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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року

Податковий кредит
Четверта сесія міськради
VI скликання
У середу, 6 квітня, 32 міські депутати на чолі із міським головою Віктором
Решетняком приймали важливі рішення
на четвертій сесії Вишгородської міської
ради VI скликання. Депутати конструктивно розглянули 37 питань і проголосили більшість – депутатську групу «Рідне
місто».
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Орендна плата за землю

Коротко про різне
* На громадських слуханнях по
об’єкту «Будівництво житлового мікрорайону багатоповерхової забудови
«Берізки» заступник гендиректора ПрАТ
«Київсоцбуд» Микола Гуреєв ознайомив
присутніх з ескізами мікрорайону та відповів на цілу низку запитань.
Проект передбачає будівництво (у 6
черг) на вул. Н. Шолуденка у Вишгороді
восьми 16-поверхових будинків (з облаштуванням навколишньої території, збереженням і розчисткою існуючої ландшафтно-паркової зони), підземного паркінгу та
торговельно-офісного комплексу. Мікрорайон матиме свою комунальну службу.
Перша черга — два 16-поверхових будинки кожен — на 2 секції загальною кількістю 168 квартир (64 — однокімнатні: загальна
площа — від 52,6 до 55,7 кв. м; 62 — двокімнатні: загальна площа — від 74,0 до 84,3 кв.
м; 2 двоповерхові чотирикімнатні: загальна
площа — 154,9 кв. м).
Друга черга — дві 16-поверхівки, дитсадок (100 місць); третя — одна 16-поверхівка; четверта черга – дві 16-поверхівки та

Орієнтир — чемпіонат світу > 14

Кожен має власну думку,
а вирішує – більшість
«Ми працюємо на благо міста. І всі чудово розуміємо, що із зміною статусу на
обласний будуть перевибори, і деякі депутати можуть втратити свої мандати. Але
вони усвідомлюють важливість таких змін і
приймають правильні рішення», – зазначив
Віктор Решетняк. А міського голову підтримала більшість депутатів.
До лав сформованої депутатської
групи «Рідне місто» увійшли 19 депу-

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Розпочали із доповідей заступника прокурора Вишгородського району Анни Буринок та начальника Вишгородського РВГУ
МВС України полковника Леоніда Паланичка про стан законності та заходи щодо
її зміцнення. Район специфічний – правий
і лівий берег, 40% злочинів припадає саме
на місто. Тож райвідділ просить допомогти
із постачанням пального, якого катастрофічно не вистачає.
Депутати взяли до відома інформацію
представників органів правопорядку. Віктор Решетняк від імені міського депутатського корпусу звернувся до заступника
прокурора із проханням пришвидшити прийняття судового рішення стосовно ресторану «Вишгород» та гаражного кооперативу
«Лісний», аби привести їх до ладу.
На сесії основна увага акцентувалась на
питаннях оренди. Положення про оренду
земельних ділянок та порядок розрахунку
орендної плати (див. стор. 5-6, 11-12) ухвалили з поправками, а розгляд заходів щодо
забезпечення збільшення надходжень до
бюджету від плати за землю та раціонального використання земель комунальної власності перенесено на наступну сесію.
У зв’язку із проходженням у Вишгороді
етапу «Формули-1 на воді» депутати вирішили перенести святкування Дня міста на
30 липня, а також впорядкувати продаж алкогольних напоїв на території міста – у літній
період до 23:00.
Після обговорення передали на баланс
ВАТ «Київоблгаз» розподільчий газопровід
у комплексі із прилеглими спорудами.
Затвердили технічну документацію для
оформлення права на постійне користу-
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вання
землею
Вишгородській
загальноосвітній
школі № 1, ВРГ
«Інтелект»,
дошкільному
навчальному
закладу «Сонечко»,
ВРКП «Вишгородтепломережа»
(котельня № 3) та
надали згоду на
розробку техдокументації на право
власності на земельну ділянку КПЖ і КГ, із землеустрою –
ПАТ «ПМК-43» і на розробку проекту щодо
відведення земельної ділянки в оренду –
ТОВ «Елітспецбуд».
Йшлося і про транспорт. Депутати ухвалили рішення надіслати листа голові КОДА
Анатолію Присяжнюку для перевірки: чи відповідає вартість проїзду відстані маршруту
«Вишгород – ст. м. «Героїв Дніпра».
Дискутували і щодо розташування малих
архітектурних форм. Як зазначив міський
голова, МАФи повинні гармонійно вливатись у інфраструктуру міста: це і зовнішній
стан таких будівель, естетичні вивіски, підсвічення їх у вечірню пору, дотримання
санітарних норм. Крім того, Віктор Решетняк пообіцяв розглянути земельні питання
дев’ятнадцяти родин.
початкова школа (100 місць).
П’ята черга — одна 16-поверхівка на
п’ять парадних; шоста черга — підземний
паркінг та торговельно-офісний комплекс

площею 11 тис. кв. м на 170 робочих місць.
Крім того, на перших поверхах семи житлових будинків передбачені нежитлові приміщення, які планується використати для
служб побуту мешканців міста, кафе, фітнес-залу, аптеки, відділення банку та ін.
Приміщення ринку і бані — поза зоною
забудови.

www.vyshgorod.osp-ua.info

татів: Марія Решетнікова, Юрій Ткалич
(його обрано головою), Ольга Мельник,
Богдан Руденок, Юрій Попов, Дмитро
Корнійчук, Олексій Момот, Віктор Шубка, Максим Макаренко, Валерій Виговський, Олексій Поліщук, Валентина
Супрун, Микола Коваль, Юрій Линник,
Юрій Колодзян, Олександр Слива, Вадим Геращенко, Микола Кравченко та
Євген Мар’їн.
Також створено дві фракції: Політичної
партії «УДАР (Український демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка» у складі
Людмили Колєвої (голова фракції) та Олександра Скоробогатого та Народної партії у
складі чотирьох депутатів – Дмитра Корнійчука (голова фракції), Олексія Момота, Максима Макаренка, Віктора Шубки.
Проектом передбачено будівництво котельні на даху кожного будинку, що забезпечить безперебійне тепло- та водопостачання. Питна вода — із власних артезіанських
свердловин. Електро- та газову лінії прокладено від розподільчих підстанцій у районі заводу «Карат». Каналізацію та зливову
каналізацію приєднають до вже існуючих
(представник забудовника запевнив, що діаметр труб нинішніх міських систем дозволяє
це зробити без ризику перевантаження).
Поточна ціна (грн/кв. м): однокімнатні
квартири: 1-й поверх — 7800, 2 - 16-й поверхи— 8100; двокімнатні: 1-й поверх —
7650, 2 - 16-й поверхи — 7950. Тип оплати
— 100 %, кредитування призупинено.
Проект пройшов відповідну експертизу,
його погоджено із Генпланом міста. Проектувальник забудови — Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя», забудовник — ПрАТ «Київсоцбуд».
Забудовник готовий взяти найактивнішу
участь і у зведенні в нашому місті соціального житла — за умови відповідної державної
програми.

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

а-Фішка

РІДНЕ МІСТО
чекає твоїх рук
14 березня розпочався двомісячник із благоустрою, до
якого може долучитися кожен
свідомий вишгородець. Якщо ви
— патріот свого міста, порядна і
відповідальна людина, не розкидаєте навкруги сміття. На жаль,
воно накопичується і особливо
помітне з настанням весни.
Приходьте на загальноміські толоки — прибирання від сміття:
Cьогодні, у суботу, 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

Квартоблік

Увага: перереєстрація!
Нині створюється Єдиний державний реєстр — автоматизована
інформаційна система збору, накопичення, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно
до законодавства.
Особам, які перебувають на
квартирному обліку у м. Вишгороді,
необхідно з 11 квітня 2011 р. по
31 травня 2011 року з’явитися до
виконкому Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 96
та надати для перереєстрації такі
документи:
* копію паспорта громадянина
України та копію ідентифікаційного
номера (усім членам родини),
* форму № 3,
* довідку з місця роботи або навчання повнолітніх членів сім’ї,
* інші документи, які підтверджують право перебування у пільгових
списках.
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9 квітня

Соціум

2011 року

Ваші права
Державна податкова служба проводить традиційну кампанію з декларування доходів, отриманих громадянами у 2010 році. Термін подання
декларацій подовжено на місяць – до
1 травня. Декларують доходи також і
громадяни, які мають право на податковий кредит (податкову знижку).
Микола ДАШКЕВИЧ,
заступник начальника ДПІ
у Вишгородському районі

Податковий кредит це — певна сума,
на яку зменшується оподатковуваний дохід, отриманий за результатами звітного
року.
Найчастіше він використовується
щодо коштів, сплачених платником податку у заклади освіти за середню професійну або вищу форму навчання платника податку чи члена його сім’ї першого ступеня
споріднення (подружжя або батьки —
діти). Часто право на податковий кредит
мають платники за витрати, пов’язані зі
страхуванням життя, сплатою відсотків за
іпотечними житловими кредитами, благодійних внесків та ін..
? Які є обмеження щодо надання
податкового кредиту?
— Відповідно до Закону № 889-IV, податковий кредит нараховується тільки
резидентам з індивідуальним ідентифікаційним номером (з наступного року
така норма не діятиме, і громадяни, які
не мають ідентифікаційного номера за
релігійними переконаннями, також зможуть відшкодовувати частину понесених
витрат, передбачених законодавством).
При цьому сума не повинна перевищувати рівня загального оподатковуваного доходу платника за звітний рік від заробітної
плати (п. 5.4 ст. 5 Закону).
? Чи має право на податковий кредит один з батьків, якщо дитина-студент паралельно з навчанням працював та отримував зарплату?
— Ні, оскільки студент є платником податку, і за нормами Закону № 889 лише він
може подати декларацію для одержання
податкового кредиту. При цьому не має
Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а, тел:
(04596) 22-341, (067) 446-12-96,
електронна адреса:www.liceumkpi.at.ua).
Проводить набір
учнів 7, 8, 9 класів
— до загальноосвітніх (8, 9) класів з поглибленим вивченням математики, фізики, еко-

Коротко про різне
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У районі
* 1 квітня у малому залі адмінбудинку
було не до жартів, адже там вирішували
серйозні питання. У ході ретельної планової підготовки до «Формули-1 на воді»
відбулась чергова нарада з питань вико-

