиці, подвір’я, територія навкруги підприємств –
це його обличчя.
Ми на шляху до статусу міста обласного значення. Влітку
Вишгород чекає сотні тисяч гостей на міжнародну «Формулу-1
на воді», тому давайте разом,
засукавши рукави, візьмемось
до облаштування нашого міста.
Завчасно звертайтеся по реманент та техніку для вивезення сміття після прибирання навкруги своїх будинків. Телефон
диспетчера КПЖ і КГ (04596)
25-049). Контактні телефони
міських депутатів є на дошці оголошень у міськраді, на третьому
поверсі адмінбудинку.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

У міськвиконкомі
Про проведення двомісячника
благоустрою у м. Вишгороді

Розпорядження від
15 березня 2011 року № 28
Із метою поліпшення благоустрою, озеленення, санітарного
стану міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій
та впорядкування цвинтарів, відповідно до Закону України «Про
благоустрій населених пунктів»,
керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні» та рішенням I сесії Вишгородської міської ради V скликання від 30.10.2006 р. № 1/23
«Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання
тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді»:

Далі на стор. 5
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26 березня

Благодійність

Відкрий у собі
волонтера
У Вишгородському районі
більше тисячі одиноких і немічних людей. Мізерні пенсії,
дорогі ліки, продукти харчування, що стрімко дорожчають, роблять життя цих людей
жалюгідним. Обділеним долею людям потрібні доброта і
милосердя.
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста

Служба милосердя Червоного Хреста, якій у цьому році виповнюється 55 років, закликає
всіх, хто має Бога в душі, уміє відчувати біль нужденних, як власний, простягніть руку допомоги
слабкому й немічному, який потрапив у скруту, тому, хто гостро
потребує хліба насущного або
душевного тепла, станьте нашим
добровільним
помічником-волонтером.
Старість не обмине нікого.
Тож добрими і милосердними
мають бути не тільки працівники
Червоного Хреста, соціальних
служб, а й кожен з нас.
Із 4 квітня по 4 травня ц. р.
проходить традиційний Загальноукраїнський місячник Червоного Хреста, який є важливою
справою діяльності Українського
Товариства Червоного Хреста.
Шановні вишгородці!
Ви можете допомогти нам у
будь-якій доступній для вас формі — матеріально, продуктами
харчування, одягом, паливом
тощо.
Наш розрахунковій рахунок 26000301172 у Вишгородському відділенні № 8151
Ощадбанку України, МФО
320155, код 23571538, з поміткою: «На благодійність».

Допоможемо
жертвам землетрусу
Руйнівний землетрус і цунамі на узбережжі Японії 11
березня 2011 року забрав
життя тисяч людей, понад 400
тисяч осіб евакуйовані.
Червоний Хрест України
звертається до колективів
підприємств, установ і організацій, благодійних фондів:
підприємців і банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій,
усіх співвітчизників з проханням допомоги потерпілим.
Київське обласне Товариство
Червоного Хреста України та
Вишгородська районна організація
Товариства
Червоного Хреста України

У кожній організації Товариства із великою вдячністю приймуть ваші пожертви, які будуть
передані Товариству Червоного
Хреста Японії.
Кошти через листки добровільних пожертв можна внести
у скриньки Червоного Хреста чи
перерахувати на розрахунковий
рахунок:
26000301172 у Вишгородському відділенні № 8151 Ощадбанку України, МФО 320155, код
23571538
ЄДРПОУ 00434230
Одержувач: Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
Рахунок № 26001000031804
(в гривнях)
в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО
300023
Призначення платежу: «Для
допомоги жертвам землетрусу
в Японії».

Соціум

2011 року
Сесія районної ради

Вишгород

Факти не для «красного слівця»

Як повідомляла газета «Вишгород» у
попередньому номері, відбулася шоста
сесія районної ради VI скликання.
Власн. інф.

Голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько доповів про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2010 рік. Він
навів переконливі цифри: обсяг реалізованої
продукції зріс на 1,9% проти попереднього
року, а відрахування до бюджету від суб’єктів
підприємництва — на 19,9%. Відбулися позитивні зміни в соціальній сфері: поліпшилося
харчування у лікарнях, забезпечення ліками.
Триває ремонт кількох відділень Вишгородської центральної районної лікарні.
Серед нагальних питань, що потребують
оперативного вирішення, доповідач назвав
— інвентаризацію землі, організоване проведення у стислі терміни весняно-польових
робіт, контроль за цінами та надбавками,
перевезення пільгових категорій населення
тощо.
Сесія затвердила звіт про виконання районного бюджету району за 2010 рік, фінансові плани комунальних підприємств спільної
комунальної власності територіальних громад району, внесла зміни до районного бюджету на 2011 рік.
Про стан законності і правопорядку у районі, боротьбу із злочинністю доповіли прокурор району Володимир Хадарін та начальник
районного відділення міліції Леонід Паланичко. Зокрема, минулого року до райвідділу надійшло 7099 заяв та повідомлень мешканців
району (проти 5213 — у позаминулому). Розслідувано та направлено до суду 427 кримінальних справ, 125 злочинів залишились
нерозкритими. Із 23-х особливо тяжких злочинів розкрито 17, нерозкриті — 6. Запобігти
злочинності спроможні центри медико-соціальної реабілітації та ресоціалізації наркозалежних підлітків та молоді, профілактична робота з неблагополучними сім’ями, регулярна
перевірка розважальних закладів та місць
масового відпочинку, тісна взаємодія органів
місцевого самоврядування з правоохоронцями, створення громадських формувань з охорони громадського порядку, забезпечення

дільничних інспекторів міліції службовими кабінетами, засобами зв’язку, транспортом. Із
метою попередження дорожньо-транспортних пригод треба навести порядок на шляхах:
встановлення світлофорів, «лежачих поліцейських», освітлення доріг загального користування та регіонального значення.
До речі, Леонід Паланичко повідомив,
що днями райвідділ отримав для оперативно-розшукових робіт дві автомашини з відповідним обладнанням, які використовуватимуться у Вишгороді і у димерській зоні. У
профзакладах готують дільничних інспекторів
— зараз у районі працює 21 інспектор. Часто патрулюють вулиці Вишгорода працівники
спеціального підрозділу «Беркут» — це для
профілактики квартирних крадіжок, які останнім часом почастішали.
Однак матеріальне забезпечення міліціонерів вимагає суттєвого покращення —
зарплата офіцера становить в середньому
за перший рік служби 1350 гривень. Відповідальність же за дотримання громадського
порядку, запобігання проявам злочинності у
місті, в селах — величезна.
Інформацію Леоніда Паланичка доповнив прокурор району Володимир Хадарін,
який звернув увагу на захист прав інвалідів,
воїнів-інтернаціоналістів, недостатню роботу
правоохоронців щодо виявлення фактів обігу у районі наркотиків, випадки порушення
земельного законодавства, зокрема на територіях Старопетрівської та Новосілківської
сільських рад, на погашення заборгованості
із зарплати, яка на окремих підприємствах
перевищує півмільйона гривень. Крім того,
наголосив на економічних злочинах, випадках корупції тощо.
Тема дотримання законності та правопорядку викликала жваве обговорення у залі.
Депутат від партії «Свобода» Юрій Левченко нагадав про прикрий випадок побиття
«свободівців» під час виборчої кампанії (досі
немає відповіді від правоохоронців). Він запропонував до рішення ради внести деякі
уточнення, зокрема про навчання особового
складу щодо справ з політичною мотивацією.
Однак депутати його не підтримали.
Депутат Ірина Побідаш поцікавилась, як
працює міліція при постійному дефіциті пального, і поділилась враженням з приводу того,

що колишня голова Демидівської сільради
замість того, щоб відповідати на запитання
правоохоронців, відпочиває на модному курорті, що показали й по телебаченню.
Обговорювані на сесії питання були настільки злободенні, що дехто з депутатів
вдався до радикального розв’язання існуючих проблем у масштабі країни. Зокрема,
депутат Геннадій Паламарчук розкритикував
Податковий кодекс, який «є смертельним для
малого та середнього бізнесу», запропонував
провести у районі громадські слухання та заодно відправити у відставку уряд Азарова.
Жодну із пропозицій депутати не підтримали. Зате з великою увагою вислухали
Людмилу Гутніченко щодо обласної програми «Власний дім», яка діє в Україні ще із 1998
року. Це — програма підтримки сільських родин за рахунок кредиту на будівництво житла
під 3% річних. Сім’ї, де троє і більше дітей,
отримують безвідсотковий кредит. Кошти
виділяються з державного, а також місцевих
бюджетів. Кредит надається також і для газифікації сіл. У районі ще не газифіковані Сувид,
Гута Межигірська та Круги — є реальна можливість підвести блакитне паливо до цих віддалених сіл.
Пільговий кредит надається тільки один
раз. Максимальний розмір — 100 тисяч грн.
Минулого року на Київщині видано 136 кредитів, а з 2004-го — 1311.
Усі питання порядку денного були розглянуті. Віднині спільною комунальною власністю територіальних громад району є Будинок
культури «Енергетик» у Вишгороді і БК «Полісся» — у Гаврилівці, а туберкульозне відділення Вишгородської ЦРЛ стало спільною комунальною власністю територіальних громад
області. Обласна навчально-спортивна база,
що на обводному каналі, перейшла до власності територіальних громад району.
Затверджено список народних засідателів
Вишгородського районного суду.
Прийнято програму забезпечення населення питною водою, дозволено розробку
техдокументації щодо проведення розчищення Десни ВАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» — від насосної станції «Роса-300»
до русла річки.
Із усіх розглянутих питань прийняті відповідні рішення.

мілізіверт на годину. Це в сотню разів перевищує річну норму, яку може отримати людина.
Компанія Brand Finance склала список
500 найдорожчих світових брендів 2011 року.
Лідером став бренд Google, вартість якого
оцінюється у 44 млрд. 300 млн. дол. На другому місці — Microsoft, який коштує 42,8 млрд.
дол. Мережа роздрібної торгівлі Walmart, яка
торік очолювала рейтинг, зараз посідає третю сходинку — 36,2 млрд. доларів.

та участі підрозділів Збройних сил України в
багатонаціональних навчаннях за кордоном у
2011 році, зокрема – в Польщі, Грузії, Німеччині, Румунії, Франції, Угорщині та Болгарії.
У столиці освітяни пікетували Кабмін з
вимогою умов праці, як у Європі. До страйкуючих вчителів дослухалися і встановили 20-відсоткову надбавку до зарплатні. Щоправда, рішення набуде чинності з 1 вересня ц. р.
«Укртелеком» продали за максимум.
Реальна його вартість із врахуванням витрат
нового власника на створення спецзв’язку,
що обійдеться приблизно в 200 млн. доларів, і
покриття боргів перевищує 2,2 млрд доларів.
Отже, конкурсна ціна була не просто ринковою, а оптимально високою.
Це перший успішний результат у сфері
приватизації за останні роки. У 2009-му Україна планувала отримати від продажу держмайна 8,5 млрд. грн, а отримала 800 млн. У
2008 році доходи були ще менші. А в 2007-му
фонд виконав план надходжень до бюджету
тільки на 23 %.
Новий власник зобов’язався профінансувати протягом двох років створення системи державного спецзв’язку та погасити борги «Укртелекому» в сумі 16 млрд. грн. Кошти
покупець перерахує до середини травня.
НКРЕ із 1 квітня підвищить тарифи на
електроенергію для населення на 15 %. При
споживанні менше 150 кВт на місяць плата
становитиме до 28,02 коп. (з ПДВ), понад 150
кВт – до 36,48 коп. за кіловат. Для сільського населення відповідно – 25,92 коп. і 33,72
коп. за кіловат. Для багатодітних, прийомних
сімей і дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергія коштуватиме 28,02 коп./кВт.
Для мешканців багатоквартирних негазифікованих будинків і таких, де відсутня система централізованого теплопостачання, тариф підвищився до 21, 54 коп / кВт.

Коротко про різне

У світі
Рада Безпеки ООН підтримала запровадження безполітної зони над Лівією. «За» резолюцію проголосували США, Велика Британія та Франція. Документ забороняє польоти
лівійської авіації та вимагає негайно припинити протистояння ворогуючих сторін. Резолюція також передбачає право міжнародної
спільноти застосувати всі необхідні заходи
для захисту мирного населення Лівії. ВПС
Франції, Великої Британії та США завдали
ударів по Лівії після того, як Каддафі проігнорував вимогу припинити вогонь. У військовій
операції у Лівії беруть участь Франція, Велика
Британія, США, Італія та Канада.
Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» вирушив до Лівії з гуманітарною місією та має намір евакуювати громадян нашої держави з бунтівної країни. Для
забезпечення заходів безпеки та охорони громадян України, крім екіпажу корабля, на борту “Костянтина Ольшанського” перебуватиме
підрозділ морської піхоти зі штатною зброєю
Духовний лідер тибетців Далай-Лама
відмовився від свого політичного статусу і
передав усі повноваження старшому міністру
тибетського уряду у вигнанні.
Найближчими роками людству доведеться звикати до нових погодних умов: середня температура повітря підвищиться на
5-8 градусів, а морозний, сніжний період скоротиться на 50 днів. Фахівці прогнозують, що
за певних умов урожайність зернових до 2080
року зросте на 30%.
Прямі збитки від землетрусу в Японії 11
березня оцінюються в суму від 16 до 25 трильйонів єн (від 200 до 312 мільярдів доларів).
Вміст радіоактивного йоду в морській
воді поблизу АЕС «Фукусіма-1» перевищує
встановлену норму у 147 разів. Японська влада повідомила про високий рівень радіації в
овочах, ґрунті та водопровідній воді. Рівень
радіації над другим реактором становить 500

В Україні
Жіноча збірна України з легкої атлетики
виграла срібну медаль в естафеті 4 x 6 км на
чемпіонаті світу, який завершився в ХантиМансійську (Росія). Чоловіча збірна України
вперше в історії завоювала третє місце на
чемпіонаті світу з біатлону в російському місті
Ханти-Мансійську (Росія).
Верховна Рада ухвалила антикорупційний законопроект. Три його статті та прикінцеві положення направлені на повторне читання, зокрема щодо норми, яка стосується
декларації про доходи урядовців.
Бюджет державних стипендій залишається незмінним з 2008 року. Це 530 гривень
плюс трохи більше 100 гривень — «індекс інфляції».
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту ініціює скорочення терміну вищої
освіти з 5 до 4 років і збільшення терміну стаціонарного навчання в аспірантурі з 3 до 4
років. Робоча група міністерства розробляє
програмний комплекс “Електронний вступ до
ВНЗ України”. Заяви на вступ до вузів можна
буде подавати через Інтернет-портал “Єдине освітнє інформаційне вікно України” (www.
osvita.com). Для тих, хто не має доступу до
мережі, у 2011 році у Міністерстві освіти на
період вступної кампанії організують роботу
call-центру.
Президент України Віктор Янукович
своїм указом затвердив план проведення багатонаціональних навчань на території країни
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Наше місто

Вишгород
У виконавчому комітеті
Розпорядження
від 21 березня 2011 року № 30

26 березня

Голова робочої комісії:

провідний спеціаліст виконавчого комітету
Вишгородської міської ради;
Стефанівський Володимир Степанович
– секретар адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгородської міської
ради;
Депутат Вишгородської міської ради (згідно з додатком).
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову виїзної робочої комісії з питань підвищення дієвості
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради Ростовцева Олександра Миколайовича.

Ростовцев Олександр Миколайович – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Члени робочої комісії:
Данчин Олексій Олександрович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Трикіш Дмитро Васильович — завідувач
санітарно-гігієнічного відділення ДЗ «Вишгородської районної санітарно-епідеміологічної станції»;
Веремеєв Володимир Володимирович —
майор служби цивільного захисту РУ ГУ МНС
України в Київській області;
Доброхотова Тетяна Володимирівна –

Міський голова

Список депутатів Вишгородської міської ради VI скликання по
мажоритарних списках за територіями міста, які залучені до співпраці з
виїзною робочою комісією з питань підвищення дієвості адміністративної
комісії при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради

В. РЕШЕТНЯК

Додаток
до розпорядження
Вишгородського міського
голови від 21.03.2011 року № 30

№ п/п

Назва вулиці

ПІБ депутата

Дата виїзду

1
2

вул. Набережна, 4, 4-а, 6-а, 8
вул. Дніпровська, 7, 9, 11; просп. І. Мазепи, 1, 2, 3, 4-б, 6

Баланюк Олександр Іванович
Добровольський
Віктор Максимович

29.03.2011
05.04.2011

3
4

вул. Київська, 18, 20; Ю. Кургузова 2, 4-а, 4-б, 10
вул. Н. Шолуденка, 6-а, 6-в, 6-г , 8; Ватутіна; П. Калнишевського; С. Палія; Межигірського Спаса; Старосільська; Парусна, 2, 2-а
вул. Ю. Кургузова, 4, 6, 11, 11-а;
В. Симоненка, 7, 8, 10

Виговський Валерій Павлович
Кравченко Микола Миколайович

12.04.2011
19.04.2011

Корнійчук Дмитро В’ячеславович

26.04.2011

6
7

вул. В. Симоненка, 3, 4, 6; просп. Т. Шевченка, 6; пров. Прожекторний
вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а,
7-б, 8, 9

Кутаф’єв Віталій В’ячеславович
Лісогор Володимир Юрійович

03.05.2011
10.05.2011

8

вул. М. Гриненко, 1-а ; вул. Лугова, 3; В. Симоненка, 2; Глібова, Піщана, Довженка, Максимовича, Космонавтів, Святославська

Линник Юрій Іванович

17.05.2011

9

просп. І. Мазепи, 7, 5; вул. М. Грушевського, 1, 3, 5, 7, 9, 10; масив «ГАЕС», вул. Спаська, Покровська, пров.
Преображенський, пров. Андрія Первозванного, масив «Дідовиця», вул. Ягідна, Малинова, Полунична, Ожинова, Калинова, Виноградна, Фруктова, Яблунева, Айвова, Квіткова, Абрикосова, Вишнева, Фіалкова, Ромашкова

Лука Радіон Михайлович

24.05.2011

10
11

вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 6; Набережна, 2
вул. Київська, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12;
Набережна, 22

Макаренко Максим Валерійович
Мельник Ольга Василівна

31.05.2011
07.06.2011

12
13
14
15
16
17

просп. І. Мазепи, 10, 12; пл. Т. Шевченка, 3, вул. Дніпровська, 2, 4, 6, 8
вул. М. Грушевського, 4, 6; просп. І. Мазепи, 11, 13/9; Н. Шолуденка, 7
вул. Ю. Кургузова, 3-а, 3-б; вул. М. Грушевського, 8, 12
просп. Т. Шевченка, 2-г, 5; вул. В. Симоненка, 1, 4-а, 5
вул. Н. Шолуденка, 6-б ; Дніпровська, 1, 3, 3-а, 3-б, 5
вул. Шкільна, Шкільна 7, Лугова, М. Гриненко, Коцюбинського, Космонавта Поповича, Т. Шевченка, пров.
Дніпровський, вул. В. Симоненка, 1-а, 1-б

Попов Юрій Петрович
Руденок Богдан Михайлович
Семенов Олександр Ігорович
Свистун Світлана Іванівна
Супрун Валентина Вікторівна
Шока Анатолій Миколайович

14.06.2011
21.06.2011
28.06.2011
05.07.2011
12.07.2011
19.07.2011

18

просп. Т. Шевченка, 7-а, 7, 9, 9-а; Набережна, 12

Шубка Віктор Вікторович

26.07.2011

5

24 березня відбулося
чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, в якому взяли
участь 17 осіб. Варто відзначити і те, що спеціалісти відповідально виконують свою
роботу, ретельно вивчають
винесені на голосування питання.