Вишгород

Податковий кредит
значення кількість відпрацьованих ним місяців і сума отриманої заробітної плати.
? Чи може скористатися правом на
податковий кредит платник податку,
який (яка) перебуває у відпустці по догляду за дитиною?
— Законом № 889 обмежено право
надання податкового кредиту з доходів,
відмінних від доходів у вигляді заробітної
плати. Оскільки платник, який перебуває у
відпустці по догляду за дитиною, заробітної плати не отримує і податок з доходів
не сплачує (йому виплачується лише певна сума державної соціальної допомоги),
він не має права на податковий кредит.
? Якщо батько оплачує навчання
двох своїх дітей, то як розраховується
обмеження суми податкового кредиту, передбачене пп. 5.3.3 Закону №
889, – відповідно до кількості осіб чи
інакше?
— Платник податку може додавати до
податкового кредиту суми витрат за своє
навчання та членів своєї сім’ї першого
рівня споріднення, яка не перевищує розміру, визначеного пп. 5.3.3 Закону (тобто не більше 1220 грн за кожен місяць
навчання). Водночас цим правом може
скористатися інший член подружжя, якщо
договір з вузом складено на його/її ім’я і
зазначено у платіжних документах.
? Якщо оплата проводиться одним
платіжним документом за весь навчальний рік (2010 – 2011 р. р.), то чи
можна віднести всю сплачену суму до
податкового кредиту?
— Ні, не можна. Її потрібно розбити
пропорційно кількості місяців навчання
кожного з календарних років і включити
до податкового кредиту лише ту частину
суми, яку сплачено за навчання саме у
2010 році. Залишок сплаченої суми буде
обов’язково зараховано при поданні декларації наступного року.
? Договір на навчання укладено між
вузом та студентом, а оплату здійснює
батько. Чи може останній звернутися
по податковий кредит? Чи змінить ситуацію випадок, коли в квитанціях про
сплату зазначено ім’я студента?
— В обох випадках, оскільки дитинаноміки, географії, іноземних (англійської та
німецької) мов за результатами співбесіди;
— до 10 класу — на конкурсній основі.
У квітні-травні (з 07 квітня, о 16.00.) проводитимуться консультації для вступників,
вступні іспити: 10 червня — до 8, 9 класів; 20, 21 червня — до 10 кл.
Заяви приймаються з 9.00 до 16.00 щодня, крім неділі, у приміщенні Технічного ліцею.

студент не має самостійних джерел доходу, один із батьків може подавати декларацію на отримання податкового кредиту.
? Чи має право на податковий
кредит батько, який не проживає із
сім’єю, але оплачує навчання дитини,
і чи має таке право новий чоловік матері, якщо дитина ним не всиновлена?
— Законом №889-ІV визначено, що
можна включити до податкового кредиту
звітного року сплачену суму за середню
професійну або вищу форму навчання
платника податку, іншого члена його сім’ї
першого ступеня споріднення, але не
більше суми, визначеної у підпункті 6.5.1
статті 6 даного Закону (для 2010 року
це 1220 грн на місяць). Обоє чоловіків: і
справжній батько (якщо його не позбавлено батьківства), і новий чоловік матері
(навіть за відсутності факту всиновлення
дитини) підпадають під це визначення.
? Чи можливе нарахування податкового кредиту бабусі чи сестрі?
— Право на податковий кредит при
оплаті вартості навчання платника має
лише він сам або інший член його сім’ї
першого ступеня споріднення.
? Чи розповсюджується право податкового кредиту на військовослужбовців?
— Ні, не розповсюджується, оскільки
податковий кредит застосовується лише
до доходу платника податку, одержаного
протягом звітного року як заробітна плата. Військовослужбовці ж отримують не
заробітну плату, а грошове забезпечення,
грошові винагороди та інші виплати, які
не належать до фонду оплати праці (заробітної плати).
? Яку кількість місяців навчання
брати до розрахунку податкового кредиту?
— Кількість місяців навчання для розрахунку податкового кредиту визначаються навчальним закладом у договорі. Якщо
це не визначено договором, то платник
податку, який реалізовує право на податковий кредит, повинен пред’явити довідку навчального закладу щодо кількості
місяців навчання (тривалість семестрів) у
звітному податковому періоді.

? Які особливості використання податкового кредиту, пов’язаного з іпотекою на житло?
— Скористатися правом на податковий
кредит платник може щорічно протягом 10
календарних років за одним іпотечним договором, починаючи з року, в якому об’єкт
житлової іпотеки придбаний або починає
будуватися. Іпотечний кредит може бути
виданий та повернутий як у національній, так і в іноземній валюті. До кредитного договору укладається договір іпотеки
(застави), який є невід’ємною частиною
такого договору. Він обов’язково посвідчується нотаріально. При цьому житло, яке
будується або отримується за рахунок іпотечного кредиту, має бути визначеним як
основне місце мешкання платника (необхідна реєстрація в паспорті).
Якщо площа об’єкта іпотеки перевищує 100 м2, до податкового кредиту
відноситься сума сплачених за 2010 рік
відсотків із зниженим коефіцієнтом. Для
отримання права на податковий кредит
необхідно надати податковому органу копії договорів кредиту та іпотеки, платіжні документи, що підтверджують сплату
відсотків за кредитом, копію паспорта із
відміткою про реєстрацію такого житла як
основного місця проживання громадянина та ідентифікаційний номер. Для заповнення декларації та розрахунку сум, які
підлягають поверненню, також необхідна
довідка з місця роботи платника про суму
нарахованого доходу у вигляді заробітної
плати та суму утриманого податку з доходів фізичних осіб.
? Як швидко повертаються кошти
за результатами декларування?
— Cума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується
на його банківський рахунок, який може
бути відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим
переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів від
дня отримання такої декларації. У разі затримки на користь платника сплачується
пеня за рахунок органу (податковий орган
чи відділення державного казначейства),
винного у такій затримці.

Уроки математики, підготовка до
тестування. Тел: (097) 550-39-93
Навчання та працевлаштування сиділок,
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Безкоштовні оголошення

І

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

нання протокольного доручення, зокрема
щодо реконструкції автомобільної дороги
по вул. Набережній. Завдяки злагодженій
співпраці керманичів міста, району й області виконуються планові роботи. Відчувається і взаєморозуміння із місцевими
підприємцями, адже вони беруть безпосередню участь у подібних заходах.
Перед засіданням для контролю ситуації відбулась виїзна нарада на місці можливого облаштування другої залізничної
платформи.

Діалог удався
6 квітня учасники розширеної наради побували на набережній Київського
водосховища — місці проведення етапу
змагань – і обговорили зауваження промоутера і ДАІ щодо тимчасових стоянок
автотранспорту та зеленого коридору
швидкій допомозі до районної лікарні.
Стосовно розміщення залізничної
платформи на Комсомольській, то має
бути створена комісія й погоджено із Південно-Західною залізницею безпеку руху.
Окрім того, якщо упродовж двох днів змагань дизель-потяг безперервно перевозитиме пасажирів, то й зменшить навантаження на автодороги, але й перекриє
Під час виїзної наради. Заступник Вишгородського міського голови Андрій залізничний рух до 30 столичних підприПещерін (третій зліва), начальник головного управління промисловості, тран- ємств.
* Відбувся діалог між місцевою власпорту та зв’язку КОДА Володимир Очколас (другий праворуч)

дою та представниками вісімнадцяти
релігійних конфесій міста та району.
Щоб розв’язати проблеми, що виникають
у діяльності релігійних громад, такі зустрічі
планують проводити постійно — із залученням різних церков до заходів місцевої
влади щодо захисту суспільної моралі.
Кожен учасник круглого столу міг висловитися щодо подальшої співпраці.
Зокрема, йшлося про викладання Слова
Божого в школах, долучення молоді до
духовності: проведення благодійно-просвітницьких заходів, поширення релігійних
знань для формування стійкої моралі і здорового способу життя. Духовні наставники
у цьому напрямку готові плідно співпрацювати, розробити спільний план подальших
дій.

Наше місто

Вишгород
Благоустрій

Де не смітять – менше прибирати

Рішуче й по-діловому налаштована адмінкомісія Вишгородської міської ради, яка
контролює роботу з благоустрою міста. Очолює її заступник міського голови Олександр Ростовцев. Розпочали із
вулиці Набережної.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Із настанням весни у Вишгороді розпочались роботи з благоустрою вулиць міста, і комунальникам додалося роботи. Міський
голова Віктор Решетняк наголосив, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А тому

має діяти внутрішній самоконтроль, підвищення рівня культури.
Разом із Олександром Ростовцевим, Тетяною Доброхотовою
та Володимиром Стефанівським
«патрулювали» прибудинкову територію депутати міської ради,
за якими вона закріплена: Олександр Баланюк (Набережна, 4,
4-а, 4-д, 8) і Віктор Шубка (просп.
Т. Шевченка, 7, 7-а, 9, 9-а). Приєднався до робочої комісії і начальник Вишгородського міського комунального підприємства
КПЖ і КГ Михайло Шененко.
Одна
із
найнагальніших проблем, які потребують
розв’язання, – аварійний стан
під’їздів. Мешканці будинку №
8 на вул. Набережній поскаржи-

(Зліва направо): Віктор Добровольський, Олександр Ростовцев та Тетяна Доброхотова

Громада — міська влада

Контроль без компромісів

лися, що, вчасно сплачуючи за
комунальні послуги, не отримують якісних послуг двірника. Та й
стару суху тополю у дворі час уже
спиляти. Дискомфорт створює
й занедбаний ресторан «Вишгород», який свого часу був окрасою міста, а нині став притулком
для любителів «кайфу». Круті
східці, якими зазвичай мешканці
піднімаються у двір, напівзруйновані, не освітлюються. Тому
небезпечні, як кажуть, це – пряма
дорога у травмопункт.
Чимало клопоту завдають і
безпритульні собаки.
Разом із депутатом Віктором
Добровольським, патрулювали
і проспект Івана Мазепи, благоустрою якого треба приділити
особливу увагу, адже це центр

міста. Тут нині кронують дерева та воюють із надокучливими
воронами. Зокрема, власники
«Кредобанку» обіцяють протягом
двох місяців полагодити східці та
облаштувати клумби.
Олександр Ростовцев зазначив, що міська влада докладе максимум зусиль для
розв’язання цих побутових проблем: «Ми йдемо до статусу «міста обласного значення».
Місто має бути чистим та
упорядкованим. Щоб цього добитися, треба почати з себе,
свого будинку, вулиці, району.
Приберемо двори, вулиці і сквери, узбережжя водосховища, яри
і схили міста. Отож, шановні вишгородці, з віниками та граблями
– уперед, у бій за чисте довкілля!

Депутат не полагодить дах, але…

Минулої суботи мешканці житлових багатоповерхівок на вулицях Н. Шолуденка,
5, 3, 6, Набережній, 2 у дворі про свої побутові проблеми розповіли депутату Максиму Макаренку.
Власн. інф.

Дехто бачив його вперше, а більшість знали із попередніх зустрічей. Депутат періодично навідується до своїх виборців, а їхні проблеми намагається вирішити у міськраді та її
структурах.
Проблем же чимало. Наприклад, у будинку №5 по вулиці Н. Шолуденка ліфт у другому
під’їзді часто виходить з ладу, ліфтова кабіна
настільки спотворена, що туди боязко заходити. З підвалу тхнуть такі «аромати», що не

Коротко про різне
* Вишгородщина – край талантів. Музиканти, танцюристи, спортсмени…
Днями майбутню еліту району – когорту
юних науковців вітали із гідними результатами голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько та заступник голови райради
Олександр Глущенко.
Учасників та переможців захисту науководослідних робіт обласних та всеукраїнських
творчо-інтелектуальних конкурсів, учнів Малої академії наук України нагородили дипломами та пам’ятними подарунками. Кращих
– почесною стипендією голови районної державної адміністрації.
Відзначили також і педагогів, які доклали
немало зусиль до високих результатів своїх

Кращі з кращих

9 квітня

можна піднятися східцями, не затиснувши
носа. До того ж дошкуляють мешканцям комарі та мошка.
Депутат ледве встигав записувати. Мешканці верхніх поверхів скаржилися, що дах протікає, на проблемну квартиру № 98, господарі
якої час від часу «затопляють» нижні квартири і
на скарги ніяк не реагують. До того ж у тій квартирі живуть малолітні діти, якими опікується відповідна рада. Але, мабуть, опікується безвідповідально, і депутат узяв це на замітку.
Записав він і подяку новому двірнику Георгію Мельнику, який добросовісно виконує свої
обов’язки. Але одній людині прибрати прибудинкові території не під силу – це ж не тільки
підмести і зібрати сміття, а й підстригти кущі,
відремонтувати та пофарбувати лавочки. А
тому всіх мешканців депутат запросив взяти

активну участь у суботнику, що відбудеться 9
квітня.
Проблеми мешканців багатоповерхівок на
двох вулицях майже однакові. Але якщо на вулиці Н. Шолуденка про них депутату говорили щонайменше два десятки мешканців, то на вулиці
Набережній, 2 до депутата звернулось усього
2-3 людини. Квартир же у дев’ятиповерхівці
там не менше, і проблем, певно, також.
Між тим, активність людей залежить й від
депутата, як він переймається проблемами
своїх виборців і намагається їх оперативно
розв’язати. Звичайно, депутат не полагодить
дах, не осушить підвали, не контролюватиме
роботу двірників, але це зроблять відповідні
служби за його наполягання.
Максим Макаренко з тих, хто розпочату
справу завжди доводить до кінця.

учнів. Вручили подяки і батькам юних талантів.
Молоді, талановиті, амбітні, перспективні,
вони вже зараз працюють на своє майбутнє. Для креативної та здібної молоді широко
відкриті двері вишгородських БК «Енергетик» (тел.: (04596) 51-438), центрів творчості
«Дивосвіт» (тел.: (04596) 56-123) і «Джерело»
(тел.: (04596) 51-692).

рально-психологічний клімат у класі» обговорювалися разом, тому що результативність
роботи вчителя напряму залежить від манери
спілкування з учнями та їхньої поведінки.
Кодекс Вчителя, складений старшокласниками гімназії, зазначає: учні хочуть бачити
наставника артистичним (урок має бути непередбачуваним, щоразу новим і не залежати від домашніх чи інших проблем викладача!), ерудованим (ба навіть енциклопедично
обізнаним!), сучасним, з почуттям гумору і
насамперед — особистістю, з якою цікаво
спілкуватися, не боячись ставити будь-які запитання. Швидкоплинний світ потребує знань
і володіння новітніми технологіями та уміння
по-новому бачити проблему, а це вже —психологічні аспекти.
Цього навчального року гімназія має 31
переможця районного етапу учнівських олімпіад. Із них п’ятеро перемогли і на обласному
рівні. Анастасія Шуішбаєва — лауреат Всеукраїнського етапу — отримала грант на навчання в одному з російських вузів. Учениця
11-А класу Яна Велігурська — призер обласного етапу конкурсу імені Тараса Шевченка.
Під час наради Громадська приймальня
ПР у Вишгородському районі відзначила 23
кращих педагогів, ще 11 отримали подяки від
народних депутатів Ярослава Москаленка та
Інни Шубко.
* 6 квітня у Благодійному фонді святої Ольги відкрилася виставка Дмитрика
Луканова. Вихованець гуртка «Золоті ручки»
(керівник – Олена Кольвах) Вишгородського
ЦТ «Джерело» продемонстрував чудові експозиції із підручних матеріалів і чимало цікавого.

У Вишгороді
* За сприяння Обласного управління охорони здоров’я Вишгородська ЦРЛ
отримала електрокардіомонітор у реанімаційне відділення. За сприяння голови Вишгородської РДА формуються набори
лікарських препаратів першої необхідності
для ветеранів Великої
Вітчизняної.
До лікарні надійшла
рознарядка на ліки для
чорнобильців усіх категорій, які надаватимуть безкоштовно за
призначенням лікаря.
* 5 квітня у ВРГ
«Інтелект» відбулася
спільна нарада при
директорові гімназії
і психолого-педагогічний семінар. Дві
окремі теми «Аналіз
роботи з обдарованою
учнівською молоддю» і
«Мистецтво спілкування вчителя і учня. Мо-

Докладніше – у наступному номері

2011 року
Увага!

3

Запрошуємо на
медичний огляд!
Адміністрація
Вишгородської ЦРЛ запрошує на
медичний огляд ветеранів
Великої Вітчизняної війни,
ліквідаторів та потерпілих
І категорії внаслідок аварії
на ЧАЕС: ЩОДЕННО І ПОЗАЧЕРГОВО — ІЗ 9.00 ДО 15.00,
ОКРІМ СУБОТИ ТА НЕДІЛІ.
Нагадуємо всім мешканцям м. Вишгорода та району про щорічний медичний
огляд, особливо флюорографічне дослідження легень
(кабінет флюорографії: із
8.00 до 17.00 щодня, окрім
вихідних), огляд акушерки з
цитологічним дослідженням
мазків — для жінок, уролога — для чоловіків після 40
років.
Пересувний
флюорограф працюватиме в м. Вишгороді 14 і 16 квітня 2011
р. — біля базару, 15 квітня 2011 р. — на площі біля
«ЕКОмаркету».
Після медичного огляду,
згідно з планом профілактичних щеплень — ревакцинація проти дифтерії та правцю, першочергово — молоді
23-річного віку. Всі обстеження та щеплення безкоштовні. Закликаємо вас
проявити турботу про своє
здоров’я!

Столиця поряд

Вишгород –
на роздоріжжі
Столиця
визначила
основні напрямки розвитку
до 2025 року у концепції
Генерального плану міста.
Над ним працювали
понад 20 наукових та проектних установ з урахуванням міських галузевих програм на найближчі п’ять
років.
Марина НИКИФОРЧУК,
студентка

Основна складова концепції — ресурси, що використовуватимуться протягом
9 років: трудові, фінансові.
Але така інформація є недостатньо відкритою. За попередніми оцінками, мер Києва
зазначив, що тільки на ЖКГ
витрачатиметься не менше 4
млрд. грн на рік.
Одним із напрямків Генерального плану Києва є розширення території до 143,4
тис. га (включно до 2025
року). Це може торкнутися
Вишгорода, що суперечить
планам присвоєння Вишгороду статусу міста обласного
значення. У жовтні минулого
року голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк зазначив, що
«цей статус дозволить міській владі залишати у бюджеті
близько 40% коштів, які заробляє місто» (УНІАН).
Надання Вишгороду статусу міста обласного підпорядкування збільшить його
можливості, особливо фінансові. Залучення додаткових
коштів до бюджету допоможе
розв’язати проблеми житлово-комунальної сфери, дорожні, соціальні тощо. Тож
питання, чи буде Вишгород
структурною одиницею столиці, чи обере шлях самостійного розвитку – риторичне.
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9 квітня

Самореалізація
Діти стають іще талановитішими
тоді, коли отримують шанс проявити свій талант. Саме такий шанс отримали школярі Вишгородщини у
рамках районного Фестивалю мрій,
організованого Благодійним фондом
«Джерело надій», засновником і президентом якого є заступник голови
Київоблдержадміністрації
Ярослав
Москаленко. Ярослав Миколайович
вважає підтримку обдарованої молоді
та надання їй можливості самовиражатися одним із найважливіших своїх завдань.
Фестиваль мрій – не одноразова акція, а один із етапів тісної співпраці із
школами району для підтримки творчої
молоді та стимулювання її до самореалізації. Долучились до благородної
справи і представники Всеукраїнської
скаутської організації, футбольного
клубу «Діназ» та викладачі Новопетрівської школи мистецтв.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автора

Школа і позашкілля

2011 року

Вишгород

Мрійте, адже мрії збуваються!
цікавіше… Юні ентузіасти із задоволенням ознайомлювались із азами скаутингу, змагалися у вправності – хто швидше
встановить туристичний намет, відчули
себе справжніми художниками на майстеркласах із малювання, поринули у тонкощі театральної імпровізації, показали
справжній драйв українського народного
танцю, спробували себе у ролі майстрів
фотозйомки, проявили командний дух у
міні-турнірі з футболу, а любителі поспівати – із задоволенням розвивали свої здібності із педагогом по вокалу.
Півтори години пролетіли непомітно.
По закінченні програми у актовому залі
діти активно демонстрували набуті знання, навички і свої природні здібності. Кожен отримав диплом учасника, пам’ятні
значки та солодощі, а головне – мегазаряд
позитиву, нових друзів і віру у власні сили.
Фестиваль вже має широкий громадський резонанс. Адже якщо говорити про
сенс життя – він якраз у тому, що ти залишиш нащадкам. І хай вік вимірюється
не роками, а станом душі, та нинішню іс-

У другому етапі Фестивалю у селі Жукин взяли участь
майже півтори сотні учнів Жукинської, Воропаївської, Лебедівської, Нижчедубечанської та
Вищедубечанської загальноосвітніх шкіл. Організатори Фестивалю мрій шукають талановитих, креативних та обдарованих
дітей, яким Благодійний фонд
«Джерело надії» допомагатиме
розвивати їхні здібності.
Ведучі-скаути емоційно запалили інтерес учасників, – і за
сигналом уперед учні жваво вирушили до обраних ними майстерень разом із викладачами і
тренерами.
Ось тут і розпочалося най- Що тут скажеш... — театр