У Вишгороді
18 березня Вишгородський міський голова вітав міських комунальників (НА ФОТО
1). Так, у КПЖ і КГ були відзначені Лідія Чайківська, Ольга Пузирьова, Наталія Дніпровська, Галина Поліщук, Микола Москаленко.
ВМКП «Водоканал» здійснює профілактичні роботи на каналізаційних мережах, чистить приймальні резервуари каналізаційно-

ська, 8, 6, 4, 2.
Розпочато реконструкцію тротуарів
на просп. І. Мазепи, вул. В. Симоненка, Дніпровської, Набережної, 6a. Працівники КПЖ і
КГ та «Житлошляхбуд» (Олексій Білий) облаштовують автокишені (НА ФОТО 3) по вул. Б.
Хмельницького (поряд із гуртожитком), впорядковують зовнішнє освітлення вулиць, ремонтують тротуарні доріжки.
Двомісячник благоустрою депутати
міськради розпочали черговими зустрічами
з виборцями. Так, депутат Ольга Мельник
19 березня розмовляла з виборцями свого
округу (вул. Київська, 2, 4, 6, 8, 12, 5, 9, 11,
вул. Набережна, 22) про прибудинкові та загальноміські толоки (суботники). Люди щиро
відгукнулися. Вже сьогодні, у суботу 26 березня, мешканці вул. Київської виходять на

насосних станцій.
Нині до міжнародних спортивних змагань «Формули-1 на воді» готується й місто,
і район: надають робочу силу, техніку, кошти.
Приклад — пам’ятний знак до 25-річчя аварії
на ЧАЕС (НА ФОТО 2), за спорудження якого
з легкої руки мера міста Віктора Решетняка
взялися ентузіасти і декілька підприємств (до
них може долучитися будь-який охочий).
Проїжджа частина вул. Набережної стане вдвічі ширша (14 м замість семи), на чотири смуги. Для цього вирізають старі дерева,
замість яких обов’язково будуть висаджені
берези, ялини, верби, каштани. По всій вулиці будуть півтораметрові тротуари, триметрові «кишені» на зупинках автобуса.
Відновлено зовнішнє освітлення на Київській, 12. На черзі (упродовж місяця) Київ-
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У міськвиконкомі

Вікторія ШМИГОРА

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Юлія ТІХОНОВА

У столиці збільшать тарифи на воду.
Середня сума рахунку на сім’ю киян складає
близько 30 гривень. Це за діючими тарифами.
При підвищенні тарифів до економічно обґрунтованого (5 гривень 48 копійок) це буде
підвищення на 25 гривень на місяць.
На хімічному ринку України утворилася
монополія. Недавно Group DF Дмитра Фірташа придбала другого крупного виробника мінеральних добрив – черкаське підприємство
“Азот”.
Уряд схвалив законопроект, який спрощує процедуру відкриття і ведення бізнесу,
його передали на розгляд Верховної Ради.
Документ дає можливість засновникам підприємств-юридичних осіб створювати статутний капітал у розмірах і в складі, необхідних
для започаткування бізнесу. На сьогоднішній
день статутний капітал для товариств з обмеженою відповідальністю не може бути меншим
за одну мінімальну зарплату, для акціонерного товариства – не менше 1250 мінімальних зарплат. Проектом закону спрощуються
вимоги щодо обов’язкового нотаріального
оформлення окремих документів, які подаються на державну реєстрацію припинення
діяльності юрособи та фізособи-підприємця.
Частину будівель Дарницького залізничного вокзалу виставлять на відкриті торги. Про
це під час презентації проекту «Наземне метро» сказав віце-прем’єр-міністр України —
міністр інфраструктури Борис Колесников.

У Ірпені з нагоди Дня працівників комунальної сфери у
Національному університеті
податкової служби України
відбулось святкове засідання
керівників комунальних підприємств Київської області.
Голова КОДА Анатолій Присяжнюк відзначив найкращих у
цій сфері.
Директора Вишгородського
міського комунального підприємства «Водоканал» Георгія Чебана нагородили дипломом ЦК
профспілок житлово-комунального господарства «Кращий
господарник 2010 року у вирішенні
соціально-економічних
питань».
Щиро вітаємо із заслуженою відзнакою. Так тримати!

Діловий підхід до
розв’язання проблем

Керуючий справами виконкому О. ВАСЮК

Коротко про різне
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Знай наших!

Про створення виїзної робочої комісії з питань
підвищення дієвості адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Вишгородської міської ради

З метою підвищення дієвості адміністративної комісії виконавчого комітету Вишгородської міської ради, поліпшення благоустрою, озеленення, санітарного стану міста,
автомобільних доріг, прилеглих до них територій, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 30
«Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішенням сесії Вишгородської міської ради
від 30.06.2006 р. №1/23 «Про затвердження
Правил благоустрою території, дотримання
тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку
у м. Вишгороді» утворити:
1. Виїзну робочу комісію у складі:

2011 року
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Із розглянутих 33 питань –
ухвалили 31.
Зокрема: затвердили рішення про тимчасову торгівлю,
враховуючи економічну кризову ситуацію в Україні; пріоритет
на заявлене місце розміщення
рекламного засобу у м. Вишгороді; штатні розклади у зв’язку
із зміною розміру мінімальної
заробітної плати; ухвалили дозвіл на розробку проектної документації ряду підприємств;
підтримали
рішення
про
оформлення права власності
та присвоєння поштових адрес
ряду фізичних та юридичних
осіб. Йшлося також про благоустрій території і внесення змін
до кошторисів спеціального
фонду.
Міський голова Віктор Решетняк вкотре наголосив, що
необхідно серйозно підійти до
питань щодо благоустрою міста, адже це – обличчя міста.
Велику увагу акцентує вишгородська міська влада і на
зверненнях від малозабезпечених громадян про виділення
матеріальної допомоги за статтею «Соціальний захист населення».
прибирання території спортивного майданчика.
24 березня у великій залі
адмінбудинку (м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1) відбулися звітновиборчі збори вишгородського
міського осередку Партії регіонів.
Під час підведення підсумків проведеної у 2010 році роботи, минулорічних виборів до місцевих
рад та перспектив на майбутнє
виступив Олександр Слива. Головою міського осередку обрано
Віктора Решетняка (НА ФОТО 4).
«Тепер на моїх плечах потрійна відповідальність, — сказав
Вишгородський міський голова.
— Міського голови, офіційної публічної людини і голови партійного осередку».
У Вишгородському районному Будинку культури «Енергетик» 25 березня відбувся концерт.
Місцеві таланти присвятили його
Всеукраїнському дню працівників
культури та аматорів народного
мистецтва.
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26 березня

Календар

Цей день в історії
26 березня – Благовісник;
День внутрішніх військ МВС
України
1845 — у США запатентований медичний пластир
1934 — у Британії введені екзамени на водіння автомобіля
1999 — комп’ютерний хробак Мелісса розповсюдився по
всьому світу, використовуючи
інфіковані електронні повідомлення (e-mail)
Іменини: Христина, Олександр
27 березня – Міжнародний день театру; Перехід на
літній час
1860 — Майкл Бірн запатентував «відкривачку зі свердликом і Т-подібною ручкою» – штопор
1914 —у шпиталі Брюсселя
уперше у світі здійснили переливання крові
Іменини: Ростислав
28 березня
1797 — у США запатентована пральна машина;
1917 — уперше засіданням
Центральної Ради керував Михайло Грушевський
1971 — розпочато випуск автомобіля «Жигулі»
Іменини: Михайло
29 березня
1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагару, на
один день «зупинився» Ніагарський водоспад
1886 — Джон Пембертон
з Атланти створив новий лікувальний напій, який нині відомий під назвою «Кока-кола»
1910 — у Марселі піднявся в
повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром
1998 — у Португалії відкрито 16-кілометровий міст «Васко
да Гама», перекинутий через
річку Тежу. Його будівництво
обійшлось у мільярд американських доларів
Іменини: Олександр, Антоній, Денис
30 березня
1922 — у Києві створений
театр-студія «Березіль» (нині це
Харківський український драмтеатр)
1981 — у СРСР уперше введено літній час
Іменини: Олександр, Олексій, Віктор
31 березня
1889 — офіційно відкрили
Ейфелеву вежу: Александер
Густав Ейфель підняв французький «триколір» на її маківці
1901 — створено перший автомобіль «Мерседес»
1917 — у Києві відкрито першу українську гімназію
Іменини: Данило, Дмитро,
Кирило
1 квітня – День сміху!
1875 — британська «Таймс»
стала першою у світі газетою,
що опублікувала тижневий прогноз погоди
1919 — Асканію-Нову оголошено державним заповідником
1923 — вийшов перший
номер російського журналу
«Огонёк»
Іменини: Іван

Коротко про різне
На
українсько-польському кордоні перехопили
контрабанду цигарок на мільйон гривень. Підозру прикордонників у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині викликала
вантажівка, що, за документами, везла до Польщі дерев’яні
бруси.

Дата

2011 року
Бійці невидимого фронту
Ця служба – небезпечна і складна.
Служба безпеки України – остання ланка правоохоронних органів, яка вирішує
найскладніші питання, керує найвідповідальнішими операціями на державному
рівні.
Олена ПЛОТНІКОВА

Професійне свято працівники Служби
безпеки відзначають 25 березня. Проте мало
хто знає, чим насправді займаються ці правоохоронці і що взагалі уособлює Служба
безпеки.
СБ України захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальну
цілісність, економічний, науково-технічний
і оборонний потенціал України, законні інтереси держави та права громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних
спеціальних служб, посягань з боку окремих
організацій, груп та осіб, а також забезпечує
охорону державних таємниць.
Після проголошення 24 серпня 1991 року
незалежності України одразу постало питання про ліквідацію в республіці радянської
системи органів державної безпеки і створення нових державних інституцій, покликаних захистити її суверенітет та вирішувати
інші завдання у сфері забезпечення національної безпеки.
Головним напрямком діяльності СБ України була і є контррозвідка. Українська спецслужба не використовує принцип «тотального» застосування контррозвідувального
пошуку. Замість цього впроваджується диференційований підхід до організації протидії конкретним іноземним спецслужбам.
Цілком закономірним є створення у
структурі СБ України Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави,
який виявляє хабарників, діяльність тіньових
структур та корупцію.
Так, минулого року співробітники столичного та обласного Управлінь СБУ затримали
«на гарячому» керівників кількох комунальних
підприємств, викрили злочинний механізм
привласнення державного майна (позаконкурсну приватизацію), припинили діяльність

Вишгород

Службі безпеки України –
20 років
організованого злочинного угруповання,
члени якого за створеною ними фінансовою
схемою в одній із банківських установ незаконно отримали понад 20 мільйонів гривень
кредитних коштів.
СБ України з перших днів створення надавала першорядного значення боротьбі з
тероризмом. Саме завдяки вжитим запобіжним та профілактичним заходам в Україні не
було масштабних проявів тероризму.
У спецпідрозділів боротьби з корупцією
і організованою злочинністю, зокрема торгівлею людьми, основне завдання – діяти
ефективно, особливо проти злочинних груп
на міжрегіональному і міжнародному рівнях.
Так, Служба безпеки припинила діяльність конвертаційного центру, який щоденно
виводив у «тінь» близько мільйона гривень
через мережу транзитних та фіктивних підприємств.
СБ України також протистоїть наркобізнесу, виявляє й знешкоджує міжрегіональні і
транснаціональні канали доставки в Україну і
транзиту через її територію наркотиків і наркосировини.
Так, минулого року знешкоджено у Києві
лабораторію з переробки аналогів психотропних засобів. Зілля постачалося щонайменше у три українських мегаполіси: Київ,
Харків та Дніпропетровськ для подальшого
збуту через мережу кіосків.

Феміда

«ВУХО» за 200 мінімумів
Набув чинності вирок Печерського районного суду міста Києва за кримінальною справою, яка розслідувалася слідчими СБУ.

Прес-сектор Управління СБУ в м. Києві
25-річного киянина визнано винним у
скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359
Кримінального кодексу України (незаконне
придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Поет-академік – наш Поет

СБУ ефективно діє і в регіонах: затримують наркокур’єрів, перешкоджають контрабанді наркотичних засобів.
Для успішного проведення таких операцій налагоджено тісні контакти з Інтерполом,
зарубіжними правоохоронними органами та
спецслужбами понад 60 країн світу, передусім США, Німеччини, Великої Британії, Росії.
У співробітництві з іноземними партнерами
СБ України протягом останніх шести місяців вилучила 285 кг героїну – більше, аніж усі
правоохоронні органи України за 15 попередніх років.
В управлінні СБУ у м. Києві діє цілодобовий телефон довіри. Якщо громадянам відомі
факти вимагання та отримання хабарів з боку
посадовців та службовців державних органів
столичного регіону, можна зателефонувати
за номером (044) 226-32-32. Інформацію
обов`язково перевірять і згідно з чинним законодавством будуть вжиті відповідні заходи.
За свою двадцятирічну діяльність Служба
безпеки України попередила багато правопорушень, створила всі необхідні умови для
безпечного існування громадян на території
нашої держави.
Тож вітаємо всіх працівників СБУ. Зичимо
їм безпечної роботи, надійних напарників,
міцного здоров’я та мирного неба над головою! Зі святом!
У серпні минулого року співробітники столичного СБУ в ході спецоперації затримали
«на гарячому» мешканця Києва, який у одному з офісних центрів вів приховане аудіо- та
відеоспостереження. Встановлено, що зловмисник протягом певного часу за грошову
винагороду прослуховував підприємців.
Під час обшуку приміщення працівники
СБУ виявили мікрофони, відеокамери і спеціальний пристрій-накопичувач, які експертиза визнала спеціальними технічними засобами прихованого зняття інформації.
За незаконне прослуховування громадян
підсудному призначено покарання у вигляді
штрафу в 200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з конфіскацією предметів
злочину.

До 120-річчя Павла Тичини

17 березня у Вишгородській районній
гімназії «Інтелект» відбулось літературномистецьке свято, присвячене 120-річчю
від дня народження видатного українського поета Павла Тичини.
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу ВРГ «Інтелект»
ФОТО автора

Пройнятися чудовими рядками поезій
видатного майстра слова учням допомогли
вчителька української мови та літератури
Людмила Брик, шкільний бібліотекар Лариса
Міщенко та директор Київського музею ім.
Павла Тичини Тетяна Сосновська. Вона захоплююче розповіла про віхи життєвого та
творчого шляху Тичини. Учні дізналися багато
цікавого, чого немає у підручниках.
…Поет. Публіцист. Критик та історик літератури. Перекладач, редактор, видатний громадський і державний діяч. Академік, лауреат
державних премій. Депутат, міністр. І все це —
одна людина. Ми знаємо Павла Григоровича

Лікар попереджає
24 березня людство відзначило Всесвітній день боротьби з туберкульозом – хворобою, що з прадавніх часів непокоїть людство і сьогодні, у ХХІ столітті, залишається
складною як національною, так і міжнародною проблемою. Епідеміологічна ситуація з
туберкульозом в Україні зумовлена зниженням життєвого рівня великої частини населення, економічною нестабільністю, слабким фінансуванням фтизіатричної служби.
Світлана СКАЧКОВА, лікар-фтизіатр
Вишгородської центральної районної лікарні

Це й призвело до зростання захворюваності. На жаль, у Вишгородському районі він становить 86,2 на 100 тисяч населення (по області

як новатора української поезії, сердечну і надзвичайно чуйну людину. Він вражав усіх, хто
його знав, благородством душі і винятковою
скромністю. Творчість Павла Тичини — це художній літопис української літератури. Його поезії стали класикою. Він знав 15 мов, але рідну
шанував найбільше і писав так:

А Вкраїни ж мова,
мов те сонце блискотюче,
Мов те золото котюче…
Вся і давність, і обнова
– українська мова.

Павло Григорович був надзвичайно талановитим – гарно малював, грав на багатьох
інструментах, писав музику, співав. Про це
повідали учні 10-Б (Тетяна Хоменко), 9-А
(Юлія Могиль) та семикласники, які теж взяли участь у зустрічі. Учні співали, читали вірші
і просто висловлювали власні думки щодо
творчості поета.

Стійка паличка Коха
57,6); деструктивні (запущені) форми – 38,9
на 100 тисяч населення (обласний показник —
21,6).
Як відбувається зараження? Зазвичай потаємно. Людина вважає, що перевтомилася, що
у неї просто застуда, яка пройде сама по собі.
Тому й не поспішає до лікаря. Кашляє та чхає,
виділяючи неймовірну кількість бактерій (паличок Коха), які у переповненому, погано провітрюваному приміщенні залишаються у повітрі
протягом кількох годин.
Паличка Коха дуже стійка до впливу зовнішнього середовища: у грунті зберігається 1-2 роки, у вуличній пилюці – до 10 днів, на
пасовищах – до року. При температурі мінус
20 градусів її життєспроможність — до 7 років.
Ультрафіолетові промені вбивають її через 2-3

хвилини.
Частіше за все зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом.
Нагадую, що паличка Коха виділяється тільки при відкритій формі туберкульозу. Всі інші
форми – безпечні з точки зору передачі збудника захворювання.
Якщо протягом 2-3 тижнів ви погано себе
почуваєте, кашляєте, у вас підвищена температура, знижений апетит, — негайно звертайтесь
до лікаря.
Найближчим часом працюватиме пересувний флюорограф в усіх селах району. Знайдіть
час – обстежтесь. При вчасному виявленні ранніх форм туберкульозу повне оздоровлення гарантовано. Бережіть себе і близьких! Здоров’я
вам!