торію вершать молоді люди. Тому великий плюс у тому,
що
представники
місцевої влади (села,
міста, району та області)
звертаються
до молоді, намагаються створити якомога кращі умови для
самореалізації дітей
як
особистостей.
Фестиваль мрій уже
став для багатьох дітей перепусткою в
успішне світле майбутнє: вони відчули
підтримку та визнання. Всього у його
рамках – чотири заМайбутні папараці: від їхнього пильного
ходи у різних селах
об’єктиву не сховаєшся
району. Завершиться
різних гуртків…
фестиваль 1 червня
Сергій, 16 років: – Я обожнюю футу місті Вишгороді феєричним концертом,
у якому візьмуть участь найталановитіші. бол. Кілька «фінтів» від профі – це круто!
Лариса, 9 років: – Мені бабуся розБуде цікаво. Кращі отримаповідала про піонерські табори… Класно
ють цінні подарунки.
Враження учасників – було б, аби і ми могли проводити так весело вільний час.
промовисті.
Богдан, 15 років: – Обов’язково стану
Марина, 10 років: –
Хочу, щоб такі зустрічі були урядовцем і на державному рівні втілюватиму цікаві молодіжні програми, тому що
постійними!
Костя, 15 років: – Коли вони корисні для суспільства.
шукатиму роботу, вже
знаю, як привернути до
себе увагу.
Марійка, 12 років,
яка за кілька хвилин намалювала чудову композицію. – А в мене талант
від дідуся, він так гарно
малював!
Олена, 14 років: – Не
думала, що скаутинг – це
так цікаво. Я в захваті!
Якби і у нас було стільки Молодша зміна дає фори

Життєтворчість
Нещодавно Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради відкрив
власний web-сайт. Відтепер усі, хто цікавиться життям ліцею, може знайти всю
необхідну інформацію за електронною адресою: http://liceumkpi.at.ua.
Галина БРАСЛАВИЧ, заступник директора ТЛ з виховної роботи

Найсвіжіші новини з життя навчального закладу, поради батькам та учням, інформація для охочих навчатися у ліцеї — до вашої уваги, шановні відвідувачі сайту. Наш
сайт — у процесі розробки, тому усі пропозиції, побажання щодо оформлення та змісту
сторінки залишайте у коментарях.
Для нас важлива ваша думка!

Крок уперед!

Вишгород

Четверта сесія міськради VI скликання

9 квітня

2011 року

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення від 6 квітня 2011 року № 4/10
Розглянувши пропозиції виконавчого
комітету щодо створення умов для
ефективної
реалізації
повноважень
місцевого
самоврядування
територіальної громади міста в галузі
земельних відносин, керуючись ст. ст.
26, 28, 33, 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Земельним
кодексом України, Податковим кодексом
Додаток 1
до рішення
Вишгородської міської ради
від 6 квітня 2011 року № 4/10
ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних
ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку
орендної плати за земельні ділянки
1. Загальні положення
1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки на території
Вишгородської міської ради (далі — Положення) визначає єдині умови оформлення
договорів оренди (суборенди) землі, за
якими, відповідно до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, орендодавцем земельних ділянок виступає
Вишгородська міська рада.
1.2. Положення розроблено з метою
визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння
орендної плати за земельні ділянки у м.
Вишгороді.
1.3. Положення регламентує:
організаційні відносини, пов’язані
з оформленням оренди земельних ділянок
у м. Вишгороді;
порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін,
припинення дії, розірвання, поновлення
договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок, надання права користування земельними ділянками для забудови
на умовах договору суперфіція.
2. Законодавчо-нормативна база
2.1. Конституція України.
2.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.3. Цивільний кодекс України.
2.4. Земельний кодекс України.
2.5. Податковий кодекс України.
2.6. Закон України «Про оренду землі».
2.7. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
2.8. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
2.9. Закон України «Про запобігання
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва «.
2.10. Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня 2004 р.
№ 220.
2.11. Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Деякі питання оренди земель» від
13 грудня 2006 р. № 1724.
2.12. Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» від 04.10.1995 № 786.
2.13. Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження форми заяви
на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 7 грудня
2005 р. № 1176.
2.14. Вищий господарський суд України
«Оглядовий лист» від 30.11.2007 № 018/918.
2.15. Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду та Української академії
аграрних наук «Про Порядок нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»
від 27.01.2006 № 18/15/21/11, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р. за № 388/12262.
2.16. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну
ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди
землі, затверджена наказом Держкомзему
від 04.05.1999 р. № 43.
2.17. Тимчасовий порядок ведення
державного реєстру земель, який затверджено наказом Держкомзему України від
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України, Законом України “Про оренду
землі”, Вишгородська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду
земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вишгородської міської
ради від 30 жовтня 2006 року №1/30 «Про

орендну плату за землю в м. Вишгороді»,
рішення Вишгородської міської ради від
25 січня 2008 року №14/3 «Про внесення
змін до рішення Вишгородської міської
ради від 30 жовтня 2006 року №1/30 «Про
орендну плату за землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з дня
його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього

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

02.07. 2003 р. №174 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2003 р. за
№ 641/7962.
3. Терміни та визначення
3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки
(Оренда землі) — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
Об’єкт оренди — земельна ділянка,
що перебуває у комунальній власності. До
розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах м. Вишгорода здійснює Вишгородська міська рада.
Орендодавець — Вишгородська міська рада.
Орендар — орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким
на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.
Земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Договір оренди землі — це договір, за
яким орендодавець зобов’язаний за плату
передати орендареві земельну ділянку у
володіння і користування на певний строк,
а орендар зобов’язаний використовувати
земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Суборенда — передача орендованої
земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем у володіння
та користування іншій особі.
Договір суборенди — договір, за яким
орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду третій особі.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки — капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений
за встановленими і затвердженими нормативами.
Податок — обов’язковий платіж, що
справляється з юридичних та фізичних осіб
за користування земельними ділянками.
Ставка податку — законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю
площі оподаткованої земельної ділянки.
Орендна плата — це платіж, який
орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Ставка орендної плати — прийнятий
для розрахунку розміру річної орендної
плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього
Положення.
4. Право оренди земельної ділянки
4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства,
іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також
іноземним державам.
4.2. Оренда земельної ділянки може
бути короткостроковою — не більше 5 років
та довгостроковою — не більше 50 років.
4.3. Право оренди земельної ділянки
може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися
до статутного фонду власником земельної
ділянки — на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом.
4.4. Орендована земельна ділянка або
її частина може за згодою орендодавця
передаватись орендарем у володіння та
користування іншій особі (суборенда).
4.5. Використання земельної ділянки (в т. ч. ведення на її території будь-якої
господарської, адміністративної, виробничої та іншої діяльності), право на використання якої не посвідчено належним чином
укладеним та зареєстрованим договором

оренди, заборонено.
4.6. В разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди або
своєчасного поновлення терміну його дії
протягом 2-х місяців з моменту прийняття
Вишгородською міською радою рішення
про передачу земельної ділянки в оренду
та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Вишгородська міська рада приймає відповідне
рішення про заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням
до землекористувача, органів Держкомзему, правоохоронних органів, а в окремих
випадках — до суду.
4.7. В разі ухилення землекористувача
від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 6-ти місяців з моменту прийняття
Вишгородською міською радою рішення
про передачу земельної ділянки в оренду
та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Вишгородська міська рада приймає відповідне
рішення про скасування рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди або поновлення
терміну дії договору оренди.
5. Передача земельних ділянок в
оренду
5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в комунальній
власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу
права оренди земельної ділянки (у разі
продажу — права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. У разі прийняття відповідними
органами рішення про погодження місця
розташування об’єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення
земельної ділянки до 1 січня 2008 року передача в оренду таких земельних ділянок
із земель комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів
(аукціонів).
5.3. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків:
•
розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних
осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що
належать державі, крім випадків відмови
власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або
укладення договору оренди;
•
використання земельних ділянок
для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
•
використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
•
перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на
них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та
комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і
мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);
•
розміщення дипломатичних та
прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
•
будівництва та обслуговування
лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі,
аеропортів, нафто- та газових терміналів,
електростанцій тощо);
•
проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
•
будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

•
інших випадків, згідно з чинним
законодавством.
Земельні торги не проводяться при наданні земельних ділянок громадянам для
сінокосіння і випасання худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі громадянам у власність земельних ділянок.
5.4. Передача в оренду земельних
ділянок, що перебувають у комунальній
власності і не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах),
громадянам та юридичним особам здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської ради.
5.5. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок або іншої землевпорядної документації.
Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на
місцевості), без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), складання документа, що
посвідчує право користування земельною
ділянкою (інвентаризації земель).
6. Укладання договору оренди
землі та його реєстрація
6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, згідно з типовою формою договору
оренди земельної ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типового договору
оренди землі» від 3 березня 2004 р. № 220.
6.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Для досягнення згоди
щодо суттєвих умов договору оренди землі
складається його проект, який попередньо
погоджується орендарем.
6.3. Підготовка проекту договору оренди землі фізичним та юридичним особам
проводиться виконавчим комітетом протягом 10 днів з дня отримання усіх необхідних
документів для його виготовлення.
6.4. Обчислення розміру орендної
плати проводиться за формою розрахунку
розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка
яких проведена (додаток 2).
6.5. До оформлення проекту договору оренди землі встановлюються межі
земельної ділянки на місцевості, про що
складається відповідний акт. Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості
погоджується орендарем.
6.6. Проект договору оренди землі надається для перевірки відповідності чинному законодавству до юридичного відділу
виконавчого комітету міської ради, термін
перевірки проекту договору оренди та повернення його на доопрацювання (в разі
виявлення зауважень) не має перевищувати 5 робочих днів.
6.7. Одночасно з підготовкою проекту
договору оренди землі, при наявності усіх
необхідних документів, виконавчий комітет
готує проект рішення міської ради для розгляду на черговій сесії.
6.8. Прийняття рішення міською радою
або проведення конкурсу (аукціону) щодо
набуття права оренди землі здійснюється
при наявності оформленого проекту договору оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення
(додаток 3).
6.9. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради про надання в оренду, у разі позитивного результату конкурсу
чи аукціону, договір оренди землі у трьох
примірниках подається на підпис Вишгородському міському голові.
6.10. Підставою для укладення договору оренди землі є заява на укладення

Міський голова

В. РЕШЕТНЯК

Далі на стор. 6

6

9 квітня

2011 року

(Початок на стор. 5)
договору землі та витяг з рішення
Вишгородської міської ради про надання
в оренду земельної ділянки, виготовлений
та завірений печаткою міської ради. У разі
набуття права оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення
договору оренди землі є протокол результатів конкурсу чи аукціону.
6.11. Договір оренди землі укладається
у письмовій формі, відповідно до технічної
документації або проекту землеустрою. За
бажанням однієї із сторін договір оренди
землі може бути посвідчений нотаріально.
6.12. Договір оренди землі набирає
чинності після досягнення домовленості з
усіх умов, укладення та підписання його
сторонами і реєстрації у Вишгородській
міській раді та державної його реєстрації.
6.13. Передача земельної ділянки орендареві відбувається за актом прийманняпередачі об’єкта оренди, згідно з формою
п/п
1