Офіційно

Вишгород

26 березня

(Початок на стор. 1)
1. Для організації і проведення двомісячника благоустрою з 15 березня 2011
р. по 15 травня 2011 р. утворити міський
штаб з питань організації проведення
двомісячника благоустрою — відповідно
до Додатку 1.
2. Оголосити загальноміські суботники 2 квітня, 9 квітня та 16 квітня 2011 року
з метою приведення до належного стану
благоустрою прибудинкових територій.
Керівникам підприємств, установ, організацій, головам житлових кооперативів, ОСББ, старшим будинків сприяти в
організації проведення суботників.
Рекомендувати громадським та політичним організаціям міста взяти активну
участь у прибиранні місць загального користування: вул. Набережна, зона відпочинку «Бегемотики» — від залізобетонної
чайки до ГАЕС.
Затвердити закріплення територій
прибирання на час проведення суботників та відповідальних осіб — відповідно
до Додатку 2.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську ді-

яльність на території міста, виконати роботи з благоустрою власних та прилеглих
територій, встановити урни для сміття,
якщо такі не установлені, біля об’єктів
господарювання в термін до 25 квітня
2011 року.
4. Суб’єктам підприємницької діяльності (за переліком Додатку 2) забезпечити прибирання закріпленої території та
вивезення сміття на полігон ТПВ (с. Старі
Петрівці).
5. ВМКП «Водоканал» (Чебан Г.В.),
ВРКП “Вишгородтепломережа” (Колупайло Ю.Т.), Вишгородській дільниці
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» (Литвиненко
О.Д.), Центру електрозв’язку № 8 (Слюсар В.А.), Вишгородській філії експлуатації газового господарства (Нікулін М.М.)
до 25 квітня 2011 р. відновити благоустрій та озеленення місць розриття при
виконанні ремонтних робіт.
6. Мешканцям приватного сектору
міста утримувати в належному санітарному стані садиби та інші господарчі споруди, прилеглі ділянки вулиць та територій.
7. Головам гаражних кооперативів

організувати до 25 квітня 2011 року прибирання власних та прилеглих до ГБК територій.
8. Зобов’язати Комунальне підприємство житлового і комунального господарства (Шененко М.П.):
— виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану озеленення та благоустрою міста в термін до 15
травня 2011 року;
— додатково вивезти сміття з місць
прибирання та надати суб’єктам підприємницької діяльності талони на вивезення сміття під час проведення суботників;
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час проведення суботників.
9. Усі керівники підприємств та установ несуть персональну відповідальність
за виконання цього розпорядження. Про
хід проведення суботників інформувати
міський штаб з питань організації проведення двомісячника благоустрою.
10. КПЖ і КГ підготувати спеціально
обладнані місця для спалювання сміття,
повідомити про це відповідальних міськвиконкому та керівників закріплених за

кварталами міста підприємств.
11. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на заступника
міського голови Ростовцева О.М.
12. Це розпорядження довести до відома підприємств, організацій, установ,
воно підлягає опублікуванню в газеті
«Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 15 березня 2011 року № 28
СКЛАД
міського штабу з питань організації та проведення двомісячника благоустрою міста Вишгорода
1.

Ростовцев О.М.

2.

Шененко М.П.

3.

Свистун І.І.

4.

Руденок Б.М.

Підприємство

Керівник

ЗАТ «ГЕМ»

Колодзян Ю.

ПівденАтомЕнергоБуд

Костирко С.

Магазин «Лілея»

Савенок Т.

Кафе «Козацькі забави»

Трохимчук Т.

АЗС ТОВ «Континент Нафто Трейд»

Вороніна Л.

ТОВ «Роал» (Будмаркет)

Колодяжний П.

Ростовцев

АЗС ТОВ «Петрол Трейд»

Хіценко Н.

Олександр

СТО Шиномонтаж

ПП Вахтін С.

Миколайович

Магазин «Автозапчастини»

ПП Льовін В.

ТОВ «Оріяна Шіп Ярд»

Соковін А.

ТОВ «Дім і сад»

Костюченко В.

ТОВ «Альцест»

Мамаян Х.

Кафе «Десант»

Івасько Я.

Кіоск на автобусній зупинці

Левкович Ж.

КПЖ і КГ

Шененко М.

ЗАТ «ДніпроЖилБуд»

Бесараб В.

Аптека «Доброго дня»

Кулинич Є.

ТОВ «маг. «Україна»

Шинкарук І.

Вул. Набережна

Кіоск на авт. зупинці пр. І. Мазепи, 12

Руденко О.

Просп. І. Мазепи –

Ткалич

ТОВ «Спорт. об’єд. «Країна молода»

Баранов В.

просп. Т. Шевченка

Юрій Михай-

Ресторан «Беназір»

Коваль М.

лович

Перукарня «Яна»

Сайбель І.

Маг. «Віта» № 1, 2

Семенов О.

Стоматологія у буд. № 7 по пр. І. Мазепи

Лукашук Л.

БК «Енергетик»

Чернявська А.

ЗОШ №1

Тимченко О.

ЗАТ «Укррибгосп»

Малиш Г.

ДБВО

Сакевич А.

Гаражний кооператив «Київський»

Юхимчук П.

Гаражний кооператив «Троянда»

Бабенко З.

Погрібний кооператив «Весна»

Чигрин І.

Маг. «Оболонь»

Шока А.

ТОВ «Дім і сад»

Костюченко В.

ТОВ «Будмаркет»
Вишгородський РВ ГУ МВС України

Жарая З.
Паланичко Л.

Прокуратура

Хадарін В.

Райсуд

Купрієнко С.

КПЖ і КГ

Шененко М.

Казначейство

Кашталян С.

ЦРЛ

Павленко В.

Маг. «Вишневий»

Литвиненко М.

«Нагірний»

Таранов Ю.

Приватний підприємець

Нестеренко Ю.

Гаражний кооп. «Ветеран»

Загорулько П.

Маг. «Комфорт»

Волошина Н.

Спеціалізована ЗОШ «Сузір’я»

Лозицька С.

Пещерін
Вул. Київська

Ардрій Євгенович

Вул. Ю. Кургузо-

Данчин

ва — М. Грушев-

Олексій Олек-

ського

сандрович

Вул. Н. Шолуденка

Бегемотики

Дніпровська

Вул. Шкільна,
пр. Т. Шевченка

Вул. В. Симоненка,
Вул. Т. Шевченка

Васюк
Ольга Володимирівна

Решетняк
Віктор
Олександрович

Решетнікова
Марія Степанівна

Чебан
Георгій Васильович

Ткач
Володимир
Олексійович

— заступник міського
голови з питань
діяльності виконавчих
органів ради
— директор КПЖ і КГ
Вишгородської міської
ради
— заступник
директора КПЖ і КГ
— заступник
директора КПЖ і КГ

Керуючий справами виконкому О. ВАСЮК

Додаток 2
до розпорядження міського голови
Вишгородської міської ради
від 15 березня 2011 року № 28

Закріплення ділянок території міста Вишгорода
для благоустрою під час суботників 2, 9 та 16 квітня 2011 року
Вишгородський міськвиконком
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Про проведення двомісячника благоустрою у м. Вишгороді

У міськвиконкомі

Ділянка

2011 року

«Карат Ліфт-комплект»
КЕН-ПАК
ТОВ «Ванда» (ринок)
ТОВ «Технолоджі»
Стадіон «Енергетик»
Кафе «Казка на околиці»
Автошкола
Автосалон
Шиномонтаж
Маг.-кафе «Алькор»
Кіоск зуп. авт. «Аптека»
Районна бібліотека для дорослих
Центр. район. аптека № 23
Гаражний кооператив «Мрія»
Кафе «Ніка»
ВРКП «Комунальник»
ТОВ «Вишеград»

Горішний С.
Юров Ю.
Горяченко С.
Коровай В.
Колобов В.
Панасова О.
Кривий І.
Любивець В.
Ібрагім А.
Руденко С.
Остапчук В.
Міляновська М.
Полоз К.
Янкін О.
Недашківська Н.
Мартиненко О.
Коваль М.

БАРС
Кафе
Садовий центр
ТОВ «Спорт.об’єд. «Країна молода»
Спорт. об’єд. «Колос»
КП «УФКС»

Гарчу О.
ПП Волкотруб О.
ПП Рублівський М.
Баранов В.
Демерташ О.
Колобов В.

Спілка підприємців
Маг. «Дитячий світ»
ТОВ «ЕКО-маркет»
ПАБ «Бочка»
Маг.»Продтовари»
Маг. «Квіти»
ІКС-5 «Рітейл Груп Україна»(Перекресток)
ОСББ вул.Дніпровська, 3-б

Семенов О.
ПП Ходаковський О.
Терновий А.
ПП Головач О.
ПП Куцюруба Н.
ПП Зеленкевич О.
Сотніков І.
Молчанов О.

ВМКП «Водоканал»
Гімназія «Інтелект»
Супермаркет «Беназір», торг.-компл.«Сяйво»
ТОВ «РУТА»
Міжшкільний учкомбінат
Історико-культ. заповідник
Маг. «Калина»
Маг. «Шанс»
Маг. «Мілана»

Чебан Г.
Шубко І.
Коваль М.
Виговський В.
Федірко М.
Пироженко І.
Гавриленко М.
Давиденко А.
Ковровська М.

Цент ел. зв’язку № 8 «Укртелеком»
Пошта
Торгівельні павільйони:

Слюсар В.
Псурцев М.
ПП Руденко О.
ПП Ярошенко М.
ПП Міляновський М.
Федосенко В.
Савчук Л.
ПП Линник Ю.
ПП Литовська В.

НВО «Технопроект»
Технічний ліцей
Магазин «Продтовари»
Кіоск овочі

Керуючий справами виконкому

О. ВАСЮК

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Відповідно до ст. 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій,
зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових
установ та консультативно-дорадчих
органів у здійсненні державної регуляторної політики, Вишгородська міська
рада опублікує проект регуляторного
акта — рішення Вишгородської міської
ради «Про видачу дозволів на розмі-

щення об’єктів торгівлі, сфери послуг
та затвердження режимів роботи». Цим
рішенням передбачається відмінити
прийняте міською радою попереднє
рішення № 35/6 від 28.09.10 р. «Про
затвердження нової редакції Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг», конкретизувати об’єкти торгівлі
та об’єкти сфери послуг, для розміщення яких необхідно отримати дозвіл, а
також затвердити перелік документів,

необхідних для видачі цього дозволу, та
ін.
Поштова та електронна адреса
розробника проекту:
Поштова адреса: 07300, Київська
область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1. Вишгородська міська рада, тел.
/факс (04596) 5-42-03. Електронна
адреса: VMR_sekretar@ukr.net.
Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного
впливу:

— на офіційному WEB-сайті міста:
http://www.vyshgorod.osp-ua.info (розділ „Регуляторна політика»).
Спосіб надання зауважень та пропозицій:
письмово за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада.
Зауваження та пропозиції від
суб’єктів господарювання приймаються протягом місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акта.
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26 березня

Офіційно

2011 року

Вишгород
Проект

Про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи в м. Вишгороді
Рішення сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
від ___ березня 2011 р. № __/__
Із метою впорядкування процедури видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі і
сфери послуг та контролю за розміщенням
об’єктів на території міста Вишгорода, керуючись Законами України «Про дозвільну
систему в Україні», «Про благоустрій насе-

лених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про видачу
дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів
роботи в м. Вишгороді (із додатками).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення тридцять п’ятої сесії V
скликання Вишгородської міської ради від

28.09.2010 р. № 35/6 «Про затвердження
нової редакції Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг».
3. Це рішення набирає чинності з дня
його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього
рішення до органу державної податкової

ПОЛОЖЕННЯ
про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери
послуг та затвердження режимів роботи
Це Положення встановлює порядок видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та
сфери послуг та затвердження режимів роботи, а також встановлює уніфіковану процедуру
видачі, зупинення та анулювання дозволів на
розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг на
території міста Вишгорода.
1. Загальні положення
1.1 Видача дозволу на розміщення об’єкта
торгівлі чи сфери послуг — це оформлення та
видача дозволів на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг у спеціально відведених для
цього місцях.
1.2 Під спеціально відведеним місцем для
торгівлі та надання послуг треба розуміти приміщення або частину приміщення, відведену
для торгівлі та сфери послуг, або місце, відведене поза приміщенням.
1.3 Встановити, що до об’єктів торгівлі, для
розміщення яких суб’єкти господарювання повинні отримувати Дозвіл на розміщення, відносяться: магазини, палатки, кіоски, їдальні, ресторани, кафе, закусочні бари, оптові бази, товарні
склади, склади-магазини, кіоски громадського
харчування, відкриті літні майданчики, пересувна мережа (автомагазини тощо) та інші об’єкти.
Встановити, що до об’єктів сфери послуг,
для розміщення яких суб’єкти господарювання повинні отримувати вказаний Дозвіл, відносяться: перукарні, косметичні кабінети, салони
краси, сауни, солярії, стоматологічні кабінети,
лазні, хімчистки, фотосалони, банки, пункти
купівлі-продажу валют, побутові майстерні,
комп’ютерні та інтернет-клуби, майстерні по
ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів (в т.ч. шиномонтаж), автостоянки, автомийки, об’єкти по наданню туристичних, інформаційних, консультаційних,
транспортних, освітніх послуг, послуг нотаріусів
та інших послуг.
1.4. Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі
чи сфери послуг (далі — Дозвіл) — це встановлений цим Положенням документ, що дає право
суб’єкту господарювання здійснювати торговельну діяльність чи надавати відповідну сферу
послуг у визначеному місці.
2. Видача дозволу на розміщення
об’єктів торгівлі та сфери послуг
2.1. Суб’єкти господарювання, які розпочинають займатися підприємницькою діяльністю
в сфері торгівлі чи послуг уперше, звертаються
до місцевої ради із заявою для отримання Дозволу на початок підприємницької діяльності
(Додаток 1).

До заяви додаються такі документи :
— для юридичних осіб-підприємців — виписка з Єдиного державного реєстру, копія свідоцтва про державну реєстрацію;
— для фізичних осіб-підприємців — копія
паспорта, ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія реєстраційної картки;
— копія свідоцтва платника на додану вартість;
— для платників єдиного податку — копія
свідоцтва платника єдиного податку ;
— копія документа, що посвідчує право
власності або користування приміщенням за
відповідним функціональним призначенням
(договір оренди або свідоцтво на право власності на приміщення).
У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та наданих документах,
несе заявник.
2.2. Заяви разом з доданими документами
реєструються канцелярією в загальному порядку та підлягають розгляду протягом місяця,
після чого виконавчий комітет Вишгородської
міської ради приймає рішення про надання або
відмову у наданні дозволу на початок підприємницької діяльності.
У разі прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення зацікавлена особа збирає
погодження від компетентних служб міста :
— відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства Вишгородської районної державної адміністрації;
— Державної екологічної інспекції м. Вишгорода;
— районної санітарно-епідеміологічної
станції;
— Вишгородського РЕМ;
— Держпожежнагляду;
— Державтоінспекції (у випадку розміщення
об’єкта торгівлі чи сфери послуг біля автодоріг).
2.3. Дозвіл видається за встановленою формою (Додаток 2) на підставі зібраних висновків,
погоджень та встановленого режиму роботи.
Дозвіл розміщується на видному місці
об’єкта торгівлі чи сфери послуг.
2.4. Виконавчий комітет має право встановити додаткові вимоги для суб’єктів господарювання (утримувати територію в належному
санітарному стані, укладання договору на вивіз
твердих побутових відходів та ін.).

Додаток 1
до Положення
про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи

ЗАЯВА
на одержання Дозволу на початок торговельної діяльності чи надання послуг
Заявник_______________________________________________________________________
(організаційно-правова форма суб’єкта господарювання, його назва
______________________________________________________________________________
(для громадянина-підприємця прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий, де зареєстрований)
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, № тел., факс _________________________
Реєстраційне свідоцтво № _________________ від «___»___________ р.
Зареєстрований _______________________________________________________________
Ід. код / код ЄДРПОУ___________________________________________________________
В особі_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Прошу надати дозвіл на початок діяльності торговельної (надання послуг).
Тип підприємства, спеціалізація (вид торгівлі чи сфери
послуг)________________________
Діяльність буде здійснюватися постійно або тимчасово з________ по ________
(необхідне підкреслити)
______________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта; для орендарів — договір оренди, суборенди вказати № та
термін дії договору)
Режим роботи:_з____ по ________перерва на обід__________ вихідні дні: ____________
загальна площа _______ кв.м в т. ч.: торг.(для надання послуг) _______, складська _
що знаходиться __________________________________________________________________
(адреса об’єкта)
керівник суб’єкта господарювання ____________ тел. _______________________________
зобов’язуюсь дотримуватись чинного законодавства та інших нормативних
документів, що регламентують торговельну діяльність (діяльність у сфері послуг).
Перелік документів, що додаються до заяви:
— виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (для платників єдиного податку — копія свідоцтва платника єдиного податку);
— документ, що підтверджує наявність відповідних приміщень за призначенням
(свідоцтво про власність на приміщення; договір оренди чи суборенди за згодою
власника).
Документи здав
____________________
(посада, прізвище)
____________________
(підпис)
М.П.

Документи прийняв
___________________________
(посада особи уповноваженого органу, прізвище)
______________________

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ___ сесії VІ скликання Вишгородської міської ради
від «___» _____ 2011 р. № __/__

2.5. При необхідності перед видачею Дозволу службовцями органів місцевого самоврядування проводиться обстеження об`єкта з наданням методично-консультативної допомоги
суб’єкту господарювання.
2.6. Бланк Дозволу одержується суб`єктом
господарювання в органах місцевого самоврядування безкоштовно, заповнюється керівником суб’єкта господарювання державною
мовою, чітко та розбірливо. Видача Дозволу
здійснюється особисто керівнику суб’єкта господарювання під розпис з обов’язковою реєстрацією у книзі обліку та електронному реєстрі.
3. Терміни надання та видачі дозволу
3.1. Дозвіл видається на кожний об’єкт терміном на рік з правом подовження його на наступний термін.
3.2. Дозвіл подовжується за умови своєчасного звернення суб’єкта господарської діяльності за подовженням терміну дії Дозволу
— протягом останніх двох місяців дії Дозволу,
але не пізніше, ніж за 10 календарних днів до
дати закінчення його дії. При цьому Дозвіл на
наступний термін видається на підставі заяви
встановленого зразка (Додаток 3) та документа
про наявність відповідних приміщень.
3.3. У випадку несвоєчасного звернення за
подовженням терміну дії Дозволу заява встановленого зразка на подовження терміну Дозволу (Додаток 3) разом з доданими документами реєструється канцелярією в загальному
порядку та підлягає розгляду протягом місяця,
після чого виконавчий комітет Вишгородської
міської ради приймає рішення про поновлення
підприємницької діяльності.
3.4. У разі, коли термін дії правовстановлюючого документа на приміщення становить
менше року, Дозвіл видається на відповідний
термін.
3.5. У видачі Дозволу може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником. Рішення про
відмову може бути оскаржено в установленому
законодавством України порядку.
3.6. У разі втрати Дозволу його дублікат видається безкоштовно за заявою суб’єкта господарювання, яка подається в довільній формі.
4. Переоформлення Дозволу
4.1. Дозвіл підлягає переоформленню без
повторного оформлення дозвільної документації за заявою суб’єкта господарювання у разі
зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження, керівника об’єкта
торгівлі чи сфери послуг.

Додаток 2
до Положення
про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи

Міському голові
Решетняку В.О.
ДОЗВІЛ
на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг
від «___» ________ 20 __ року
№ ___
__________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код (ідентифікаційний
номер)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону суб’єкта господарювання)
Вид діяльності (спеціалізація):
Адреса розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг:
_________________________
Режим роботи: ____________________
Перерва: ______________________
Вихідний день: ______________________
Керівник об’єкта торгівлі (сфери послуг): _____________________________
Дійсний з «___»________ 20___ року до «___» __________ 20___ року

Керівник уповноваженого органу _________________ (підпис)

М.П.

Примітка. Згідно з Положенням про видачу дозволів на розміщення об’єктів
торгівлі, сфери послуг та затвердження режиму роботи, затвердженого рішенням
Вишгородської міської ради від «__»______20___ р., у разі повторних порушень
правил торгівлі (сфери послуг), санітарних правил, діючого законодавства,
невиконання рішень Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету дозвіл
може бути анульований або дія дозволу може бути зупинена.

служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення
покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Данчина О. О.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

5. Зупинення та анулювання дії Дозволу
5.1. Дія Дозволу може бути зупинена в таких
випадках :
— у разі порушення порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного
обслуговування населення, правил побутового
обслуговування населення, санітарних правил;
— неусунення суб’єктом господарювання у
встановлений термін порушень, які були виявлені попередньою перевіркою відповідними органами, зокрема й секретарем адміністративної комісії виконавчого комітету Вишгородської
міської ради.
5.2. Дозвіл може бути анульований у разі:
— передачі суб’єктом господарювання Дозволу іншій особі;
— повторного порушення суб’єктом господарювання статті 24 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Правил торговельного
обслуговування населення, регламентованих
постановами Кабінету Міністрів України від
08.02.95 р. №108 «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного
обслуговування населення» та від 16.05.94 р. №
313 «Правила побутового обслуговування населення», а також правил здійснення інших видів
діяльності.
5.3. Рішення про зупинення, анулювання та
поновлення дії Дозволу здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, про яке письмово повідомляється
суб’єкту господарювання. Копія такого рішення
надсилається до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі.
Зазначене рішення може бути оскаржене
суб’єктом господарювання у передбаченому
законодавством порядку.
5.4. Уповноважена особа виконавчого комітету Вишгородської міської ради, яка видає Дозволи на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери
послуг, веде книгу обліку Дозволів та, в разі
необхідності, її версію в електронному вигляді.
6. Прикінцеві положення
Це Положення набирає чинності з моменту
офіційного оприлюднення місцевими засобами
масової інформації рішення про його затвердження.
Суб’єктам господарювання, що здійснюють
торговельну діяльність та надають послуги у м.
Вишгороді, привести раніше видані документи по
Дозволах на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг у відповідність до цього Положення.

Секретар ради

Марія РЕШЕТНІКОВА

Додаток 3
до Положення
про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та
затвердження режимів роботи
ЗАЯВА
на подовження дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери
послуг на наступний термін
Заявник __________________________________________________________
(організаційно-правова форма суб’єкта господарювання, повна його назва)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса проживання для фізичної особи - підприємця),
тел., факс)
Зареєстрований ___________________________________________________
Реєстраційне свідоцтво № ______________ від «___»____________ р.
Розрахунковий рахунок ____________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________ Форма власності _______
В особі __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Прошу подовжити термін дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери
послуг на наступний термін
з «___» ____________ 20__ р. до «___» ____________ 20__ р.
Повна назва об’єкта __________________________________________
за адресою __________________________________________________
спеціалізація (вид торгівлі чи сфери послуг)__________________________________
запропонований режим роботи з _____ до _____ вихідні дні________
тип приміщення _____________________________________________
загальна площа ___ в т.ч. торговельна (залу обслуговування) _______________
складська _________________
кількість робочих місць __________________________________________
кількість посадкових місць _______________________________________
(для підприємств громадського харчування)
керівник об’єкта торгівлі чи сфери послуг _________________________
тел. № ________________
зобов’язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших
нормативних документів, що регламентують цю діяльність.
Заявник
____________________
_________________
(посада, прізвище)
(підпис)
М. П.
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Вишгород
09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.20 Право на захист
12.40 Армія
13.05 Майстер-клас
13.35 Т/с «Вічний поклик»
15.00 Новини
15.35 After Live
16.00 Фольк-music
16.55 Т/с «Атлантида»
17.50 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Сільрада
19.55 Слово регіонам
20.05 “Чорне та біле” з
Мустафою Наємом
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.55 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів. Україна
- Іспанія
22.30 Трійка, Кено
00.00 ТРК “ЕРА”

06.55, 07.10, 07.50, 08.05,

Телепрограма

26 березня

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05, 02.30
«Музична програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Столиця. Підсумки
тижня»
14.50 «Міська варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00 “Столичні
телевізійні новини”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Алібасов
16.10 “У центрі уваги”
17.15, 23.30 Х/ф “Петро
Перший”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.00 «Бізнес+»
06.05 Т/с “Кулагін і
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
08.10 «Танці з зірками»
12.05 «Танці з зірками.
Підсумки голосування»
12.55 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-2”
21.20 “ВусоЛапоХвіст”
22.20 “Паралельний світ”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

05.15 Т/с “Ведмежий кут”

05.30 Служба розшуку дітей
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Солдати-15”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.25 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі Хіллз-3”
15.45 Х/ф “Останній
бронепоїзд”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.05 Провокатор
03.05 Факти
03.35 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

05.45, 10.10, 02.30 Твій хіт
06.05 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.25 Створи себе
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.40 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
11.10 Дитинство у дикій
природі
12.15 Погляд у майбутнє
15.50 Живе багатство
України
16.30 Х/ф «Конвой через
Атлантику»
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Ровесники Землі

05.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 «З новим ранком»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.10 Т/с «Капітан Гордєєв»
12.15 «Знак якості»
13.00 «Здоровенькі були»
13.55 «Детективи»
14.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
16.30 «Жди мене»
18.10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва «Всі свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «П’ята група
крові»
23.30 «2 кінські сили»
00.00 Д/ф «Таємниця
трьох океанів. У погоні за
привидом»
00.50 Х/ф «Пасажир»
02.15 Д/с «Всесвітній
мандрівник «

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00Т/с»Катя.
Продовження»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
0 20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.10 Х/ф «Гладіатор»
1.30 Х/ф «Важка мішень»
3.00 Щиросердне зізнання
3.30 Події
3.50 Критична точка
4.30 Нехай говорять

3.55 НТВ вранці
7.40 Ти не повіриш!
8.35, 14.35, 15.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Вчитель у
законі-2»
23.40 Чесний понеділок
0.35 Т/с «Правило
лабіринту»
2.20 Надзвичайна подія

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
13.05 Книга. ua
13.30 Х/ф «Безвихідь»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Х/ф “Третій рівень”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам.
Дайджест
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.35 “Розкішне життя”
15.20 Х/ф “Копи та
недоумки”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30, 22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Бумеранг”
02.45 Т/с “Руда”
05.05 Т/с “Ведмежий кут”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Бригада”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя”
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.20 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 17.30 Це корисно
знати
10.10, 16.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.50 Ровесники Землі
22.55 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Капітан Гордєєв”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
21.30 Футбол. Збірна
України - збірна Італії
23.50 Д/ф «Моя країна»
00.35 Д/ф “Битва за Місяць”
01.25 Х/ф “Служителі
закону”
03.30 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.10 Т/с «Слід»
23.45 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф «Гладіатор»
3.30 Події

09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.10, 04.10 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.00 Х/ф “Повернення в
Гайю”
11.40 “Шість кадрів”
11.55 “Велике перевтілення”
12.40 Т/с “Ведмежий кут”
13.35 Х/ф “Суперзірка з
околиці”
15.05 Х/ф “Бумеранг”
17.15 “Шість кадрів”
17.45 Х/ф “Дурненька зірка”
20.10 “Зірка+зірка-2”
22.10 Т/с “Маргоша - 4”
23.35 Х/ф “Страсті Христові”
01.40 Х/ф “Дурненька зірка”
04.25 Т/с “Руда”
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05.05 Руйнівники міфів
05.50 Kids ‘Time
05.55 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Гремліни 2: нова
партія”
11.30 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Вороніни”
22.40 Новий погляд
23.40 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Новий погляд
02.00 Х/ф “Дівчина з води”

06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 «Бізнес-час»
09.25, 00.30, 03.30
«Автопілот-новини»
09.35, 13.20, 14.20
«5 елемент»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 «Час
новин»
10.30, 11.30, 12.30
«Спільний проект 5 каналу
та інформаційного агентства
Уніан «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

05.30 Служба розшуку дітей
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Солдати-15”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.25 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі Хіллз-3”
15.45 Х/ф “Останній
бронепоїзд”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.05 Провокатор
03.05 Факти
03.35 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

05.00 Х/ф «Таємниці
Бургундського двору»
06.40 Х/ф «Коли
запізнюються в РАГС»
08.25 «Правда життя»
Фетиші й фетишисти
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Суто англійські
вбивства»
14.40 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди»
15.40 Х/ф «Від Бугу до
Вісли»
16.55 Х/ф «Демидови»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.30, 03.20,
05.20 «Свідок»
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Твою маму!»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.25 «Щастя є»
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 Т/с “Хто у домі
господар”
17.20 “Єралаш”
17.40 “Одна за всіх”
18.05 Т/с “Іграшки”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Надобраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
16.10 “У центрі уваги”
17.15, 23.30 Х/ф “Петро
Перший”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
01.25 “Дзеркало історії”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін і
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Крапля світла”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Моя правда.
Світлана Владимирська.
Загублена зірка”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.20 “Правила життя. Як
вилікувати алкоголіка”
20.25 “Наукове
середовище. Проект Життя
без болю”
22.20 “Паралельний світ”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

05.50 Kids ‘Time
05.55 М/с «Зоряні війни:
Війни клонів»
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Щоденники няні”
11.30 Т/с “Курсанти”
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер
01.10 Х/ф “Залишись”
02.40 Зона ночі. Культура
02.45 Реальний майстерклас

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

3.55 НТВ вранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.30, 2.30
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Вчитель у
законі-2»
23.40 М. Шумахер.
Червоний барон
0.40 Т/с «Правило
лабіринту»

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Бригада”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя”
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 16.55 Х/ф
“Демидови”
07.15, 15.35 Х/ф “Від Бугу
до Вісли”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.25, 05.20 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
18.30 “Речовий доказ”
Розпусники
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Х/ф “Ліквідатор”
02.35 “Речовий доказ”
03.50 “Правда життя”
04.20 “Агенти впливу”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Твою маму!»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.25 «Щастя є»
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 Т/с “Хто у домі
господар”
17.20 “Єралаш”
17.40 “Одна за всіх”
18.05 Т/с “Іграшки”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Надобраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Досвід
12.00 Новини
12.25 Крок до зірок.
Євробачення
13.20 Х/ф “Незаплямована
репутація”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35, 01.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.35 “Сусідські війни”
15.20 Х/ф “Принц і я:
королівський медовий
місяць”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10 Т/с
“Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Копи та
недоумки”
02.50 Т/с “Руда”
05.10 Т/с “Ведмежий кут”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя-2”
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.10 Т/с “Загін-4”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Юність Максима”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 Х/ф “Юність Максима”
01.25 “Дзеркало історії”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін і
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Крапля світла”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.50 “Правила життя. Як
вилікувати алкоголіка”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Випробування бездітністю”
20.10 “Російські сенсації.
Сонечка проти Аллочки”
21.05 “Російські сенсації.
Королі та блазні”
22.20 “Паралельний світ”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Кохання на
острові”
11.10 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.20 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.40 Вода - лінія
життя
09.00, 17.30 Це корисно
знати
10.10, 16.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Ровесники Землі
00.00 Таємниці долі
03.15, 05.20 Диваки

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Капітан Гордєєв”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
22.33 “Розбір польотів”
23.25 “Побачення у темряві”
00.25 Д/ф “Не родись
вродливим”
01.20 Х/ф “Вбивство у
Білому домі”
03.10 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.10 Т/с «Слід»
23.45 Т/с «Тюдори-2»

3.55 НТВ вранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Увага, розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Вчитель у
законі-2»
23.40 Таємнича Росія
0.35 Т/с «Правило
лабіринту»

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя-2”
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.10 Т/с “Загін-4”

06.00 Х/ф “Демидови”
07.15 Х/ф “Від Бугу до
Вісли”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.45, 05.20 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
15.40 Х/ф “Відплата”
16.50 Х/ф “Через Гобі та
Хінган”
18.30 “Правда життя”
Особливі
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Джек-різник”
04.05 Т/с “Джек-різник”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Твою маму!»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.25 «Щастя є»
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 Т/с “Хто у домі
господар”
17.20 “Єралаш”
17.40 “Одна за всіх”
18.05 Т/с “Іграшки”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Надобраніч, мужики!”
23.55 “Теорія зради”

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
А до Я
12.55 Наша пісня
13.30 Х/ф “Ніхто не кричить”
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.55 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Нідерланди - Україна
22.35 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.20, 01.20 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 “Шість кадрів”
14.55 “Особиста справа.
Бережіть автомобілі”
15.55 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Суперняня”
20.50, 21.30, 21.55 Т/с
“Інтерни”
22.20 Т/с “Маргоша - 4”
23.45 Х/ф “Принц і я:
королівський медовий
місяць”
02.50 Т/с “Руда”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя-3”
01.10 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
С.Говорухін
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Щаранський
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Повернення
Максима”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Г.Хазанов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Шмельов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 Х/ф “Повернення
Максима”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін і
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Чорна стріла”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.50 “Зіркове життя.
Випробування бездітністю”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.00 “Моя правда. Бідна
Настя”
20.10, 22.30 “Холостяк”
23.00 “Холостяк. Як вийти
заміж”
23.55 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с «Зоряні війни:
Війни клонів»
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф «Вхід і вихід»
11.15 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Вернись до мене”
03.00 Зона ночі. Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 02.40, 04.15
“Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект 5 каналу та
інформаційного агентства
Уніан “Прес-конференції у
прямому ефірі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 05.15 «Час: важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.30, 00.40 Суспільнополітичне ток-шоу
“РесПубліка з Анною
Безулик”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.20 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 17.30 Це корисно
знати
10.10, 16.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.50 Ровесники Землі
22.55 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.10 Т/с “Капітан Гордєєв”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
22.33 “Гаряче крісло”
23.25 Д/ф “Операція “И”
та інші пригоди Леоніда
Гайдая”
00.35 Х/ф “Довгий
поцілунок на ніч”
02.40 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с»Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.10 Т/с «Слід»
23.45 Т/с «Тюдори-2»

3.55 НТВ вранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Перша передача
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Поділа сімейні
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Вчитель у
законі-2»
23.40 Школа лихослів’я
0.30 Т/с «Правило
лабіринту»

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Смертельна
зброя-3”
01.10 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 16.45 Х/ф “Через Гобі
та Хінган”
07.15, 15.40 Х/ф “Відплата”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.15, 05.15 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Кати в погонах
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
02.50 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
04.10 “Агенти впливу”

06.30 «Байдиківка»
06.55 «Твою маму!»
07.25 «Байдиківка»
07.55 «Телепузики»
08.25 «Малята-двійнята»
09.10 «Модний вирок»
10.05 “Знайомство з
батьками”
11.00 «Твою маму!»
11.25 «Щастя є»
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 «Теорія зради»
17.20 «Єралаш»
17.40 “Одна за всіх”
18.05 Т/с “Іграшки”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Надобраніч, мужики!”
23.55 “Теорія зради”
00.50, 06.00 Телемагазин

ТЕЛЕРЕМОНТ
22-704

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна гавань»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
Г.Хазанов
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Шмельов
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Щасливий рейс”
19.20 “Міська варта”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Н.Шмельов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 Х/ф “Щасливий рейс”

06.20 “Бізнес+”

05.00 Руйнівники міфів
05.40 Служба розшуку дітей
06.25 Т/с “Кулагін та
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с “Зоряні Війни:
Партнери”
Війни Клонів”
06.55 Kids ‘Time
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
08.50 Х/ф “Близькі люди”
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
13.35 Х/ф “Велике зло та
Репортер
09.10 Х/ф “Денніс-мучитель”
маленькі капості”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.50 “Вiкна-Новини”
14.45 Teen Time
18.00 Х/ф “Іван Васильович 14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
змінює професію”
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
20.00 “Україна має
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
талант!-3”
19.35 Здравствуйте, я - ваша
мама!
22.00 “Вiкна-Новини”
21.35 Інтуїція
23.45 Т/с «Грань»
22.40 “Україна має
00.55 Спортрепортер
01.05 Х/ф «Радіо-пілот»
талант!-3”
02.50 Зона ночі. Культура
23.10 “ВусоЛапоХвіст”
02.55 Чемпіон чемпіонів

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Спільний
проект 5 каналу та
інформаційного агентства
Уніан “Прес-конференції у
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 “Погода
у світі”
11.15 «Сканер»
15.20 «Своїми очима»
16.30 Суспільно-політичне
ток-шоу “РесПубліка з Анною
Безулик”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 “Час новин”

04.55 Т/с “Капітан Гордєєв” 6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
7.10Т/с «Єфросинія-2»
08.35 “З новим ранком”
8.20 Т/с «Слід»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
9.00 Т/с «Дорожній
09.00, 12.00, 18.00 Новини патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
09.10 Т/с “Повернення
Повернення»
Мухтара-2”
11.00 Т/с «Маруся.
10.10 Т/с “Капітан Гордєєв” Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
12.15, 18.10 Т/с “Чудо”
виживання»
20.00 “Подробиці”
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
20.35 “Вечірній квартал. 1
15.40 Щиросердне зізнання
квітня: Весняна репетиція” 16.10 Федеральний суддя
22.33 “Велика політика з
17.00 Події
17.15 Критична точка
Євгеном Кисельовим”
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
01.05 Х/ф “Країна свободи” 19.00 Події
03.00 Д/с “Всесвітній
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
мандрівник”
20.15 Т/с «Прощай,
03.50 Д/с “Походи у дикий
«Макаров»!»
світ“
0.15 Х/ф «Курортний
роман»
04.15 Д/с “Всесвітній
2.00 Х/ф «Вада на експорт»
мандрівник“
3.30 Події

3.55 НТВ вранці

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Про що
розмовляють чоловіки”
21.10 Х/ф “Смертельна
зброя-4”
23.50 Х/ф “Час вбивати”
02.45 Факти
03.15 Перше квітня...понашому!
04.35 Т/с “Мене звати
Ерл-4”

06.00 Х/ф “Через Гобі та
Хінган”
07.20 Х/ф “Відплата”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.35, 05.20 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
15.40 Х/ф “Єдина дорога”
17.30 Х/ф “Про повернення
забути”
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
02.45 “Речовий доказ”
04.00 “Правда життя”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Твою маму!»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.25 «Щастя є»
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Знайомство з
батьками”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 Т/с “Хто у домі
господар”
17.20 “Єралаш”
17.40 “Одна за всіх”
18.05 Т/с “Іграшки”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Надобраніч, мужики!”