Відсоток від грошової
оцінки
землі
3 відсотки

2

8 відсотків

3

7 відсотків

4

4 відсотки

Четверта сесія міськради VI скликання

(додаток 4).
6.14. Один примірник договору оренди
землі видається орендарю, другий — в
Вишгородську міську раду, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію.
6.15. Орендар
зобов’язаний
у
п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.
6.16. Право користування земельною
ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.
7. Порядок розрахунку орендної
плати за земельну ділянку
7.1. Розмір, форма, строки внесення та
зміна орендної плати, відповідальність за її
несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.
7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до

її функціонального використання у розрізі
економіко-планувальних зон м. Вишгорода, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря.
7.3. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення, рішення Вишгородської міської ради від 13 грудня 2007 року № 13/7 «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Вишгорода та
Порядку її визначення» та витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
виданий управлінням Держкомзему у Вишгородському районі.
7.4. Річна орендна плата за земельну
ділянку розраховується відповідно до додатку 2.
7.5. Річна орендна плата для земель
сільськогосподарського призначення не
може бути меншою розміру земельного
податку, а для інших категорій земель —

На які земельні ділянки розповсюджується
(Види економічної діяльності)

п/п

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та пов’язані з ними
послуги
Добування каменю, піску, глини, гравію, каоліну, мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
Добування та виробництво солі

Вишгород
трикратного розміру земельного податку.
Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки. Її розмір визначається
та змінюється відповідно до чинного законодавства.
7.6. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір орендної плати може бути встановлений більше
12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно
до чинного законодавства.
7.7. Якщо орендована земельна ділянка розташована в межах історико-культурної заповідної території у м. Вишгороді, то
при визначені розміру земельного податку
застосовується коефіцієнт 1,5.
7.8. Орендна плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати
орендної плати.
7.9. Основні ставки орендної плати за
земельні ділянки, наведені нижче, є річними:

На які земельні ділянки розповсюджується
(Види економічної діяльності)

47

Відсоток від грошової
оцінки
землі
7 відсотків

48

6 відсотків

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами

49

5 відсотків

50

5 відсотків

Роздрібна торгівля одягом, взуттям, шкіряними виробами, текстильними та галантерейними товарами
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому

51

5 відсотків

Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням

52

12 відсотків

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

53

6 відсотків

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами

54

12 відсотків

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

55

5 відсотків

56

12 відсотків

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку, взуття та інших виробів зі шкіри, побутових електричних товарів, годинників
Ремонт ювелірних виробів

57

5 відсотків

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

58

12 відсотків

Діяльність готелів

59

12 відсотків

Надання місць для тимчасового проживання

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

5

12 відсотків

6

8 відсотків

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів, рибних продуктів, олії та тваринних жирів, молочних продуктів та морозива, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, готових кормів для тварин, напоїв (окрім алкогольних напоїв та пива), перероблення та консервування овочів
та фруктів
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв, етилового спирту із зброджуваних продуктів
Виробництво виноградних вин, пива

7

3 відсотки

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

8

12 відсотків

Виробництво тютюнових виробів

9

6 відсотків

10

8 відсотків

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

11

10 відсотків

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

60

8 відсотків

Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами, кемпінгами

12

10 відсотків

61

12 відсотків

Діяльність ресторанів, закусочних, барів

62

7 відсотків

Діяльність кафе та їдалень

63

12 відсотків

64

7 відсотків

Діяльність кафе та їдалень, які не здійснюють продаж алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива
Послуги з постачання готової їжі

65

6 відсотків

66

10 відсотків

Діяльність залізничного транспорту, автомобільного та іншого регулярного
транспорту, регулярного електротранспорту
Діяльність таксі

67

10 відсотків

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

68

8 відсотків

Діяльність річкового пасажирського транспорту

69

10 відсотків

Діяльність вантажного річкового транспорту

70

10 відсотків

Транспортне оброблення вантажів; складське господарство. Організація перевезення вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, послуги з організації подорожей
Діяльність пошти та зв’язку

15

8 відсотків

16

8 відсотків

17

8 відсотків

Виробництво агрохімічної продукції лаків та фарб, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів, штучних
та синтетичних волокон. Фармацевтичне виробництво та виробництво іншої хімічної продукції
Виробництво гумових виробів, пластмас у первинних формах та пластмасових
виробів
Виробництво скла та виробів зі скла, керамічних виробів не для будівництва, керамічних плиток та плит, цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Виробництво цементу, вапна, гіпсових сумішей, виробів з бетону, гіпсу та цементу
Оброблення декоративного та будівельного каменю, різної неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

18

6 відсотків

Виробництво машин та устаткування

19

10 відсотків

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

20

5 відсотків

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів вузлів, деталей і приладдя
для автомобілів та їх двигунів, мотоциклів та велосипедів, інших транспортних
засобів
Будування та ремонт суден

71

6 відсотків

72

12 відсотків

Виробництво меблів, монет, медалей, ювелірних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок
Оброблення металевих відходів та брухту, неметалевих відходів та брухту

73

10 відсотків

74

12 відсотків

Грошове та фінансове посередництво, фінансовий лізинг, надання кредитів,
страхування, управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими
цінностями, інше фінансове посередництво
Здавання в оренду власного нерухомого майна (в т. ч. діяльність адміністративно-офісних, торгово-офісних, виробничо-складських, складських приміщень та
об’єктів нерухомості)
Діяльність агентств нерухомості

75

9 відсотків

Оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування

76

8 відсотків

Оренда водних транспортних засобів та устаткування

77

10 відсотків

Оренда будівельних машин та устаткування

78

9 відсотків

Оренда інших машин та устаткування

79

5 відсотків

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

80

8 відсотків

Діяльність у сфері інформатизації

81

6 відсотків

Дослідження і розробки

82

8 відсотків

83

10 відсотків

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг
підприємцям, адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність
Надання інших комерційних послуг

13

10 відсотків

14

7 відсотків

21

4 відсотки

22

7 відсотків

23

10 відсотків

24

6 відсотків

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води

25

3 відсотки

Збирання, очищення та розподілення води

26

4 відсотки

Будівництво всіх типів будівель та споруд

27

12 відсотків

28

12 відсотків

Торгівля автомобілями, автомобільними деталями та приладдям, мотоциклами
та їх ремонт. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Роздрібна торгівля пальним

29

10 відсотків

Речові ринки та посередництво в торгівлі: в торгівлі продуктами харчування,
сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами, в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими
металевими виробами
Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами

30

12 відсотків

31

8 відсотків

Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами

84

5 відсотків

Медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

32

3 відсотки

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

85

8 відсотків

Стоматологічна практика

33

7 відсотків

34

12 відсотків

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (включаючи діяльність продуктових ринків)
Оптова торгівля фармацевтичними товарами

35

6 відсотків

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення

86
87
88

8 відсотків
3 відсотки
3 відсотки

36

12 відсотків

Оптова торгівля паливом

37

7 відсотків

Оптова торгівля металами та металевими рудами

89

10 відсотків

Ветеринарна діяльність
Діяльність державних та громадських організацій. Благодійна діяльність
Діяльність у сфері культури, спорту, радіомовлення, телебачення, мистецтва,
літератури, реставраційна діяльність. Діяльність у сфері інжинірингу. Діяльність
закладів освіти. Діяльність концертних та театральних залів
Діяльність ярмарок та атракціонів, інша видовищно-розважальна діяльність

38

8 відсотків

3 відсотки

39

12 відсотків

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним
обладнанням
Оптова торгівля хімічними продуктами

90
91

12 відсотків

Діяльність бібліотек, архівів, ботанічних садів, зоопарків, заповідників, музеїв та
охорона історичних місць і будівель
Діяльність з організації азартних ігор

40

12 відсотків

Оптова торгівля відходами та брухтом

92

4 відсотки

Інші види рекреаційної діяльності

41

6 відсотків

Оптова торгівля машинами та устаткуванням

42

6 відсотків

Інші види оптової торгівлі

93
94

6 відсотків
6 відсотків

43

5 відсотків

95

0,1 відсотка

44

5 відсотків

96

0,1 відсотка

45

8 відсотків

46

4 відсотки

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого
асортименту
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними,
косметичними та парфумерними товарами
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами

97
99

8 відсотків
9 відсотків

Надання індивідуальних послуг
Надання послуг перукарнями та салонами краси. Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
За землі під житловим фондом, під автостоянками для зберігання особистих
транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними та гаражно-погрібними
кооперативами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності
За земельні ділянки, що перебувають у користуванні комунальних та державних
підприємств та використовуються відповідно до їх Статуту (Положення)
За земельні ділянки під об’єктами технічної інфраструктури
За інші земельні ділянки

7.10. На період будівництва об’єктів комерційного призначення встановлюється
пільгова ставка орендної плати в розмірі
3%. Термін застосування пільгової ставки
орендної плати встановлюється рішенням
Вишгородської міської ради та зазначається в договорі оренди.
8. Порядок справляння орендної
плати за землю
8.1. Орендна плата за земельні ділянки
справляється виключно у грошовій формі.
8.2. Орендна плата за перший місяць
нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання

договору.
8.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.
8.4. Річна орендна плата вноситься у
терміни та у розмірах, які визначені договором оренди землі, до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.
8.5. Надлишкова
сплачена
сума
орендної плати підлягає поверненню у
встановленому порядку орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.
8.6. Несплата орендарями орендної

плати протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.
8.7. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки здійснюється Державною податковою службою Вишгородського району.
9. Зміна розміру орендної плати
за земельні ділянки
9.1. Розмір орендної плати переглядається щороку у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни нормативно-грошової оцінки

землі, розмірів земельного податку, зміни ставок орендної плати, підвищенні цін і
тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що
підтверджено документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
9.2. Розмір річної орендної плати щороку за станом на 1 січня уточнюється на
коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.
Далі на стор. 11
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2011 року

7

09.00 Підсумки тижня
09.45.00, 18.15 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Право на захист
12.40 Армія
13.05 Наша пісня
13.50 Т/с “Особисте щастя”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Шустер-Live
17.50 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Концертна програма
“Мамо, рідна і кохана”
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК «ЕРА»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05,