05.05 Факти
05.35 Х/ф «Метеор»
07.40 Козирне життя
07.25 «Справжні лікарі»
08.10 Х/ф “Луні Тьюнз:
08.15 «Світське життя»
знову у дії”
09.05 «Хто там?»
10.05 Чудо-люди
11.15 Люди, коні, кролики
10.00 «Велике
і...домашні ролики
перевтілення»
11.45 Квартирне питання
10.40 «Анатомія слави»
12.45 Х/ф “Про що
11.35 «Шість кадрів»
розмовляють чоловіки”
14.50 Ти не повіриш!
11.40 «Велика різниця по15.45 Під прицілом
українському»
16.45 Провокатор
13.10 «Мій зможе»
17.45 Максимум в Україні
14.40 «Суперняня»
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
15.40 «Сусідські війни»
20.00 Жіноча логіка
16.35 Х/ф «Мама Джек»
21.05 Х/ф «Обитель зла-3:
18.30 «Гроші»
Вимирання»
19.30, 05.20 «ТСН»
22.55 Т/с “Рюрики”
20.00 Х/ф “Трава під снігом” 23.25 Х/ф “Велика
крадіжка”
23.30 “Зірка+зірка-2”
01.15 Х/ф “Час вбивати”
01.40 Х/ф “Паразити”
03.45 Т/с “По закону”
03.05 Х/ф “Скабка”
04.25 Т/с “Привілеї багатих
05.50 “Справжні лікарі”
дівчаток”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
Г.Хазанов
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.45 “Столиця. Підсумки
тижня”
11.00 “Файна садиба”
11.30 “Мультляндія”
12.10, 02.30 “Музична
програма”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Мультляндія”
16.10 “Герої спортивного
року - 2010”
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
О. Розенбаум
21.00, 01.00 “СТН-тижневик”
21.30 Х/ф “Виборзька
сторона”
23.35 “Столиця. Підсумки
тижня”
01.30 “Файна садиба”
02.00 “Повнота радості

05.10 “Наші улюблені

05.00 Х/ф “Термінал”
07.00 Х/ф “Радіо-пілот”
мультфільми”
09.00 Клуб Disney: М/с
06.20 Х/ф “Вона вас кохає” “Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
08.00 “Караоке на Майдані”
“Дональд Дак”
09.00 “Їмо вдома”
10.00 Інтуїція
11.05 Мрії збуваються
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
12.05 Співай, якщо можеш
10.50 М/ф “Пінгвіни
13.20 Файна Юкрайна
13.55 Даєш молодь
Мадагаскару”
14.50 Скеч-шоу “Красуні”
11.50 “Україна має
15.55 Зроби мені смішно
16.50 Х/ф “Гаррі Поттер і
талант!-3”
філософський камінь”
14.45 “Неймовірна правда
20.00 Замок страху
21.00 Хто проти блондинок?
про зірок”
22.05 Х/ф “Шоу
17.00 Х/ф “Іван Васильович починається”
00.05 Спортрепортер
змінює професію”
00.10 Х/ф “Євротур”
19.00 “Танці з зірками”
02.00 Зона ночі. Культура
02.05 Костянтин Степанков.
22.50 “Неймовірна правда
Спомин після життя
про зірок”
03.00 Зона ночі. Культура
03.05 Мовчазне божество
23.50 “Танці з зірками.
03.20 Неприборкана
Підсумки голосування”
03.35 Я на світі такий один

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50, 02.50 “Тема тижня”
08.30 «Бістро-ТБ»
09.25 «Своїми очима»
09.50, 00.45 «Досягти мети»
10.15 «Здорові історії»
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія
закону”
22.30 “Вікно в Америку”

7.00, 9.00, 12.00,15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Х/ф «Усесвітня
картинна галерея з
тітонькою Совою»
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 0. Журбін. Мелодії на
пам’ять
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
19.00 Програма-максимум
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.50 Останнє слово
22.50 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

05.05 Факти
05.35 Х/ф «Метеор»
07.40 Козирне життя
08.10 Х/ф “Луні Тьюнз:
знову у дії”
10.05 Чудо-люди
11.15 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.45 Квартирне питання
12.45 Х/ф “Про що
розмовляють чоловіки”
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.00 Жіноча логіка
21.05 Х/ф «Обитель зла-3:
Вимирання»
22.55 Т/с “Рюрики”
23.25 Х/ф “Велика
крадіжка”
01.15 Х/ф “Час вбивати”
03.45 Т/с “По закону”
04.25 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-двійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Єралаш”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 «Єралаш»
11.35 «Їж та худни»
12.05 “Крокодил”
13.00 “Одна за всіх”
13.55 “Нереальні предки”
14.50 Т/с “Хто у домі
господар”
15.45 “Інтуїція”
16.40 Х/ф “Один дома”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
23.00 «Comedy Woman»
23.55 «Надобраніч, мужики!»
00.50 «Дім-2» Спецвипуск
01.15 Музична програма “До
світанку”

09.00 Підсумки дня
09.25 Золотий гусак
10.05 В гостях у Д. Гордона
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
12.55 Околиця
13.15 Кумські байки
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Шустер-Live. The
BEST
16.15 After Live
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
Іллічівець (Маріуполь) Шахтар (Донецьк)
17.45 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК “ЕРА”

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.50 “Не бреши мені”
11.50 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 «Шість кадрів»
15.00 «Гроші»
16.00 “Історія катастроф.
Сакура в диму”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Без мандата, без
гламуру”
21.10 Х/ф “Паразити”
22.55 Х/ф “Скабка”
00.25 Х/ф “Техаська
різанина бензопилою. Нове
покоління”
02.55 Т/с “Руда”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 20.51, 23.30
«Життя»
06.20 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00 Скромна чарівність
сучасних технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Це корисно знати
10.10, 16.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50, 18.55 Концерт
Михайла Жванецького
20.15, 23.40, 05.25 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.00 Диваки
03.30 Козацтво

08.00 Шустер-Live
12.35 Глибинне буріння. Е.
Радзінський
13.35 Так просто! Оля
Цибульська
13.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
Таврія (Сімферополь) Зоря (Луганськ)
14.45 Зелений коридор,
Погода
16.00 ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
16.50 Золотий гусак
17.20 ЛЮДИНА РОКУ
21.00 Підсумки дня
21.30 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів. Литва
- Україна
23.10 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка,
Кено
01.35 Підсумки дня
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Х/ф “Вбивство в таксі”

06.45 Мультфільм

07.00 Полігон
07.55, 05.05 Зелена варта
08.40, 15.15, 02.30 Твій хіт
09.00 Створи себе
09.05, 20.20 24 години Світ
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
з Нардою
11.10 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.30, 19.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Калейдоскоп дикої
природи
16.25 Практичний порадник
екстремального туриста
16.55 PRO Читання
17.30 Увага - їжа!
18.00 Світські хроніки
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години Бізнес
20.45 Дитинство у дикій
природі
21.50 Х/ф “Улюбленець
долі”
00.00 Таємниці долі

05.25 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.25 «Найрозумніший»
09.10 «Наші»
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.15 “Вирваний з натовпу”
12.00 “Позаочі”
13.00 Х/ф “Без особливих
прикмет”
14.55 «КВК»
17.20 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
18.05 «Розсмішити коміка»
19.00 «Майдан’s»
20.00 Подробиці
20.30 «Майдан’s»
21.50 «Що? Де? Коли?”
23.05 Х/ф “... і була війна”
01.40 Х/ф “Рагін”
03.10 Х/ф “Без особливих
прикмет”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Про що
розмовляють чоловіки”
21.10 Х/ф “Смертельна
зброя-4”
23.50 Х/ф “Час вбивати”
02.45 Факти
03.15 Перше квітня...понашому!
04.35 Т/с “Мене звати
Ерл-4”

«Чіполіно»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події.
7.10 Х/ф «Сержант Білко»
9.00 Життя на смак
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-3»
11.00 Ласкаво просимо
12.00 «Оголена красуня-2»
13.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
14.00 Т/с «Смак граната»
17.00 Народна зірка-4
19.00 Події
19.20 Народна зірка-4
19.35 Т/с «Дорога моя
людина»
21.30 Х/ф «Чоловік нізвідки»
23.30 Х/ф «Ментівські війни.
Епілог»
1.45 Х/ф «Гопака»
3.30 Події
3.50 Х/ф «Сержант Білко»
5.15 Срібний апельсин

7.40 І знову здрастуйте!
8.35, 14.30, 17.35, 19.30,
2.05 Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Програма-максимум
13.40, 21.55 Російські
сенсації
15.30 Рятувальники
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели
19.55 Пугачиха. Фільм-доля
23.00 Музичний ринг НТВ
0.20 Х/ф «Дивний час»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Казка про царя
Салтана”
07.20 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.50 Х/ф “Про повернення
забути”
11.30 “Речовий доказ”
Розпусники
12.00 Х/ф “Ризик”
13.45 Х/ф “Золота баба”
15.15 Х/ф “Трембіта”
17.00 Т/с “Каменська - 3”
21.00 Х/ф “Тимур & його
командос”
23.10 Х/ф “Передчуття”
01.05 Х/ф “Кікбоксер - 2”
02.35 “Речовий доказ”
03.30 “Правда життя”
05.00 “Агенти впливу”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.55 Шеф-кухар країни
11.45 Х/ф “Розвідники”
13.10 Ближче до народу.
С.Кивалов
13.35 Королева України
14.05 Золотий гусак
14.30 В гостях у Д. Гордона
15.25 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Ворскла» (Полтава)
- «Севастополь»
(Севастополь)
17.25 Діловий світ. Тиждень
17.55 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Рабство”
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

06.50 Х/ф “Заради свободи” 06.30 Факти
06.45 Квартирне питання
08.40 Мультфільм “Маша і
ведмідь”
07.40 Анекдоти по09.05 «Лото-забава»
українськи
10.00 «Ремонт +»
08.00 Т/с “Рюрики”
10.50 «Смакуємо»
08.25 Х/ф “Швидкі зміни”
11.25 «Розкішне життя»
10.35 Ти не повіриш!
12.20 «Шість кадрів»
11.30 Козирне життя
13.35 «Міняю жінку - 3»
11.55 Інший футбол
15.00 Х/ф «Трава під снігом»
12.25 Стоп-10
18.30 Діти вулиць! “Особиста
13.25 Під прицілом
справа”
14.25 Х/ф “Луні Тьюнз:
19.30 «ТСН-тиждень»
знову у дії”
20.10 «Мій зможе»
16.30 Чудо-люди
21.30 «Велика різниця»
17.35 Наша Russia
22.30 «Світське життя»
18.45 Факти тижня з
23.25 “ТСН-тиждень”
Оксаною Соколовою
00.10 Х/ф “В готичному
стилі”
19.45 Х/ф “Перевізник-3”
02.50 “Ремонт +”
21.50 Х/ф “Блейд. Трійця”
03.25 Т/с “Руда”
00.00 Голі та смішні
01.20 Х/ф “Обитель зла-3:
Продам 3-кімнатну Вимирання”
квартиру
03.00 Інтерактив. Тижневик
в Димері —
03.15 Т/с “По закону”
03.55 Т/с “Привілеї багатих
62 кв. м, 2/5 п.
Тел: (097) 108-99-82 дівчаток”

09.30 “Навчайся з нами”
09.50 “Ділова кухня”
10.25 “Мультляндія”
11.00 “Смак успіху”
11.30 “Актуальна тема”
11.45 “Мультляндія”
12.10, 02.30 “Музична
програма”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
14.30 “Мультляндія”
16.10 “Мій Університет”
17.10 “Мультляндія”
17.30 Х/ф “Повернення
Василя Бортнікова”
19.00 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.25 “Гаряча лінія “102”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Котовський”
23.30 Х/ф “Повернення
Василя Бортнікова”
01.30 “СТН-спорт-тижневик”
02.00 “Блага звістка з
Р.Реннером”

05.35 «Наші улюблені
мультфільми»
06.55 Х/ф “Весілля у
Малинівці”
08.50 «Їмо вдома»
09.55 «Неймовірні історії
кохання»
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.45 “Холостяк. Як вийти
заміж”
15.50 “Зіркове життя.
Випробування бездітністю”
16.55 “Моя правда. Бідна
Настя”
18.05 “Російські сенсації.
Сонечка проти Аллочки”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Пастка”

05.50, 02.50, 04.40 Диваки
06.20 PRO Читання
06.45, 15.30, 02.20 Твій хіт
07.10 Клуб Суперкниги
07.30 Клуб 700
08.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
08.35 Японія очима гурмана
з Нардою
09.00 Створи себе
09.40 Практичний порадник
екстремального туриста
10.05, 21.10 Дитинство у
дикій природі
11.10 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.15, 19.00 Світ тварин з
Джеродом Міллером
16.40 Х/ф “Улюбленець
долі”
19.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.00, 05.00 Зелена варта
20.35 Невідома Грузія
22.10 Х/ф “Комічний
коханець”
23.50 СвітОгляд

04.55 «Найрозумніший»
06.20 Д/с «Найнебезпечніші
тварини світу»
07.10 “Доки всі вдома”
08.00 “Формула любові”
09.00 Неділя з “Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
09.55 Неділя з “Кварталом”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним”
10.45 Неділя з “Кварталом”
10.45 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.45 Неділя з “Кварталом”
11.45 «Орел і Решка»
12.45 «Майдан’s»
14.45 Неділя з «Кварталом»
14.55 «Розсмішити коміка»
15.55 «Вечірній квартал. 1
квітня: Весняна репетиція”
17.50 Неділя з “Кварталом”
17.55 Х/ф “Доки ми живі”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф “Кульбаба”
23.00 Х/ф “Спецназ міста
янголів”

7.25 Огляд
7.55 Їхні норови
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
9.50 Увага, розшук!
10.30 Х/ф «На півдорозі до
Парижа»
12.25 Бенкет на весь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія всеросійського
обману. Вихід є!
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
0.30 Х/ф «Ліфт»
2.10 Футбольна ніч

06.30 Факти
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти поукраїнськи
08.00 Т/с “Рюрики”
08.25 Х/ф “Швидкі зміни”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Під прицілом
14.25 Х/ф “Луні Тьюнз:
знову у дії”
16.30 Чудо-люди
17.35 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Перевізник-3”
21.50 Х/ф “Блейд. Трійця”
00.00 Голі та смішні
01.20 Х/ф “Обитель зла-3:
Вимирання”
03.00 Інтерактив. Тижневик
03.15 Т/с “По закону”
03.55 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

Пропоную стабільну роботу
в м. Вишгороді:
— техніка по заправці картриджів
(чоловіки 20-35 років). Навчаємо
спеціальності.
— охоронця (чоловіки 50-60 років).
— пакувальника (жінки 25-40 років).
— кур’єра для роботи в м. Києві.
Довідки за тел: 23-329 (з 9.00 до 17.00)
Щиро дякую газеті «Вишгород», Благодійному
фонду святої княгині Ольги, Спілці майстрів
народної творчості Центру «Джерело», зокрема
Олені Кольвах, за організацію та проведення
персональної виставки творчих робіт.

Валентина КОТЕНОК
Вишгородське РКП «Комунальник»
пропонує свої послуги по вивезенню
та захороненню твердих побутових відходів
для населення, державних бюджетних установ,
комерційних підприємств, садових товариств,
баз відпочинку на території
м. Вишгорода та Вишгородського району.
За довідками звертатись за
тел: (04596) 22-003, (067) 402-75-21
Щиро вдячні колективу Каскаду Київських
ГЕС та ГАЕС, друзям, однокласникам, сусідам,
всім небайдужим людям, що розділили з нами
біль втрати Львова Сергія Юрійовича.
Рідні та близькі

Церква «Город Света»
проводить богослужіння за адресою:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 17-а, конференцзала готелю «Вишеград». Субота — о 10.00.
Служіння зцілення та звільнення!

Увага!

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Народна зірка-4
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-3»
12.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
14.00 Т/с «Дорога моя
людина»
16.00 Х/ф «Чоловік нізвідки»
18.00 Т/с «Дорога моя
людина»
19.00 Події
19.25 Т/с «Дорога моя
людина»
22.20 Футбольний уїк-енд
23.30 Х/ф «Чаклунство»

Продам погріб
(біля ринку).
Недорого.
Тел: (066) 343-17-30
Продам гараж,
кооператив «Екран».
Недорого.
Тел: (050) 446-95-06

Металопластикові
вікна, сантехніка,
встановлення
лічильників, опалення.
Тел: 46-805, (050) 94791-10, (093) 966-76-26.

07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
08.25 Даєш молодь
08.55 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.00 Замок страху
11.00 Хто проти блондинок?
12.20 Кліпси
12.50 Шоуманія
13.30 Ексклюзив
14.20 Аналіз крові
15.00 Info-ШОК
16.00 Т/с “Вороніни”
17.45 Х/ф “Вгадай, хто?”
20.00 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Жінка-кішка”
23.20 Скеч-шоу “Красуні”
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф “Королеви
вбивства”
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06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Котофій
Котофійович”
06.35 М/ф “Малюк і
Карлсон”
06.55 М/ф “Карлсон
повернувся”
07.15 Т/с “Інспектор Деррік”
09.35 Т/с “Каменська - 3”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Кати в погонах
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
15.00 Т/с “Каменська - 3”
16.50 Х/ф “Тимур & його
командос”
19.00 Х/ф “Баал - бог
шторму”
21.00 Х/ф “Кікбоксер - 2”
22.50 Х/ф “Огр”
00.45 Х/ф “Баал - бог
шторму”
02.20 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
05.00 “Агенти впливу”

06.35, 07.30, 23.35, 04.30
“Київський час”
06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20, 07.50, 00.30, 01.50,
02.00 “Тема тижня”
08.15, 11.10, 12.10, 16.15,
18.55, 00.25 “Погода у світі”
08.25 «Бістро-ТБ»
09.50 «Досягти мети»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.25 “Гра долі”
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
01.20, 02.20 «Час інтерв’ю»
17.20 «Податки»
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-двійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 «Comedy Woman»
12.55 «Одна за всіх»
13.20 Т/с “Хто у домі
господар”
14.15 “Гола правда”
14.40 Х/ф “Один дома”
16.25 Х/ф “Один дома 2”
18.30 Т/с “Реальні пацани”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Нереальні предки”
23.00 Т/с “Реальна кров”
01.00 “Дом-2” Спецвипуск
01.25 “Гола правда”
01.50 Музична програма “До
світанку”

Світлана Миколаївна
— Ворожить за зірковою книгою,
по руці, по фото, картах Таро.
— Знімає порчу, вінок
безшлюбності, родове прокляття.
— Поверне кохання.
— Обереги на вдачу.
Дітям до 16 років та інвалідам
діагностика та інформація
безкоштовно.
Тел: (098) 207-13-91, (093) 558-00-25

Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ з днем
народження члена спілки
Марину Гурамівну МЕЛЬНИК!

Хай для добра приходить рік за роком,
І втома хай ніколи не гнітить,
Хай серце Ваше знає лиш хороше,
Хай Бог від зла та горя захистить!
ВАТ «ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» (далі - «Товариство») (код за ЄДРПОУ 04628646)
повідомляє, що 11 травня 2011 р. о 12.00 відбудуться загальні збори акціонерів за
адресою: Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик, зал засідань.
Порядок денний:
1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
2. Звіт Спостережної ради Товариства за підсумками 2010 року.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства та фінансово-господарських планів діяльності на 2011 рік.
6. Про зміну назви Товариства з відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство.
7. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції в
зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про
акціонерні товариства».
8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
10. Про переобрання Ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 9.00 до 11.45. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, можна
ознайомитись з 9.00 до 12.00 за адресою фактичного місцезнаходження Товариства у робочі дні. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Голова правління.
Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.
Телефон для довідок: (04596) 5-48-71; факс 5-41-64

Правління ВАТ «Гідромеханізація»

Абітурієнт-2011!

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

До уваги мешканців м. Вишгорода!
31 березня 2011 року з 16.00 до 17.00, у приміщенні
Вишгородської районної державної адміністрації (малий
зал), адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, відбудуться
громадські слухання по об’єкту «Будівництво Житлового
мікрорайону багатоповерхової забудови «БЕРІЗКИ» по вул.
Н. Шолуденка в м. Вишгороді Київської області».
Щодо питань звертатися до ПрАТ «Київсоцбуд» за
адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3-а, тел: (044) 287-87-01.
Кінцевий термін подання інформації 30.03.2011 р. до 16.00.
Куплю документи, світлини та продукцію Києво-Межигірської
фаянсової мануфактури, Межигірського керамічного
технікуму (інституту).
Тел: (050) 38-39-64, (044) 331-51-21,
e-mail: design.inner@gmail.com

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М

мед. 60 грн/л.
Тел: (067) 890-33-44

ПК + монітор. 1 000 грн.
Тел: (063) 792-05-79 Дмитро

будинок, ділянку 60
соток, с. Ровжі.
Тел: 5-78-64, 5-21-01

великий 3-рівневий гараж
у кооперативі «Лісний».
Тел: (067) 904-85-55

гараж 3-рівневий.
Двоє воріт.
Тел: (050) 660-13-43

гараж. Кооператив «Ветеран». Тел: (096) 546-66-90
Утеплення стін, Сантехнічні, зварюВстановлення
Встановлення
душових кабін,
фасадів. Якість вальні роботи, вста- дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон,
електрика, вагонка, гарантую. Тел: новлення, перевідкоси. Тел: (093) (097) 249-09-59 тяжка дверей. Тел: ламінат. Тел: (050) 277451-63-40
(067) 945-06-40 07-17, (067) 889-21-26
Автоелектрик. Генератори,
Ремонт санвузлів,
І Н Ш Е стартери, комп’ютер та інше.
облицювання плиткою.
Тел: (067) 760-66-90
Тел: (050) 660-13-43

О Б М І Н Я Ю
гараж на землю. Двоє воріт.
Тел: (068) 555-45-30

Н А Й М У
квартиру або приватний сектор. Тел:
(098) 537-70-11, (093) 558-00-25

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Вишгород

Офіційно

26 березня

11

2011 року

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Вишгородської міської ради про «Про видачу дозволів на розміщення
об’єктів торгівлі, сфери послуг та затвердження режимів роботи»
Аналіз впливу регуляторного акта (надалі — Аналіз) розроблено на виконання
та з дотриманням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від
11.09.2003 р. № 1160 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.
Аналізом проекту рішення Вишгородської міської ради «Про видачу дозволів на
розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг
та затвердження режимів роботи» передбачено вплив цього акта в частині розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг.
1. Опис проблеми, яку планується
врегулювати шляхом прийняття рішення
Із метою подальшого поліпшення благоустрою міста та впорядкування розміщення об’єктів торговельного призначення чи іншої сфери послуг, у зв’язку із
змінами у дозвільному законодавстві виникла необхідність прийняття нового положення «Про видачу дозволів на розміщення
об’єктів торгівлі, сфери послуг та затвердження режимів роботи».
Необхідність прийняття цього регуляторного акта викликана відсутністю законодавчої бази для вирішення питань,
пов’язаних із розміщенням об’єктів торгівлі чи сфери послуг.
Проведення цього регулювання доцільно в зв’язку з тим, що іншої альтернативи вирішення існуючих у місті проблем
немає. Цей регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети
— удосконалення механізму вирішення
питань, пов’язаних із благоустроєм міста.
2. Мета регулювання:
— відкритість процедури, розгляд питань, пов’язаних з розміщенням об’єктів
торговельного, побутового та соціально-культурного призначення на території
міста Вишгорода;
— підвищення прозорості дій орга-

нів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням
об’єктів торговельного, побутового та
соціально-культурного призначення;
— визначення механізму отримання
дозволів на розміщення вказаних вище
об’єктів;
— створення умов для організації нових робочих місць у сфері торгівлі та побуту.
3. Обґрунтування переваг обраного
виду правового регулювання
Найкращий варіант вирішення проблеми, описаної у п.1 цього Аналізу, — прийняття Вишгородською міською радою
рішення «Про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та
затвердження режимів роботи», яким буде
відмінено рішення № 35/6 від 28.09.10 р.
«Про затвердження нової редакції Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг».
Перевага обраного виду правового
регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується перш за все
зручністю користуватися єдиним документом при вирішенні порушених питань. По-друге, запропонований проект
рішення вирішує ті питання, які виникали та існують на цей момент і вирішення
яких попереднє рішення ради не передбачає.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо варіант, коли механізм розміщення об’єктів
торговельного, іншого призначення залишиться без змін. Це, на нашу думку,
буде лише поглиблювати існуючу проблему і жодним чином не сприятиме її
вирішенню.
Загальнообов’язковість рішень місцевих рад для виконання на території
відповідного населеного пункту передбачено ст. 144 Конституції України та ст.
73 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні».
4. Опис механізмів та заходів, що
пропонуються для вирішення проблеми
Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення
прозорості процесу взаємодії органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням об’єктів
благоустрою торговельного призначення
та сфери побутових послуг.
Із метою реалізації поставленої мети
пропонується проведення таких заходів:
— покладання на органи місцевого самоврядування контролю за виконанням
Положення про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та
затвердження режимів роботи;
— ознайомлення суб’єктів підприємницької діяльності з Положенням про
видачу дозволів на розміщення об’єктів
торгівлі, сфери послуг та затвердження режимів роботи;
— розміщення на сайті Вишгородської
міської ради цього Положення.
Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблем, пов’язаних з порядком розміщення об’єктів сфери послуг
чи торговельного призначення.
Зазначене вище Положення забезпечить впорядкування розміщення об’єктів
торговельного призначення та сфери побуту, зокрема й об’єктів лоткової торгівлі
та сезонної сфери послуг.
Запропонований вихід із ситуації, що
склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки
при вирішенні питань, пов’язаних з встановленням порядку розміщення об’єктів
торговельного призначення та сфери побутового обслуговування населення, вста-

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода»

новлення режиму роботи для цих об’єктів.
5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення
Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 та п. 4 цього Аналізу, у разі
прийняття зазначеного рішення є цілком
реальною та обґрунтованою у зв’язку з
тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Цей акт мотивує суб’єктів підприємницької діяльності виконувати встановлені
вимоги щодо благоустрою, порядку розміщення об’єктів торговельного призначення та сфери побуту, встановлення режимів
роботи. За невиконання вказаних в регуляторному акті вимог юридичні та фізичні
особи-підприємці несуть відповідальність
згідно з діючим законодавством.
Завдяки цьому регуляторному акту
підвищується поінформованість суб’єктів
підприємницької діяльності щодо змін
у чинному законодавстві щодо дозвільної сфери, а саме: порядок розміщення
об’єктів торговельного призначення чи
сфери послуг з метою благоустрою території Вишгородської міської ради, також
встановлення режимів роботи цих об’єктів.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення
За результатами прийняття зазначеного рішення міськради має бути:
— вирішено проблеми, описані у п. 1
Аналізу;
— досягнуто цілей, передбачених у п. 2
та п. 4 Аналізу;
— поліпшення зовнішнього благоустрою населених пунктів завдяки встановленому механізму розміщення об’єктів
торгівлі та сфери послуг;
— посилені вимоги щодо дотримання
благоустрою в цій сфері на території міста
Вишгорода;
— посилення вимог щодо обов’язкового
встановлення режимів роботи.
Проект

Про затвердження Порядку сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода
Рішення ___ сесії Вишгородської міської ради
шостого скликання від _________ 2011 р. № ____

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про
планування і забудову територій» виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на
публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції та зауваження прийматимуться в письмовій формі від громадян, юридичних
осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в мережі Інтернет на сайті
Вишгородської міської ради та в газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».

Відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову
територій», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода із
додатками.
2. Рішення Вишгородської міської ради № 1/33 від 30.10.2006 р. «Про пайову
участь у розвитку соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури м.
Вишгорода» визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету міста.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у
м. Вишгороді, зобов’язаний взяти участь
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода, крім випадків, передбачених
п. 1.5. цього Порядку.
1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода полягає у перерахуванні замовником
до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, коштів до місцевого бюджету
— Цільового фонду Вишгородської міської
ради, положення про який затверджується
міською радою.
1.3. Використання пайових внесків відбувається у порядку, передбаченому Положенням «Про цільовий фонд Вишгородської міської ради».
1.4. Дія цього Порядку поширюється на
всіх замовників, незалежно від їх форми

власності.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються
замовники у разі здійснення будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на
замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту,
медичного і оздоровчого призначення;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів,
господарських споруд, розташованих на
відповідних земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами
інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спо-

рудження на цій земельній ділянці об’єктів
соціальної інфраструктури;
7) об’єктів, що споруджуються замість
тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного
або природного характеру;
8) об’єктів, передбачених Державною
цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску)
замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода визначається у договорі, укладеному з Вишгородською міською радою,
відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника, з урахуванням загальної кошторисної вартості
будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ________ 2011 року № ____
витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та
позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій.
2.2. У разі, якщо загальна кошторисна
вартість будівництва об’єкта не визначена
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом
місцевого самоврядування нормативів
для одиниці створеної потужності:
— для житлових будинків садибного
типу з господарськими спорудами і будівлями, садових будинків, що споруджені
(реконструйовані) забудовниками — фізичними особами, розмір пайової участі
(внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить 50 грн за
1 кв.м;
Далі на стор. 12
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Вишгород

Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
(Початок на стор. 11)
— для нежитлових будівель та/або
споруд, що споруджені (реконструйовані) забудовниками — фізичними або юридичними особами, розмір пайової участі
(внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить 200 грн
за 1 кв.м;
2.3. Граничний розмір пайового внеску
на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста не може
перевищувати:
— 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель і необ-

хідних інженерних мереж та/або споруд;
— 4 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для житлових будинків, будівель
закладів культури та освіти, медичного і
оздоровчого призначення з необхідними
інженерними мережами та/або спорудами.
2.4. Розмір пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода визначається протягом десяти робочих днів
з дня реєстрації Вишгородською міською
радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих
до нього документів, що підтверджують

вартість будівництва об’єкта, з технікоекономічними показниками.
3. Договір про пайову участь
3.1. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше ніж через 15
робочих днів з дня реєстрації Вишгородською міською радою звернення замовника про його укладення, але до прийняття
об’єкта будівництва в експлуатацію. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода укладається між Вишгородською міською радою і
замовником та підписується міським го-

Договір № ______
про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода
м. Вишгород
«__» ______________ 2011 року
Вишгородська міська рада, надалі іменується «Міська рада», в особі Вишгородського міського голови Решетняка Віктора
Олександровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про планування і забудову територій», Рішення
Вишгородської міської ради «Про пайову
участь у розвитку соціальної, виробничої
та інженерної інфраструктури м. Вишгорода» від ___________ року № ____, із змінами
та доповненнями, з однієї сторони, та
____________________________________
_____________________________, в особі __
________________________________________
______________________, що діє на підставі
___________________, з другої сторони, котрі всі разом надалі іменуються «Сторони»,
враховуючи
зведений
кошторисний розрахунок по проекту будівни-

цтва
_________________________________
___________, згідно з яким загальна вартість об’єкта містобудування складає
______________________, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору.
Цим Договором визначається порядок
та розмір пайової участі Забудовника у
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода в
зв’язку з будівництвом (реконструкцією,
зміною функціонального призначення)
об’єкта містобудування та/або оформленням права власності на об’єкт містобудування.
2. Права та обов’язки Сторін.
Забудовник в якості внеску в створення соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода сплачує
до бюджету розвитку міської ради або за
письмовими повідомленнями міськради її
комунальним підприємствам, установам,
Додаток до Договору № _______
від ________________

Розрахунок величини пайового внеску (участі)
у створення інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
міста Вишгорода

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ________ 2011 року № ____
ловою.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) термін (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
3.2. Кошти пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію
єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
№ ____ від _______ 2011 р.

організаціям грошові кошти в розмірі ____
________________________________________.
2.1. Міська рада, діючи на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
сприяє Забудовнику у оформленні дозвільної документації на об’єкт містобудування.
3. Відповідальність Сторін.
3.1. У випадку неналежного виконання
зобов’язань, передбачених п. 2.1, цього Договору, Забудовник сплачує міській
раді пеню в розмірі 0,1 відсотка від розміру простроченої суми за кожну добу прострочення.
3.2. В інших випадках Сторони несуть
відповідальність, передбачену законодавством України.
4. Порядок вирішення спорів.
4.1. Всі спори, що виникають у зв’язку з
виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не-

досягнення згоди — в судовому порядку.
5. Набуття чинності Договором
5.1.Цей Договір набуває чинності з дати
його укладання і діє до повного виконання
Сторонами своїх договірних зобов’язань.
6. Інші умови.
6.1. Податок на додану вартість сплачується в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
6.2. Платіжні реквізити, на які здійснюються платежі, зазначені в цьому Договорі, підлягають уточненню платником перед
здійсненням кожного з платежів. У такому
випадку платіжні реквізити визначаються
на підставі відповідного листа міської ради.
6.3. У випадках, не врегульованих цим
Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.4. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою
— по одному для кожної з Сторін.
7. Реквізити та підписи Сторін.

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської
ради «Про затвердження Порядку сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода»

Забудовник
Об’єкт містобудування

Загальна площа об’єкта містобудування (згідно з містобудівним обґрунтуванням)
Загальна вартість будівництва

Відсоток пайової участі, встановлений Законом України «Про планування і забудову територій», рішення Вишгородської міської ради від
_____________ р. № _____
Загальна сума пайового внеску (участі) у створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, грн

Секретар ради

Коротко про різне
Верховна Рада Україна прийняла Закон «Про внесення зміни до статті
143 Сімейного кодексу України» щодо
обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку. Законом встановлюється, що батько дитини, який не
перебуває у шлюбі з матір’ю дитини,
батьківство якого встановлено згідно із
законодавством, зобов’язаний забрати
дитину для проживання та виховання
з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не
зробила мати дитини.
У столиці пройшов 28-й Український тиждень моди. Свої колекції сезону осінь-зима 2011/2012 демонстрували вітчизняні дизайнери та закордонні
гості.
У школах Львова встановлюють
комбіновані установки генерування

М. РЕШЕТНІКОВА

електроенергії від вітру та сонця. Вони
вже діють у Львівській школі № 72.
«Укрзалізниця» планує до 2014
року довести продаж квитків через Інтернет до 60%.
У ніч на 27 березня годинники
переведуть на годину вперед – на літній час. Міністерство охорони здоров’я
України має намір проаналізувати доцільність скасування переходу на зимовий час. Із осені сусідня держава Росія
відміняє перехід на зимовий час. Президент Дмитро Медведєв таке рішення пояснив так: «Не треба двічі на рік
адаптуватись до нового часу, до того ж
зменшиться захворюваність і кількість
стресів у росіян».
Близько 50 волонтерів провели
флеш-моб на Майдані Незалежності,
у якому інсценували звільнення землі
від забруднення пластиковим сміттям.
Учасники акції виготовили «змія» із пластикових пляшок і з ним пройшли Хрещатиком.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Проект рішення «Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
підготовлений з метою приведення у відповідність порядку сплати забудовниками пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення цього рішення, складається в
збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування, в частині здійснення повноважень щодо сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода;
— забудовниками, в частині сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають у процесі сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом
прийняття регуляторного акта:
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності положень
Податкового кодексу України, змінами у Земельному та Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою встановлення
порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода до законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного
акта:
— статистичні показники.
6. Терміни проведення відстеження:
— базове відстеження — до набрання актом чинності;
— повторне відстеження — через рік з моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Вишгород
Особливий світ
Ми тільки-но відзначили День поезії.
Газета не залишилася осторонь, запропонувала читачам добірку місцевих авторів.
Галина МОРОЗ

Хочу навести кілька визначень поезії Віталія Іващенка:

Поезія — це особливий світ,
В якім зійшлися мудре й романтичне,
Де пристрасті залишили свій слід,
Тому вона була і буде вічно…
Поезія — не прапор і не жест,
Вона — ознака глибини, культури,
Поезія — це унікальний тест
На витонченість духу і натури…
Поезія — це багатство, яким декого наділяють небеса. Поезія — це те, що живе в тобі,
від чого ти плачеш чи радієш, що не дає тобі
спокою або, навпаки, заспокоює, додає сили
і впевненості.
Пропоную й свої рядочки-роздуми на цю
тему.