05.30 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
06.45 Світанок
19.30, 23.50 «ТСН»
07.35 Ділові факти
07.25 М/ф «Смурфи»
07.40 Факти тижня з
09.25 «Смакуємо»
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
10.00 Х/ф «Чарівні двері»
09.30 Т/с “Солдати-15”
11.50 «Шість кадрів»
12.45 Факти. День
12.25 «Велике
13.00 Т/с “Солдати-15”
перевтілення»
15.10 Х/ф “Антикілер”
13.05 Х/ф “Невигадане
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
вбивство”
Костянтином Стогнієм
17.15 “Шість кадрів”
20.10 Т/с “Помста”
17.40 Х/ф “Кохання Аврори”
22.30 Факти. Підсумок дня
20.10 “Зірка+зірка-2”
22.45 Свобода слова з
22.00 Т/с “Інтерни”
Андрієм Куликовим
00.55 Надзвичайні новини з
22.25 “Велика різниця поКостянтином Стогнієм
українському”
02.00 Покер після опівночі
00.15 Х/ф “Крук”
03.05 Факти
01.45 Х/ф “Кохання Аврори” 03.35 Свобода слова з
03.45 Т/с “Руда”
Андрієм Куликовим

06.00, 07.00 «СТН-тижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 03.00 «Музична
програма»
14.00 «Файна садиба»
14.50 «Міська варта»
15.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Л.Гурченко
16.10 «У центрі уваги»
17.00 «Столичні телевізійні
новини»
17.15 Х/ф «У далекому
плаванні»
19.00 «Столичні телевізійні
новини»
19.20 «Міська варта»
19.30 «Столиця»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Табаков
21.00 «Столичні телевізійні
новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
М. Шуфутинський
22.25 «Дзеркало історії»
23.00 «Столичні телевізійні
новини»

06.05 «Бізнес+»
06.10 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.35 Т/с “Комісар Рекс”
09.20 «Танці з зірками»
12.10 «Танці з зірками.
Підсумки голосування»
12.55 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-2”
21.35 “ВусоЛапоХвіст”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка. Ванга”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.45,0.15, 02.30 Твій хіт
06.05 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.40, 23.25 24 години.
Бізнес
07.25 Створи себе
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00,8.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30,9.45 Третя планета
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
11.10 Дитинство у дикій
природі
12.15 Погляд у майбутнє
15.50 Живе багатство
України
16.35 Х/ф «Цвіркун»
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 Останні вільні люди
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.20 Диваки

05.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
05.45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
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»
10.05 Т/с «Якщо нам доля»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Здоровенькі були»
13.50 «Детективи»
14.25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
15.25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
16.25 «Чекай на мене»
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
«Всі свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Вчора була
війна»
23.20 «Дві кінські сили»
23.50 Д/ф «Леонід Биков.
На останньому подиху»

6.00 Срібний апельсин
6.45 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Х/ф «Тільки любов»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична крапка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.10 Х/ф «Примарний
гонщик»
0.20 Х/ф «Батьки», с.1

3.55 НТВ уранці

0.25 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.20 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.40 «Слід»
18.55, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Жіночі мрії про
далекі країни»
22.40 Д/ф “Відкритий
космос”

06.00 Х/ф «Іспанський
варіант»
08.20 «Правда життя» Не
як усі
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»
14.35 Т/с «Оголошений у
розшук»
15.30 Х/ф «Призначаєшся
внучкою»
16.40 Х/ф «Чоботар»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.30, 04.00,
05.20 «Свідок»
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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 “Блуберрі”
03.00 Т/с “Інспектор Деррік”

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”
11.20 “Домашній ресторан”
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 “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
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 “На добраніч,
мужики!”
00.00 Т/с “Універ”

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
10.00.00, 18.15 Друга смуга
10.05 «Легко бути жінкою»
10.50 Новини. Спецвипуск
10.55 Космічна
Одіссея-2011
12.00 Новини
12.20 Хай щастить
13.00 До Дня космонавтики.
Д/ф “Юрій Гагарін.
Застереження долі”
13.25 Кордон держави
13.45 Т/с “Особисте щастя”
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40.00, 21.35 “Мріялось,
бажалось, не збулось...”
Концерт пам’яті
М.Мозгового
22.45 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.15 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 “Анатомія слави”
13.30 “Сеанс
Кашпіровського”
14.25 “Розкішне життя”
15.20 Х/ф “На скейті від
смерті”
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 “Про любов”
23.40 Х/ф “Невигадане
вбивство”
03.45 Т/с “Руда”
05.25 “Сеанс
Кашпіровського”

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 вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Помста”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Помста”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Українська космічна
одіссея
23.30 Х/ф “Кобра”
01.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

09.00 «Столичні телевізійні
новини»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Міська варта»
15.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
М. Шуфутинський
16.10 «У центрі уваги»
17.00 «Столичні телевізійні
новини»
17.15 Х/ф «Льотчики»
19.00 «Столичні телевізійні
новини»
19.20 «Міська варта»
19.30 «Столиця»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Табаков
21.00 «Столичні телевізійні
новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Радзинський

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Домробітниця”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка. Ванга”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.45 “Правила життя. Як
вилікувати алкоголіка”
20.45 “Наукове
середовище. Проект
«Формула кохання»
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка.
Поверніть маму”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

04.55 Руйнівники міфів
05.40, 06.55 Kids Time
05.45 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
07.00, 07.10, 07.40 Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Син Рембо”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.50 Т/с “Друзі”
16.50 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Ластівчине гніздо”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.50 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер
01.10 Х/ф “Роздвоєння
особистості”
02.35 Зона ночі Культура
02.40 Сумний П’єро

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”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
у світі”
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»

07.20 «Життя зі знаком +»
07.50 Скромна чарівність
сучасних технологій
08.30,9.45 Третя планета
09.00 Останні вільні люди
10.10,6.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
18.45, 23.30 “Життя”
18.55 Увага - їжа!
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.50 Останні кочівники
22.50 Світські хроніки

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Якщо нам доля»
12.15 «Знак якості»
13.00 «Здоровенькі були»
14.00 «Судові справи»
14.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
16.55 Т/с «Спальний район»
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
«Всі свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Вчора була
війна»
23.20 Д/ф «Моя країна»

5.30 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросерде 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»
21.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтар»
(Україна) -»Барселона»
(Іспанія)
23.50 Ніч ЛЧ 1.10 Футбол.
ЛЧ.»МЮ» (Англія) - «Челсі»
(Англія)

3.55 НТВ уранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.15
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 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Д/с «Наш космос»
0.25 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Перші у космосі”
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/м “Жіночі мрії
про далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.40 Д/ф «Перший загін.
Випробування на собі”
23.50 Х/ф “Корольов”

06.00 М/ф “Весела
карусель”
06.10 Х/ф “Марія,
Мірабелла”
07.15, 15.35 Х/ф
“Призначаєшся внучкою”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.50, 05.10 “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 “Оголошений у
розшук”
17.00 Х/ф “Перед
світанком”
18.30 “Речовий доказ”
Помилка лікаря
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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”
11.20 “Домашній ресторан”
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 “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
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 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

09.10 «Сніданок з 1+1»
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7.45 Ти не повіриш!
8.35, 14.35, 15.30, 17.35,
2.15 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 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Мент у законі»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Д/с «Наш космос»

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

05.00 Руйнівники міфів
06.01, 22.30 «Час-Тайм»
05.45, 06.55 Kids ‘Time
06.30 «Ранок на 5-му»
05.50 М/с “Нові пригоди
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
Скубі Ду”
04.15 «Бізнес-час»
07.00, 07.10, 07.40 Підйом» 09.25, 00.30, 03.30
07.05 Смішарики
«Автопілот-новини»
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
09.35, 13.20, 14.20
Репортер
«5 елемент»
09.10 Х/ф “Кінозірка в
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
погонах”
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
11.25 Т/с “Курсанти”
18.00, 20.30, 03.00 «Час
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
новин»
14.45, 15.45 Teen Time
10.30, 11.30, 12.30 «Прес14.50 Т/с «АйКарлі»
конференції у прямому
15.50 Т/с “Друзі”
ефірі»
16.50 Т/с “Бальзаківський вік
10.55, 18.20, 00.25 «Погода
або Всі чоловіки сво...”
у світі»
17.55 Т/с “Вороніни”
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
19.15 Спортрепортер
17.25, 04.40 «Територія
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Ластівчине гніздо” закону»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
21.40 Т/с “Вороніни”
важливо»
22.45 Новий погляд
21.00, 02.00 «Час»
23.45 Т/с “Грань”
21.50, 03.40 “Народний
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
01.15 Новий погляд
преси”
02.00 Х/ф “Притулок”
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00.00, 18.15 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Крок до зірок.
Євробачення
13.10 Щоденник фестивалю
«Worlds beauty star-2011»
13.15 Т/с “Особисте щастя”
14.30 Новини
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.45 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК «ЕРА»

06.05 “Служба розшуку
дітей”
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.00, 01.00 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.35 “Сеанс
Кашпіровського”
14.30 “Сусідські війни”
15.25 Х/ф “Джордж із
джунглів - 2”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Пекельна кухня”
21.10, 21.50 Т/с “Інтерни”
22.15 “Про любов”
23.25 Х/ф “На скейті від
смерті”
01.45 Т/с “Руда”
05.05 “Сеанс
Кашпіровського”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Помста”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Помста”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Фар Край”
00.40 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

09.00 «Столичні телевізійні
новини»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Міська варта»
15.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Радзинський
16.10 «У центрі уваги»
17.00 «Столичні телевізійні
новини»
17.15 Х/ф «Місячний камінь»
19.00 «Столичні телевізійні
новини»
19.20 «Міська варта»
19.30 «Столиця»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Д.Язов
21.00 «Столичні телевізійні
новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Радзинський

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив. Марафон
кохання”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
10.00 Х/ф “Віват,
гардемарини!”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка.
Поверніть маму”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Зіркове життя. Не
відрікаються, кохаючи...”
20.10 “Російські сенсації”
21.05 “Російські сенсації.
Рідні душі”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка.
Відеокамера катувань”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.35 Руйнівники міфів
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.50 Т/с “Друзі”
16.50 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.00, 00.35 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Ластівчине
гніздо”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Леза слави”
02.35 Зона ночі. Культура
02.40 Костянтин Степанков.
Спомин після життя
03.35 Зона ночі
03.40 Благодійна медицина
03.55 Університети
милосердя
04.10 Світ Юрія Дрогобича

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «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»

06.00 За сім морів
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
03.00 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24 години.
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
12.00, 20.15, 23.40, 05.45
Сильні світу сього
12.15 Погляд у майбутнє
15.50, 02.30 Твій хіт
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
18.55 Увага - їжа!
19.45 Третя планета
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Останні кочівники
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.20 Диваки
03.35 Феодоро
04.25 Боспорське царство

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
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”
10.05 Т/с “Відчиніть, міліція”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 6”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Вчора була війна”
23.20 Д/ф “Зірковий загін.
Земні прибульці”
00.10 Х/ф “Тема для
розмови”
02.00 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.05, 03.15 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події 1”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
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»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф «Далеко-далеко»
3.30 Події