Концерти
У Вишгородській музичній школі відбувся звітний концерт.
У цій школі, як у звичайній, викладачі не ставлять оцінок, а учні не пишуть
контрольних робіт. Натомість усе, чого
навчилися за рік, демонструють на звітних концертах з творів класиків вітчизняної і зарубіжної музики.
Валентина КЛИМЕНКО,
мати 5-ох дітей-музикантів
Фото автора

У невеличкому актовому залі, де зазвичай яблуку ніде впасти, минулого тижня слухали юних музикантів директор школи Іван
Катрюк, завуч Наталя Томілова, викладачі,
які професійно оцінювали кожний виступ, а
також мами, тата, бабусі, дідусі, братики, сестрички, друзі, які хвилювались не менше, ніж
ті, хто виходив на сцену.
Усіх гостей вразив початок звітного концерту — звуки труби ніби закликали усіх до
святкового дійства — звучав «Менует» А. Корелі у виконанні Дениса Шевчука та Владислава Степанова, підготовлених молодим учителем Максимом Гопанчуком.
Їх змінив естрадний ансамбль під керівництвом заслуженого артиста України
Олександра Сініченка. «Віночок українських
пісень» в його аранжуванні, мелодія В. Янга
«Тільки ти» лунали так піднесено, що викликали шквал аплодисментів.
Неможливо назвати найкращих виконавців — усі ретельно готувались і, незважаючи
на хвилювання, вдало виступали на радість
педагогам, батькам, друзям. У програмі — 27
номерів, але насправді їх було втричі більше.
І виконували мелодії, пісні найкращі учні школи. Неодноразово у залі звучало «браво», і це

КОЛО жінки
Талант поета в землю не зарити,
З любих глибин
Він здатен прорости.
Поет душею вміє все любити,
Вінок красі сплести.
Душа поета
Білокрилим птахом
Літає світом
Й щиро розмовляє,
Цим людям завжди
Важко жити,
Та ремесла ніхто не полишає.
Вони, як зірочки на небі,
Хтось зблизька, хтось здалека сяє,
Вони, як ангели планету,
Від зла і лихоліття захищають.

Давайте висієм добро
Давайте висієм разом
Всі добрі помисли й бажання,
І будем мати сподівання,
Що перші сходи проростуть
Та буйний колос нам дадуть
З зерном добірним.
Його ми потім теж посієм,
Його доглянути зумієм,

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Профорієнтаційний квест у м.
Вишгороді зібрав
97 старшокласників міста та району
– 15 команд-учасниць, серед яких
визначили переможців. Учасники
ознайомилися з
особливостями
різних професій
у формі квесту
(пригодницької
гри, що вимагала
від гравця кмітли-

Від всього лиха вбережем.
Тож буде в нас добро буяти,
Всі будуть вдосталь його мати.
Ніхто вже скривджений не буде,
І житимуть щасливі люди.
Недаром сіяли ДОБРО!

Квітка-сон
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка

У березні дівчина в гай пішла,
Там хлопця незнайомого зустріла,
А поміж ними квітка-сон цвіла,
Пелюстками яскраво пломеніла…
Стояли довго він там і вона,
На квітку-сон дивились, як на диво,
А усмішка взаємна, чарівна
На їх устах світилася щасливо.
Із того дня в життя вони пішли
Дорогою щасливою одною,
І квіткою серця їхні цвіли,
Яку удвох побачили весною.

Літературна вітальня
спілкується з авторами
тільки на сторінках газети

Контрольна з музики
Звучали також фортепіанні твори І. Хуторянського у виконанні
Саші Ущаповської (викладач — Ольга Ушакова), «Бугі-бай» М. Шмітця у виконанні Руслана
Забучинського (викладач — Тетяна Міхненко)
та ін.
Порадував глядачів
і хор старшокласників
(хормейстер — Ірина
Манько,
концертмейстер — Тетяна Мещерякова). У програмі органічно поєднали класичну
і народну музику.
Струнні інструменти
взагалі цього дня були
Ансамбль скрипалів (середня група)
фаворитами. Зал завмер
під час виконання «Серебуло найвищою оцінкою виступів.
Ну як можна було не підтримати щирими нади» Шуберта у виконанні квартету гітарисоплесками п’ятикласника скрипаля Андрій- тів (викладач — Андрій Банников), а маленькі
ка Куліса — дипломанта обласного конкурсу скрипалі зачарували глядачів «Колисковою»
«Дебют-2011» (викладач — Наталя Кошелюк, Р. Паулса і «Пісенькою» А. Гретрі (керівник —
концертмейстер — Вікторія Рибченко), який Наталя Кошелюк).
Середня група скрипалів завершила конмайстерно виконав концерт Вівальді! Або
Дмитра Каримського, який чудово проспівав церт мелодіями Баха, Брамса, українською
неаполітанську народну пісню («Колискову»). народною піснею «Зайчик».
Викладачі цього дня пишалися своїми
А з Марійкою Клименко виконали на скрипках
«Баркаролу» Миколи Лисенка, яка звучала учнями. А глядачі щедро нагороджували юних
нещодавно й на обласному конкурсі «Дебют» музикантів тривалими оплесками.
Після концерту ще довго не розходилися
у їхньому виконанні. До дуету приєднався Роман Серебряков. У їхньому виконанні прозву- гості – вчителі та батьки ділилися враженнями. І прикро, що в актовій залі така непривачала «Арія» Г. Генделя.
Скрипку змінила бандура. Дмитро Карим- блива стіна і там взагалі тісно, особливо під
ський з Ірою Гарячою (викладач — Валентина час великих виступів. Тож хотілося б у майСтаренька) проникливо заспівали народний бутньому для першої у районі музичної школи кращих умов для занять юних талантів.
романс «Місяць на небі».

Обираємо свою професію
У Вишгородській районній гімназії «Інтелект» 18 березня було людно, гамірно
й весело. В гості до «інтелектівців» завітав профорієнтаційний квест для старшокласників у рамках соціального проекту «ПРОФ Тур». Захід відвідали учні 9-11
класів шкіл міста Вишгорода та Вишгородського району.

26 березня

вості та інтелекту для досягнення мети за запропонованим сюжетом) й отримали профорієнтаційні матеріали. Вони із задоволенням
виконували завдання, розгадували ребуси.
«ПРОФ Тур» складається з низки етапів,
спеціально розроблених для того, щоб допомогти дітям виявити свій професійний потенціал та знайти “місце під сонцем”. Участь
у заході безкоштовна, оскільки проект є соціальним. Ініціатором виступає проектна група
«SPG» Університету «КРОК».
«ПРОФ
Тур»
підтримують:
Головне
управління
освіти Київської області, Київський
регіональний
центр
зайнятості
та
Всеукраїнський
благодійний
фонд «Дорога майбутнього».

Молодіжний квартал
Проектна група «SPG» Університету
«КРОК» – це відповідальна, креативна та цілеспрямована команда, яка створює та реалізовує освітні, соціальні, корпоративні та
PR-проекти з метою формування якісного професійного середовища. Вони плідно співпрацюють зі школами, допомагають
учням розкрити свій особистісний потенціал – творчий та професійний. Їхня програма
спрямована на те, щоб кожна дитина виявила
свою унікальність, змогла стати незалежною
та самодостатньою людиною, але водночас
легше пройшла процес соціалізації, змогла
подолати комунікативні бар’єри. Участь у
«ПРОФ Турі» – це ще один шанс для учнів досягти успіху в житті, займатися улюбленою
справою, яка приносила б їм задоволення та
користь.
У загальному заліку І місце посіла команда «Інтелект» (гімназія «Інтелект»), ІІ місце –
команда «Профі» (ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.), а бронзовими призерами стали команда «Ерудит»
(гімназія «Інтелект») та команда «Сузір’я»
(спеціалізована школа «Сузір’я»). Переможців нагородили кубками та почесними медалями. Учні отримали шалений заряд позитиву
та стали ще дружнішими, адже спільна мета
об’єднує.
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Канікули!

Марина і вишивка
Одинадцятикласниця
Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Марина Маричева з 23 по 26 березня,
якраз під час весняних шкільних канікул, представлятиме місто Вишгород і район
на Міжнародному конкурсі з
українознавства, який відбудеться у столичному Будинку
вчителя.
Марина зайняла друге місце
в обласному конкурсі- захисті наукових робіт Малої академії наук. Її робота «Традиційна
українська вишивка» (науковий
керівник — методист «Дивосвіту» Наталія Сахарова), ілюстрована власними творами,
отримала високу оцінку журі. На
Міжнародному конкурсі дівчина
напише контрольну з українознавства, візьме участь в інтернет-олімпіаді і знову захищатиме свою роботу.
Марина мріє про журналістику. Її замітки про життя
гімназії часто з’являються на
сторінках газети «Вишгород».
Бажаємо їй успішного виступу
на престижному конкурсі і, звісно ж , перемоги!
Редакція газети «Вишгород»

Схід — справа тонка...

У країні Каддафі
Так, тиран, так, жорстокий,
хто ж сперечається? За підробку ліків — розстріл і т. ін…
Та наведену нижче інформацію варто прочитати уважно.
ДЖЕРЕЛО: Стіна FACEBOOK

Отже, Лівія:
ВВП на душу населення —
14192 $.
На кожного члена сім’ї держава
виплачує за рік 1 000 $ дотацій.
Допомога з безробіття — 730 $.
Зарплата медсестри — 1 000 $.
За кожного новонародженого
виплачується 7 000 $.
Молодятам — 64 000 $ на придбання квартири.
На відкриття особистого бізнесу одноразова (!) матеріальна допомога — 20 000 $.
Великі податки і побори заборонені.
Освіта і медицина безкоштовні.
Освіта і стажування за кордоном — за кошти держави.
Мережа магазинів для багатодітних сімей — із символічними цінами на основні продукти
харчування.
За продаж продуктів із простроченим терміном придатності — великі штрафи і затримання підрозділами спецполіції.
Частина аптек — із безкоштовними ліками.
За підробку ліків — страта.
Квартирна плата — відсутня.
Плата за електроенергію для
населення відсутня.
Продаж і вживання спиртного
заборонені — «сухий закон».
Кредити на покупку автомобіля і квартири — безпроцентні.
Рієлторські послуги заборонені.
Покупку автомобіля майже
50% оплачує держава, бійцям
народного ополчення — 65%.
Бензин дешевший за воду.
Літр бензину — 0,14 $.

Замість P. S. Ще б автівки
вітчизняного виробника непогано дарувати, скажімо, місцевим активістам із громадських організацій (хай живе
самоорганізація!). Або на
85% допомагати з придбанням інших марок авто.
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Спосіб життя
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Дім. Сад. Город

Із вимпелами удачі

Товариські ігри

Як обрізати
вишню?
Однорічні гілки кущовидних ніколи не можна укорочувати. Вони потім усохнуть.
Вишням можна укорочувати
гілки, довші 50 см. Інакше на них
утворюється букетне гілля, яке
відплодоносить (зазвичай до 5
разів) і відімре.
Порослеві вишні розмножують кореневою поростю — її у
кісточкових чимало. Їх вирощують кущем, кожне стебло формують як окрему гілку дерева.
Обрізують порослеві вишні так,
як і кубовидні. Різниця у тому,
що час від часу із порості залишають сильнішу гілку, з якої
готують заміну засохлим. У кущі
мають бути трирічні 1-2 гілки.
Вишню обрізують рано навесні до набрякання бруньок.
Якщо бруньки уже стали розвиватися, то відкладіть обрізування до наступної весни. Інакше
вкорочена гілка може всохнути.

Нещодавно вишгородська футбольна команда «Чайка» (1998 р. н.) стала
переможцем обласних змагань. Тепер
юних гравців чекають товариські міжнародні ігри з командами Польщі та Німеччини. Тренер Олександр Черкай переконаний, що його підопічні докладуть
усіх зусиль, аби зіграти успішно. До того
ж, вони вже мають певний досвід на
міжнародному рівні — у серпні минулого
року в Угорщині брали участь у навчально-тренувальних змаганнях.
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО

За здорове місто

Поїздку на нинішні ігри оплачують батьки. А серед тих, хто підтримує команду
«Чайка», — Сергій Костирко (генеральний
директор підприємства «Будтехносервіс»),
Благодійний фонд святої Ольги, який ще раніше допомагав у підготовці до змагань на
першість Києва та області. Нині, проводжаючи «чаєнят» у далеку дорогу, Благодійний
фонд передав для них вимпели, придбані
за сприяння Анатолія Гальчука, голови Громадської ради при Вишгородській районній
державній адміністрації.
Із ініціативи Фонду юні гравці отримали
благословення на добру справу — до них
із напутнім словом звернувся настоятель
вишгородського храму святого Володимира отець Богдан (НА ФОТО).

«Передамо свій досвід молодим»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Що треба робити
за місячним календарем
У понеділок, 28 березня, не
рекомендують сіяти і садити.
29-го проріджують сходи розсади і обприскують сад проти
шкідників та хвороб, підживлюють кімнатні квіти.
31 березня, у четверг, не
можна обрізувати дерева і кущі.
Але можна сіяти, садити, пересаджувати будь-які овочеві рослини – щавель, ревень, естрагон, хрін.
2 квітня — несприятливий
для сівби день, але можна обприскувати кущі та дерева
проти шкідників та хвороб, підживлювати плодові дерева (в
пристовбурні кола і міжряддя),
ягідники.

Піст і здоров’я

Відмовився від
м’яса? Чекай на
інсульт!
Китайські вчені з Чжецзянського університету попереджають, що відмова від
м’яса і продуктів тваринного походження небезпечна,
оскільки організм не отримує
необхідних для нормального функціонування речовин
– заліза, цинку, вітаміну В12 і
омега-3 жирних кислот.
А це підвищує рівень амінокислоти гомоцистеїну, надлишок якої руйнує внутрішні стінки
артерій і знижує концентрацію
липопротеїнів високої щільності (корисного холестерину). А
це сприяє виникненню тромбів,
атеросклерозу, які спричиняють
інфаркти та інсульти, хворобу
Альцгеймера і старечу недоумкуватість.
Отже, якщо не вживаєте
м’яса, не забувайте про омега-3 жирні кислоти. На них багаті лосось та інша жирна риба,
а також волоські та деякі види
горіхів, а вітаміну В12 багато у
морепродуктах.

Вишгород

«Ми за здорову націю»

23 березня Вишгородський міський голова Віктор Решетняк радо зустрічав істинних поціновувачів здорового
способу життя та любителів гри у футбол. Вони жартома називають себе «ветеранами», хоча могли б дати фору і молодому поколінню.

Етикет

Будьмо ввічливими!

Ніщо не коштує так дешево і не обходиться так дорого, як ввічливість, – так говорить народна мудрість. Потреба ввічливості сьогодні не менш важлива, як і тоді,
коли ця мудрість народилася.
Від імені батьківського комітету 4-Б класу
родини БОРЕЙКІВ та САМСОНІВ
ФОТО надано авторами

Це розуміють у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я ». Саме тому і вирішили
учні 4-Б класу
разом зі своєю вчителькою
Світланою Миколаївною Сідовою повчитися
ввічливості та й
інших повчити.
«Свято ввічливості» — так
назвали
вони
захід, який днями відбувся у
школі.
Цікаві
віршики, гуморески,
пісні,
сценки… І все
це не просто
Це відомо всім – хочеш мати гарну
поставу, здоровий організм та сильний
імунітет – займайся плаванням. У юних
вишгородців є така можливість – у місті
діє чудовий басейн, де можна не тільки
із задоволенням поплескатися у воді, а й
професійно зайнятися плаванням і брати
участь у міських, всеукраїнських, а може,
й міжнародних змаганнях.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Юлія ТІХОНОВА

На старті

Нагадаємо, що в лютому у Вишгородській районній дитячо-спортивній школі в турнірі з футзалу, організованому Асоціацією роботодавців
Вишгородщини з нагоди Дня захисника Вітчизни, перемогу виборола
команда міської ради. У кожного з
них власні клопоти і турботи, родина,
робота, але вони все ж знаходять час
для улюбленого виду спорту. Бо командний дух згуртовує.
Наразі завзяті футболісти загорі-

У
Вишгородській
районній
дитячо-юнацькій спортивній школі
18 березня цього року відбулася
обласна відкрита першість з
плавання. У турнірі взяло участь 102
учасники з Обухова, Білої Церкви,
Броварів та нашого Вишгорода.
Організатори
змагань
—
Вишгородська районна державна
адміністрація, районний відділ
освіти, районна ДЮСШ.
Учасники виступали у вікових
категоріях: 2000 р., 2001 р., 2002

так, а щоб порадити усім частіше вживати теплі та щирі слова, дарувати сміливіше радісний
настрій. «Будьмо ввічливими!» — радять нам ці
дітлахи .
Четвертокласники цього року попрощаються зі своєю першою вчителькою, яка мудро і
терпляче вела їх дорогою знань чотири роки
поспіль. Хочемо щиро подякувати Світлані
Миколаївні за тепло її душі, творчу вдачу, материнську ласку. Сподіваємося, що ті зерна
ввічливості, які посіяла вона в душі наших дітей, дадуть добрі сходи.

Драйв на колесах
Джип-Спринт – це швидкість, видовищність, азарт і драйв! Перегони для
справжніх чоловіків, на справжніх всюдиходах за справжній приз!
Київський клуб «Джипер» та тюнінгмайстерня «4х4 Ранчо Клуб» спільно з
Вишгородською РДА та Київською обласною держадміністрацією запрошують усіх
бажаючих взяти участь у другому етапі позашляхових змагань Кубок 4х4 «Київщина
– 2011». Змагання у форматі Джип-Спринт
відбудуться 9-10 квітня 2011 року. Переможці у трьох класах отримають ділянки
землі. У призовий фонд надані ділянки (10
соток) у районі дачного кооперативу «Ровжі».
Для участі в змаганнях необхідно ознайомитись з регламентом та зареєструватися. Реєстрацію на участь у другому етапі
Кубка відкрито.
Детальна інформація – на інтернетресурсах:
Сторінка Кубка 4х4 «Київщина –
2011» :
kk.4x4ranchoclub.com.ua;
Київський клуб «Джипер»:
www.
jeeper.org.ua;
Тюнінг-майстерня «4х4 Ранчо Клуб»:
www.4x4ranchoclub.com.ua

Гайда у басейн!
р., 2003 р. народження, що й визначало їх
потенційних суперників.
Турнір
розпочали
з
урочистостей,
прозвучав гімн. Потім — масове тренування.
Після години розминки представники
наймолодшої категорії розпочали змагання.
Для перемоги необхідно було найшвидше
пропливти 50 метрів на чотири дистанції
на вибір (не більше, ніж на дві для кожного
учасника).
Всі гідно підготувалися. Боротьба була
запеклою та цікавою. Турнір проходив
на професійному рівні. Можливо, серед
учасників – майбутні олімпійські чемпіони, які
прославлятимуть рідне місто і країну.
Та й переможців було чимало — 96
номінантів.
Наші вишгородці порадували: Діана
Гуцель та Оля Савченко зайняли по два
перших місця, Лєра Попович – одне перше
місце, Алік Горохов – третє.
Переможці отримали нагороди та пам’ятні
подарунки.
Турнір пройшов у піднесеній атмосфері

лись бажанням продовжувати почате, залучати у лави любителів спорту якнайбільше охочих, пропагувати
здоровий спосіб життя серед молоді,
передавати їм свій досвід.
Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Віктор Олександрович
схвально ставиться до ініціативних
спортсменів, привітав їх із заслуженою перемогою та пообіцяв допомогти із футбольною формою. На
згадку гравці подарували меру переможний Кубок, медаль та пам’ятне
фото із турніру. І сказали: «Ми вдячні,
що ви так багато робите для міста.
Наш міський голова – людина слова,
яка працює на благо Вишгорода».