3.55 НТВ уранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 2.15
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 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Мент у законі»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Д/с «Наш космос»
0.25 Т/с «Автономна»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Середовище
проживання. “Хто вішає
локшину”
23.45 Нічні новини
00.05 “Петро Мамонов.
Чорним по білому”

07.10 Х/ф “Призначаєшся
внучкою”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.45, 05.05 “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 “Оголошений у
розшук”
15.35 Х/ф “Тут твій фронт”
16.55 Х/ф “Больовий
прийом”
18.30 “Правда життя” Звір у
кожному з нас
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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 Т/с “Інспектор Деррік”

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”
11.20 “Домашній ресторан”
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 “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
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 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

09.25 Книга.ua
09.45.00, 18.15 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.00 Щоденник фестивалю
«Worlds beauty star-2011»
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
13.50 Т/с “Особисте щастя”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.20 Новини
19.00 Бенефіс
М.Поплавського в Москві
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)

06.05 “Служба розшуку
дітей”
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.05 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.35 “Сеанс
Кашпіровського”
14.30 “Особиста справа”
15.30 “Пекельна кухня”
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 “Про любов”
23.30 Х/ф “Облога”
02.05 Т/с “Руда”
05.25 “Сеанс
Кашпіровського”

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 вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Помста”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
19.55 Футбол. Ліга Європи.
1/4 фіналу
22.00 Футбол. Ліга Європи.
1/4 фіналу
00.05 3-й тайм
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

09.00 «Столичні телевізійні
новини»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Міська варта»
15.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Радзинський
16.10 «У центрі уваги»
17.00 «Столичні телевізійні
новини»
17.15 Х/ф «Честь»
19.00 «Столичні телевізійні
новини»
19.20 «Міська варта»
19.30 «Столиця»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Д.Язов
21.00 «Столичні телевізійні
новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Шеварднадзе

09.45 Х/ф “Гардемарини - 3”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка.
Відеокамера катувань”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда.
Томас Андерс. Сповідь
маріонетки”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вікна-Новини”
22.35 “Холостяк”
22.50 “Холостяк. Як вийти
заміж”

07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Назад на Землю”
11.10 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлі»
15.45 Т/с “Друзі”
16.45 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Ластівчине гніздо”
21.40 Мрії здійснюються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер

06.01 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 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 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції 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»
19.00, 23.00, 00.00, 04.00,
05.00 “Час новин” (рос.)
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 “РесПубліка з
Анною Безулик”
23.55, 04.25 “Огляд преси”

06.00 За сім морів
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
03.00 “24 години”
07.10,8.40, 23.25 24 години.
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
07.50,8.55 Увага - їжа!
08.30,9.45 Третя планета
09.00, 21.50 Останні
кочівники
10.10,6.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
18.45, 23.30 “Життя”
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.50 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі
03.15, 05.20 Диваки
03.40 Боспорське царство
04.25 Невідома окупація

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
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”
10.05 Т/с “Відчиніть, міліція”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 6”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Вчора була війна”
23.20 Д/ф “Зірковий загін.
Найперші”
00.10 Х/ф “Небезпечні
герої”
02.00 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.05, 03.20 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події 1”

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 «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросерде 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»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори-2»

3.55 НТВ уранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.30
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.25 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 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Мент у законі»
20.35 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.50 Д/с «Наш космос»
0.40 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.40 «Людина і закон»
23.45 Нічні новини
00.05 «Міркуйте самі»
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05.45 Х/ф “Больовий
прийом”
07.05 Х/ф “Тут твій фронт”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.45, 05.00 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.35 Т/с “Оголошений у
розшук”
15.35 Х/ф “Полювання на
єдинорога”
16.55 Х/ф “Козацька
бувальщина”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Партійний
бордель
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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”
11.20 “Домашній ресторан”
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 “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
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 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск
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09.00 Підсумки дня
09.25 Без кордонів
09.55 Д/ф “Континент.
Острів свободи”
11.00 Щоденник фестивалю
«Worlds beauty star-2011»
11.10 «Віра. Надія. Любов»
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13.00 Новини
13.15 Околиця
13.45 Т/с “Особисте щастя”
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.15 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Оболонь” (Київ) “Карпати” (Львів)
17.45 Новини
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 “Служба розшуку
дітей”
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.45 “Шість кадрів”
14.00 “Сеанс
Кашпіровського”
14.55 “Гроші”
15.55 “Україна: історія
катастроф. Подвійний удар”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Без мандата, без
гламуру”
21.10 Х/ф “Скайлайн”
23.00 Х/ф “Король клітки”
00.55 Х/ф “Облога”
03.20 Т/с “Руда”
05.50 “Сеанс

05.50 Служба розшуку дітей
06.00 Факти
06.25 Ділові факти
06.45 Огляд матчів Ліги
Європи
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Х/ф “Вихід Дракона”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “У серпні 44-го...”
21.55 Х/ф “Відшкодування
збитків”
00.05 Х/ф “Пастка”
02.35 Покер після опівночі
03.25 Факти
03.55 Х/ф “Клієнт”

10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Міська варта»
15.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Шеварднадзе
16.10 «У центрі уваги»
17.00 «Столичні телевізійні
новини»
17.15 Х/ф «Веселі хлоп’ята»
19.00 «Столичні телевізійні
новини»
19.20 «Міська варта»
19.30 «Столиця. Підсумки
тижня»
20.50 «Міська варта»
21.00 «Столичні телевізійні
новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Шеварднадзе
22.25 «Дзеркало історії»
23.00 «Столичні телевізійні
новини»

06.00 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
08.10 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона. Скарби Агри”
11.25 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і
доктора Ватсона. Собака
Баскервілів”
14.55 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона. ХХ століття
починається”
18.10 “Вiкна-Новини”
18.20 Х/ф “Вечори на хуторі
поблизу Диканьки (Ніч
перед Різдвом)”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.15 “Вiкна-Новини”
23.00 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
23.30 “Україна має
талант!-3. Другий шанс”

04.50 Руйнівники міфів
05.35 Служба розшуку дітей
05.40, 06.55 Kids Time
05.45 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
07.00, 07.10, 07.40 Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.55
Репортер
09.10 Х/ф “Канікули у Вегасі”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.30, 15.35 Teen Time
14.35 Т/с «АйКарлі»
15.40 Т/с “Друзі”
16.50 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
00.00 Т/с «Грань»
01.15 Спортрепортер
01.25 Х/ф «Об’єкт - 2»
02.50 Зона ночі. Культура
02.55 Так ніхто не кохав
03.20 Марко Кропивницький

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, 03.30 “Автопілотновини”
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 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.30 “РесПубліка з Анною
Безулик”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна гавань»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.30 «Досягти мети»

06.00 За сім морів
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
03.00 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24 години.
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.50,8.55 Увага - їжа!
08.30,9.45 Третя планета
09.00 Останні кочівники
10.10,6.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
20.15, 23.40, 05.25 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.10 Диваки
03.30 Невідома окупація
05.05 Красень-Київ

05.00 Т/с «Відчиніть, міліція»
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, 17.55 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Відчиніть, міліція”
12.15 Т/с “Одружити
Казанову”
18.05 Т/с “Одружити
Казанову”
20.00 “Подробиці”
20.30 Концерт “Пісні для
Алли”
22.55 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.25 Х/ф “Справа про
пеліканів”
03.40 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події 1”
04.35 Д/с “Походи в дикий
світ 2”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с»Єфросинья-2»
8.20 Т/е «Слід»
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
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 «Єфросинья-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
0.10 Х/ф «Гувернантка»
2.00 Х/ф «Щось новеньке»
3.30 Події
3.50 Критична точка

3.55 НТВ уранці
7.40 І знову добридень!
8.35, 14.30, 17.35, 2.15
Надзвичайно подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
спомин
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Програма-максимум
13.40 Російські сенсації
15.30 Рятувальники
16.05 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Х/ф «Червона кімната»
21.25 НТВшники
22.30 Музичний ринг
23.50 Жіночий погляд
0.35 Х/ф «Пастка для
самотнього чоловіка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Жіночі мрії про
далекі країни”
16.55 “Чекай на мене”
18.15 “Поле чудес”
19.10, 05.10 “Давай
одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Надбання
Республіки”
00.40 Х/ф “Прийшла і кажу”
02.15 Х/ф “Привид”
03.45 Х/ф “Вікторія”
06.00, 10.00, 12.00 Новини

05.45 Х/ф “Козацька
бувальщина”
07.05 Х/ф “Полювання на
єдинорога”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.50, 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”
14.35 Т/с “Оголошений у
розшук”
15.25 Х/ф “Контрабандист”
17.10 Х/ф “Самотній
гравець”
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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 Т/с “Інспектор Деррік”

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”
11.20 “Домашній ресторан”
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 “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
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 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

08.00 Шустер-Live
12.35 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
13.05 Глибинне буріння
13.40 Контрольна робота
14.10 Королева України
14.45 Наша пісня
15.25 Феєрія мандрів
15.55 В гостях у Д. Гордона
16.55 Майстер-клас
17.20 Золотий гусак
17.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Ворскла” (Полтава) “Кривбас” (Кривий Ріг)
18.45 Зелений коридор,
Погода
20.10 Концерт Мар’яна
Гаденка
21.00 Підсумки дня
21.45 Міні-світ краси
України - 2010
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

06.35 М/ф «Смурфи»

06.00 «Столичні телевізійні
новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.00 «Столичні телевізійні
новини»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Шеварднадзе
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 «Гаряча лінія «102»
16.40 Х/ф «Партизани у
степах України»
18.15 «В гостях у Д.Гордона»
21.00, 01.00 «СТН-тижневик»
21.30 Х/ф «Калиновий гай»
23.25 «Столиця. Підсумки
тижня»
00.35 «Мультляндія»

06.25 Х/ф “Бережіть
чоловіків”
07.50 “Караоке на Майдані”
08.50 “Їмо вдома”
09.55 “ВусоЛапоХвіст”
10.40 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
11.40 “Україна має
талант!-3”
14.50 “Україна має
талант!-3. Другий шанс”
15.50 “Неймовірна правда
про зірок”
17.35 Х/ф “Вечори на хуторі
поблизу Диканьки (Ніч
перед Різдвом)”
19.00 «Танці з зірками»
21.45 “Неймовірна правда
про зірок”

06.00 Х/ф “Снігопад”
07.20 Х/ф “Яйцеголові”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.00 Інтуїція
11.15 Мрії здійснюються
12.15 Співай, якщо можеш
13.30 Файна Юкрайна
15.00 Даєш молодь
16.05 Скеч-шоу “Красуні”
17.10 Зроби мені смішно
18.05 Х/ф “Гаррі Поттер і
в’язень Азкабану”
21.00 Хто проти блондинок?
22.10 Замок страху
23.15 Х/ф “Супергеройське
кіно”