ФізкультУРА

гарного настрою та духу перемоги.
Всі учасники, тренери та організатори
залишилися задоволеними.
Попередні змагання проводили перед
реконструкцією басейну – три роки тому. А
вже в грудні цього року планують черговий
турнір.
Батьки і діти! Не втрачайте марно час біля
комп’ютера та телевізора! Бережіть і дбайте
про здоров’я змалечку! Гайда у басейн!
Перемога!

Людина

Вишгород
Пікетування

26 березня

Наша Батьківщина – СРСР!

Уже 20 років Україна незалежна. Проте
деякі колишні громадяни Радянського Союзу досі ще ностальгують за втраченою
Вітчизною. Розповідали своїм онукам про
«країну щастя», де все по справедливості, немає злодіїв, цінується лише праця та
самовідданість. Та чи передалася їх віра
та сумління нащадкам?

Роздача листівок в агітаційній палатці
КПУ

Комуністи закликають ставити підписи
за повернення СРСР

рить реальних перспектив розвитку України,
земельні реформи та мораторій на землю
призведуть до розбазарювання чорноземів,
в країні постійно зростають ціни на житло,
енергоносії. Це веде до еміграції молоді, вчених за кордон у пошуках кращого життя.
Місцеві комуністи збирали підписи щодо
«неправомірності рішення про розпад СРСР і

фальсифікації результатів виборів».
За словами комуністів, після двох десятиліть насильного руйнування Радянського Союзу, за різними соціологічними дослідженнями, майже 46 % населення України шкодують
за втраченою країною. Єдиний порятунок
вони бачать у створенні нового братського
Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Виставки

У Вишгородському історичному музеї урочисто відкрили виставку «Вишгород ХІХ – поч. ХХ ст.». В експозиції також
представили історію будинку Клюкви.
На відкриття запросили і славнозвісну
родину Школьних, які мають безпосереднє відношення до однієї із найдавніших
пам’яток архітектури Вишгорода.

Закон — не догма, а керівництво до дії.
Постанова Кабінету Міністрів України від
21.10.95 р. № 848 (редакція постанови
КМУ від 22 вересня 1997 р. № 1050) визначає порядок призначення допомоги.
На місцях — це компетенція в особливих
випадках районної комісії Вишгородського району.
Мідя ЛІ, начальник управлiння праці та
соціального захисту населення

Територіальний центр соціального обслуговування пенсiонерiв та непрацездатних
громадян може клопотати про призначення
одиноким непрацездатним громадянам, яких
він обслуговує, субсидії на загальну площу
житла.
На пiдставi акта обстеження матеріальнопобутових умов сім’ї районна комісія з призначення соціальної допомоги населенню
Вишгородського району може призначити
(або не призначити) субсидію за таких умов:
* На збільшену площу понад норму житла.
* Якщо розмiр доходiв працездатних
громадян менший від неоподатковуваного
мiнiмуму доходiв.
* Якщо у житловому приміщенні
зареєстрованi працездатні громадяни працездатного вiку, якi не працювали, не навчались за денною формою навчання та не були
зареєстровані у службi зайнятості населення
(як тi, що шукають роботу) протягом трьох
місяців перед місяцем звернення за призначенням субсидії.
*
Якщо
уповноважений
власник

До Землі дуже швидко наближаються три дивних НЛО.
Їхні розміри та форма вражають: один із них має форму
конуса, другий — кола, а третій — незрозумілу форму риби
завдовжки 240 км та 50-80 км
заввишки. “Ці об`єкти цілком
реальні. NASA не хоче оприлюднувати інформацію, щоб не
здійняти паніку. Влада вже знає
про це”, — коментує знахідку
президент SETI. Відомо, що ці
об’єкти знаходяться на орбіті
Плутона.
Спостерігати за цими НЛО
можна самому. Достатньо зайти на сайт www.space-org.net.
Що б це могло бути? Хто
його зна…

Школа

Фізик і лірик

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Юлія ТІХОНОВА

Соціальна допомога

До нас летять
прибульці?

Владислав ЛОЗА,
учень 6-В кл. ВРГ “Інтелект”

Характер з кислинкою

Для нашого міста відкриття такої виставки знаменне тому, що у Вишгороді
збереглось лише три пам’ятки архітектури: храм Бориса і Гліба, земська школа і
будинок Клюкви. До революції він – з великим фруктовим садом – належав заможному, працьовитому господарю на прізвище Школьний. Його простий люд прозвав
Клюквою, оскільки був дужим, кремезним і
мав характер з кислинкою. Після революції
Клюкву розкуркулили і відібрали будинок.
Ця історична споруда пережила роки революції, воєнне лихоліття і вистояла.
Презентувала виставку директор Вишгородського історико-краєзнавчого заповідника Ірина Пироженко. Екскурс по виставкових
експонатах провела старший науковий співробітник ВІКЗ Любов Ніколенко. Благословив
працівників музею на добрі справи протоієрей
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Цікавинки

Нещодавно вчені-уфологи
із інституту SETI з пошуку інопланетного розуму відкрили
дещо цікаве.

Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Похмурого весняного ранку 17 березня цього року близько півсотні пенсіонерів зібралися на пл. Т. Шевченка (перед
адмінбудинком) у Вишгороді на пікетування,
приурочене 20-ій річниці Всесоюзного референдуму й Всеукраїнського опитування 17 березня 1991 року.
Керівник районної організації КПУ Валентина Ляховська намагалася пояснити людям,
що наша країна вибрала хибний шлях: Міжнародний валютний фонд ніколи не ство-

2011 року

Екскурс виставкою проводить Любов Ніколенко

Родина Школьних: «Ой, роде наш красний…»

церкви святих Бориса і Гліба отець Димитрій.
Світлом і теплом наповнили виставкову
залу дзвінкі голоси та щирі посмішки нащадків згаданого вище Клюкви. У їхньому виконанні пролунали українські композиції. Правнук Степан Школьний – заслужений артист
України, соліст Державного академічного
заслуженого хору ім. Григорія Вірьовки разом із дружиною Світланою, дочками Танею і
Женею та онуками у захопленні від виставки.
Представлені експонати вразили заступника Вишгородського міського голови Андрія
Пещеріна, радника голови Вишгородської
РДА Марію Дем’янчук, директора Національ-

ного заповідника «Битва за Київ 1943 р.» Івана Вікована, президента Благодійного фонду
кн. Ольги Володимира Малишева та директора Вишгородського ЦТ «Дивосвіт» Олену
Андріяш.
Окрім історії будинку Клюкви, експозицію
оздобили старовинні речі побуту та світлини
вишгородців ХІХ – поч. ХХ ст. у тогочасному
одязі. Окремим блоком на виставці представлені і старовинні книги та ікони.
Кожен має змогу заглибитись у побут
вишгородців ХІХ – поч. ХХ ст. за адресою:
м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1.
Довідки за телефоном: (04596) 56-219.

Субсидії — від комісії
(спiввласник) житла, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, що зареєстрована разом із ним у житловому
приміщенні, здає житлове примiщення за договором у найм або в оренду.
* Якщо уповноважений власник (співвласник) житла, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом із ним
у житловому приміщенні (будинку), мають у
своєму володінні/користуванні (чи володінні/
користуванні дружини/чоловіка, неповнолітніх
дітей) більше, ніж одне житлове приміщення
(будинок) і загальна площа перевищує встановлені 21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім’ю.

* Якщо минуло менше року з місяця придбання житлового приміщення/будинку (субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого палива призначається не раніше, ніж через рік з місяця
придбання).

* Якщо уповноважений власник/співвласник/наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник/співвласник
житлового приміщення, на якого відкрито
особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом із ним у житловому приміщенні
(будинку), мають у своєму володінні чи володінні їх дружин (чоловіків, неповнолітніх дітей)
більше одного автомобіля та транспортного
засобу (механізму).
* Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купив земельну ділянку, квартиру (будинок), автомобіль,
транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового
вжитку тощо або оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку),
телефонного (зокрема мобільного) зв’язку
тощо, крім житлово-комунальних послуг у
межах норм споживання та медичних послуг,
пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує
10-кратну величину прожиткового мінімуму
для зазначених осіб.
* Якщо під час вибіркового обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї державним соціальним інспектором з’ясовано, що
будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується
плата за житлово-комунальні послуги, має
додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.

Відомий вишгородський
поет і педагог Анатолій Черняхівський 16 березня зустрівся із учнями 11-А класу
Вишгородської районної гімназії «Інтелект».
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11-а класу ВРГ «Інтелект»

У гімназії це вже стало доброю традицією — зустрічатися із земляками, небайдужими
до суспільних та життєвих проблем, моральних цінностей, які
свої почуття передають поетичними рядками.
Анатолій Черняхівський —
один із них. Фізик за фахом і
лірик у душі (донедавна викладав точні науки у спеціалізованій школі «Сузір’я», де був і директором), він довів, наскільки
тонкою і вразливою може бути
людина, як відчуває красу навколишнього світу.
Учителька української мови
та літератури Надія Прохорівна
Кисляк – ініціатор зустрічі — та й
ми із задоволенням слухали і читали ліричні твори поета, деякі з
яких стали піснями. І на уроці їх
заспівали мама і донька – Олена
Вікторівна і Юля Могиль.
«Відкрили» ми Анатолія Івановича й з іншого, досі не знаного боку. Його гострі пародії,
гуморески лунали в авторському виконанні. Він читав серйозно, без посмішки, а ми щиро
сміялись над кумедними ситуаціями, недолугістю його літературних героїв.
Кожного ця зустріч збагатила духовно. Деякі рядки глибоко запали у серце, як, приміром,
оці :

…Душа ятриться,
мов відкрита рана,
І від думок цих боляче стає.
Ми віддаляємось невпинно,
невблаганно,
І оправдання в кожного своє.
Примирення даремна
спроба кожна,
Бо справедлива істина одна:
Розбитий келих
склеїти ще можна,
Та він вже
не триматиме вина.

Мозаїка

2011 року

Громадська безпека

А сорочка мамина
серцю мила…

У День працівників культури та аматорів народного мистецтва, 23 березня, у ВРЦХТДЮМ
«Дивосвіт» відбулася IV районна конференція
юних краєзнавців «Світ у вишгородських барвах».
Цьогорічна зустріч була присвячена автентичному одягу жителів вишгородського краю.
У залі переливалися веселковими кольорами різнобарвні костюми, прекрасні вишиванки,
мережані свитки й фартухи, чарівні віночки прикрашали голівки маленьких українок.
Організатори конференції – вишгородський
районний Центр художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт», районний методичний кабінет відділу освіти за сприяння Спілки підприємців Вишгородщини.
Конференція «Автентичний одяг жителів
вишгородського краю» – це спільний проект
Центру творчості «Дивосвіт» та історичного
музею Вишгородського історико-культурного
заповідника, методичну допомогу у підготовці
конференції надали наукові співробітники історичного музею. На Вишгородщині – 15 шкільних музеїв, із них вісім – етнографічні, збагачені
перлинами української автентики.
Школярі, працівники музеїв, методисти го-

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

P.S.

Складовою міліції громадської безпеки є служба дільничних інспекторів. Їх нині у Вишгороді два: старший лейтенант Денис ДЕНИСЕНКО та
лейтенант Володимир БОНДАРЕНКО.
Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.11.2010р.
№ 550 дільничні інспектори міліції працюють з 9:00 до 21:00.
У Вишгороді дільничний пункт розташований за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий гастроном, вхід біля кіоску «Форнетті»). Дні та години
прийому населення: вівторок — з 9:00 до 11:00, четвер — з 18:00 до 21:00,
субота — з 10:00 до 13:00, тел: (04596) 54-520.

11 лютого 2011 року із 16:30 до 18:00 на зупинці автобуса на вул. Межигірського Спаса та поряд із зупинкою перебували п’ятеро безпритульних осіб.
Просимо відгукнутися можливих свідків.
Контактні телефони прокуратури Вишгородського району:
(04596) 22-104, 22-012, 22-013.

Дві гривні за ваш голос

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

запевнила, що він живий.
За розташуванням зірок розповіла про його
долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме
навколо будинку, боячись увійти. Врешті зайде. Але
житимуть вони погано через пиятику батька. Тому через півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Ось іще одна розповідь. Якось до Анелії прийшла дівчина, яка три місяці тому вийшла заміж.
Після весілля з нею сталося неймовірне: стала плаксивою, дратівливою. Звернулася до лікарів, і ті поставили діагноз – захворювання судин.
Анелія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. Дізналася, що на ній є порча.
Побачила її за весільним столом, а поряд – злу жінку.
Під час вінчання на молоду наслали прокляття. Від
цього вона танула. Анелія її очистила свічкою і молитвами. Вона стала іншою людиною – спокійною,
врівноваженою.
— Як Ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анелії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини, чому
сталися певні неприємності, хвороби. Працюю з Божою допомогою, Господньою молитвою. Для цього
потрібно, щоб людина вірила у Бога і була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму,
лікую екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Тел.:(098)-372-20-88; (093)917 -54-44.

ЗНАХАРКА ВІД БОГА –
АНЕЛІЯ
Почула я про Анелію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування
заповіді «не нашкодь».

Марія
У перший день нашого знайомства я запитала ,
чи не може вона допомогти жінці, у якої зник невідомо
куди 20-річний син. Уже два роки минуло, як його немає. Розшук був безрезультатним. Мати дуже
страждає. У мене тоді
не було ні його фото, ні
точних даних про нього.
Проте із моєї розповіді
Анелія зуміла уявити
його і проникнутися
ситуацією, відразу запитала про нього у вищих сил.
Наступного
дня
Анелія точно описала
обличчя цього хлопця і

Краще вмерти стоячи,
ніж жити на колінах

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

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

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам (1), Куплю (2), Обміняю (3), По-

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

Обережно

У неділю, 20 березня, біля ст. метро «Хрещатик» перехожим людям
пропонували безкоштовні жетони для проїзду в метро. Охочих супроводжували у невеличке приміщення біля станції, де в обмін на паспортні
дані видавали жетон.
Акція не була соціологічним дослідженням, оскільки цікавилися не особистими смаками, а лише паспортними даними та ідентифікаційним кодом.
Все це нагадує збір даних для реєстрації якоїсь політичної партії, за певної
кількості підписів. Ось і вдаються до дрібного заохочення майбутніх виборців.

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

26.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Шукаємо свідків

Увага!

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не
входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто
чи надсилати до редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із
семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне
оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне
найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному
з кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити.
Пункт передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з травня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

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

К

Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

(093) 387-46-06
Володимир Петрович БОНДАРЕНКО

(063) 491-94-16
Денис Костянтинович ДЕНИСЕНКО

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
26.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

Вишивка – духовний символ українського народу. Автентичний народний одяг – це
окреме мистецтво, яке передавалося з покоління в покоління в Україні від матері до
дочки, від батька до сина. Кожна деталь на
українській сорочці – символ та оберіг. Національний одяг кожного регіону України
відрізняється не тільки кольорами, а й візерунками, фасоном, видами вишивок.
Вишгородщина багата своїми традиціями та автентичним національним одягом. У
місцевих етнографічно-краєзнавчих музеях
представлені рідкісні експонати одягу, виконані вручну.
Символічно, що цим надбанням цікавиться молодь, зберігає національну культуру й традиції.

тувалися до заходу заздалегідь, ретельно добираючи кожну дрібничку.
Атмосфера автентичності панувала всюди. У
фойє фотовиставку «Автентичний одяг жителів
вишгородського краю» підготували Олена Титаренко та дизайнери Центру Маріанна Долінська
й Вікторія Бабій за фотоматеріалами спільної
етнографічної експедиції 2009 року «Вишгородщина вишивана».
Розпочалася конференція цікавою розповіддю про традиції українського одягу. Він – важлива етнічна прикмета. Одяг не лише захищав від
негоди, а й мав символічне значення, визначав
етнічний, соціальний статус, професійну приналежність та вік його носіїв.
Феєричну програму розпочали краєзнавці зразкового етнографічного музею «Духовна
криниця» Демидівської спеціалізованої школи –
театралізованою виставою українського ярмарку. Веселі персонажі у гарному вбранні вдало
відтворили одну з побутових сценок.
Димерські учні подарували глядачам чудові
українські пісні та продемонстрували, як колись
збиралися «на музики».
Ясногородські молодиці принесли на конференцію народний одяг із бабусиної скрині і розповіли про послідовність виготовлення сорочки.
Учні з Гаврилівки підготували цікавинки з
символіки вишивки на одязі, а також виконали
українські народні пісні.
Краєзнавці музею «Моє село – моя колиска» Синяківської загальноосвітньої школи після
цікавої презентації автентичного одягу рідного
села закружляли у веселому карапеті, чим викликали шквал овацій у залі.
А дівчатка й хлопчики з Жукина зазивали
весну, кликали літо, співали веснянки.
Як одягали наречену на Вишгородщині, показали дівчата із Старих Петрівець. Це – особливе обрядове дійство.
На завершення чудового концерту у виконанні вихованців Вишгородської музичної школи Дмитра Крамського й Ірини Горячої та викладача класу бандури Валентини Старенької
прозвучали українські народні пісні.
Учасникам та організаторам представники Спілки підприємців Вишгородщини вручили
пам’ятні подарунки. Журі конференції (Любов
Ніколенко, Тетяна Диба, Олена Андріяш, Віталій
Кутаф’єв) у захопленні від виступів. Відзначили
лідерів – краєзнавців із Синяка, Жукина, Гаврилівки та Старих Петрівець.
Ми маємо чим пишатися, у нас є культурне
надбання, свої звичаї, традиції. Усе це треба
берегти, періодично діставати із полиць музеїв,
використовувати народні мотиви у повсякденному житті, вбранні, аксесуарах – бути носієм
своєї культури.
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