05.55 “Справжні лікарі”

05.50 Факти
06.25 Real Comedy
06.55 Козирне життя
07.30 Х/ф “Вихід Дракона”
09.40 Чудо-люди
10.45 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
11.05 Квартирне питання
12.05 Х/ф “Крокодил
Данді-2”
14.40 Ти не повіриш!
15.40 Під прицілом
16.40 Провокатор
17.40 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.05 Х/ф “Скеля”
22.55 Т/с “Рюрики”
23.20 Жіноча логіка
00.30 Х/ф “Акули Малібу”
02.15 Х/ф “Забираючи
життя”
03.55 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

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”
07.50, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.20, 21.50, 01.50 «Тема
тижня»
08.30 «Бістро-ТБ»
09.25 “На власні очі”
09.50, 00.30 “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” (М.
Яковченко)
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”

07.00 Полігон
07.55, 05.10 Зелена варта
08.30 М/ф
08.40,5.20, 02.25 Твій хіт
09.00 Створи себе
09.05, 20.20 24 години. Світ
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.35,9.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00, 23.40 Живе багатство
України
16.30 Практичний порадник
екстремального туриста
17.00 PRO Читання
17.35 Скромна чарівність
сучасних технологій
18.00 Світські хроніки
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години. Бізнес
20.45 Право на життя
21.50 Х/ф “Таємничий
острів”
00.00 Таємниці долі

05.30 “ Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
07.30 «Найрозумніший»
09.25 «Наші»
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.10 “Вирваний з натовпу”
11.50 Т/с “Пітерські
канікули”
15.30 Концерт “Пісні для
Алли”
17.55 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 “Подробиці”
20.30 «Майдан’s»
22.25 «Що? Де? Коли?”
23.35 “Розбір польотів”
00.40 Х/ф “10000 років до
н.е.”
02.35 Х/ф “Один хибний хід”
04.15 “Позаочі”

6.00 Срібний апельсин
6.40 Події
7.00 Х/ф «Гувернантка»
9.00 Життя на смак
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
11.00 Ласкаво просимо
12.00 «Оголена красуня-2»
13.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
15.00 Х/ф «Коли квітне
бузок»
17.00 Народна зірка-4
19.00 Події
19.20 Народна зірка-4
19.35 Т/с «Дорога моя
людина»
21.25 Т/с «Закоханий агент»
1.20 Щиросердне зізнання
2.00 Х/ф «Інді»
3.30 Події
3.50 Х/ф «Коли квітне бузок»
5.15 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Всесвітня 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 О. 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
22.55 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
0.45 Нереальна політика

06.10 Х/ф “Трин-трава”
07.45 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.10 «Смак»
10.45 “Сергій Ніконенко.
Пізно, закоханий в іншу”
12.15 Середовище
проживання. “Солодке
життя”
13.15 Т/с “Сині ночі”
16.20 “На все заради
кохання”
17.25 Т/с “Загальна
терапія”
19.40, 21.15 “Фабрика
зірок. Повернення”
21.00 “Час”
22.35
“ПрожекторПерісХілтон”
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Х/ф “Спогади
невдахи”
02.20 Х/ф “Чудовий
характер”
06.00, 10.00, 12.00 Новини

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Казка про
золотого півника”
06.55 М/ф “Казка про
мертву царівну й про сімох
богатирів”
07.25 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.40 Х/ф “Самотній
гравець”
11.30 “Речовий доказ”
Помилка лікаря
12.00 Х/ф “Останній рік
Беркута”
13.40 Х/ф “Вантаж 300”
15.15 Х/ф “Бажаю
здоров’я!”
17.00 Т/с “Каменська - 4”
21.00 Х/ф “Живий”
23.00 Х/ф “Револьвер”
01.15 Х/ф “Мічений”
02.50 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
05.00 “Агенти впливу”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-трійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Єралаш”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 “Одна за всіх”
11.25 «Єралаш»
12.00 «Інтуїція»
12.55 «Їж та худни»
13.25 “Знайомство з
батьками”
14.20 «Теорія зради»
15.15 «Твою маму!»
15.45 Т/с “Хто у домі
господар”
16.15 “Єралаш”
16.30 Х/ф “Застряв у тобі”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
23.00 «Comedy Woman»
00.00 «Бабуни & дідуни»
00.20 “На добраніч, мужики!”

07.25 «Справжні лікарі»
08.15 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.40 “Анатомія слави”
11.35 “Шість кадрів”
13.05 «Мій зможе»
14.40 «Суперняня»
15.40 «Сусідські війни»
16.35 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду-2»
18.30 «Гроші»
19.30, 04.40 «ТСН»
20.00 Х/ф “Далі - кохання”
23.35 “Зірка+зірка-2”
01.35 Х/ф “Скайлайн”
03.00 Х/ф “Король клітки”
05.10 Т/с “Руда”
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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 Доки батьки сплять
12.15 Х/ф “Розвідники”
13.45 Ближче до народу
14.10 Гумористична
програма “Сміх до кольок у
рік кролика”
14.50 Золотий гусак
15.25 Діловий світ. Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Таврія” (Сімферополь) “Шахтар” (Донецьк)
17.50 В гостях у Д. Гордона
18.45 Підсумки тижня
19.30 Фольк-music
20.10 Точка зору
20.30 Хокей. Чемпіонат
світу. Великобританія Україна
22.45 Трійка, Кено,
Максима
22.50 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф «Білий Олеандр»

07.10 Х/ф “Уроки
виживання”
08.40 М/ф “Айболить. Як
левеня та черепаха пісню
співали”
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.45 «Шість кадрів»
15.00 Х/ф «Далі - кохання»
18.30 “Особиста справа. Ні
риба ні м’ясо”
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 «Мій зможе»
21.30 «Велика різниця»
22.20 «Світське життя»
23.15 “ТСН-тиждень”
00.00 Х/ф “Кривава мама”
01.50 Х/ф “Ролери ідуть”

09.00 Створи себе
09.45 Практичний порадник
екстремального туриста
10.10 Право на життя
11.10 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.15 Жива енциклопедія
17.10, 22.05 Х/ф
“Таємничий острів”
19.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
19.40 Живе багатство
України
20.00, 05.05 Зелена варта
20.35 Скромна чарівність
сучасних технологій

10.00 Неділя з “Кварталом”
10.05 “Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним”
10.40 Неділя з “Кварталом”
10.45 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.45 Неділя з “Кварталом”
11.45 «Орел і Решка»
12.40 «Майдан’s»
14.50 «Неділя з «Кварталом»
15.05 «Розсмішити коміка»
16.00 «Неділя з «Кварталом»
16.15 Х/ф “Любов на сіні”
18.15 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.10 “Гаряче крісло”
20.00 “Подробиці тижня”
20.55 Х/ф “Любов
приходить не одна”

06.00 Факти
06.15 Квартирне питання
07.10 Анекдоти поукраїнськи
07.30 Т/с “Рюрики”
08.00 Х/ф “Крокодил
Данді-2”
10.30 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Х/ф “У серпні 44-го...”
16.35 Чудо-люди
18.25 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Зоряний десант”
22.10 Х/ф “Забираючи
життя”
00.30 Голі та смішні
01.50 Х/ф “Дика орхідея-2”

Продам 3-кімнатну
квартиру
в Димері —
62 кв. м, 2/5 п.
Тел: (097) 108-99-82

Автовикуп
Автокредит
Тел:
(097) 257-41-90
7.20 Народна зірка-4
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
11.00 Дитяча «Нова
хвиля-2011». Національний
відбірковий тур
13.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
15.00 Фактор статі
16.00 Х/ф «Карусель»
18.00 Т/с «Дорога моя
людина»
19.00 Події
19.25 Т/с «Дорога моя
людина»
20.20 Т/с «Ментовські
війни-5»
22.20 Футбольний уїк-енд

Потрібен працівник Церква «Город Света»
Підприємству в м.
проводить богослужіння Вишгороді терміново
з догляду
потрібний:
за адресою:
за зеленими
— маляр із порошкового
м. Вишгород, вул.
насадженнями
фарбування металевих
Шолуденка, 17-а,
навколо
виробів.
конференц-зала готелю
адмінбудинку
Досвід роботи.
«Вишеград».
З/П висока.
Субота — о 10.00.
(можна без досвіду
Тел: (044) 361-97-21,
Служіння зцілення та
роботи).
Тел: (050) 861-71-93

звільнення!

(067) 659-54-57

Екологічна політика
виробництва ФНДЦ
«Альянс Краси»
У Вишгородському районі в селі
Синяку на базі діючого виробництва
косметичної продукції ПП «Альянс
Краси» почав функціонувати фармацевтичний
науково-дослідний
центр «Альянс краси».
Першочергова мета компанії — організувати та впровадити систему екологічного менеджменту ISO 14001 у виробництві ФНДЦ «Альянс краси».
Навесні 2011 року заплановано
проведення сертифікаційного аудиту
відповідності. Його здійснює міжнародний незалежний орган із сертифікації —
технічне товариство «Бюро Веритас
Україна».
У рамках проекту розроблена екологічна політика компанії, де виробництво ФНДЦ «Альянс краси» у своїй
діяльності зобов’язується сприяти екологічному благополуччю всіх зацікавлених сторін: персоналу, населення і
довкілля.
Діяльність компанії спрямована на
постійне удосконалення системи екологічного менеджменту в усіх процесах,
видах діяльності та операціях і на всіх
рівнях управління виробництвом.
Мета компанії – запровадження і
підтримка системи екологічного менеджменту (СЕМ) для гарантії контролю
і постійного поліпшення екологічних показників.
Вище керівництво зобов’язується
сприяти та надавати всі необхідні ресурси для досягнення цієї мети.
У зв’язку з цим керівництво виробництва ФНДЦ «Альянс краси» заявляє, що діяльність підприємства завжди буде спрямована на поліпшення
екологічних показників навколишнього
середовища.
Для цього виробництво ФНДЦ
«Альянс краси» зобов’язується:
1. Дотримуватися екологічного законодавства та інших екологічних вимог, що застосовуються у наших виробничих процесах, продукції та послугах.

Підприємству
на роботу
потрібен
охоронець.
Звертатись
за тел:
(067) 440-58-02

06.00, 07.00, 23.00 «СТНтижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.40 «В гостях у Д.Гордона»
Д.Язов
09.30 «Навчайся з нами»
09.50, 12.10, 03.00 «Музична
програма»
10.25 «Мультляндія»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Актуальна тема»
11.45 «Мультляндія»
12.55 «Блага звістка з
Р.Реннером»
13.30 «Актуально - насущно»
13.45 «Голос Перемоги»
14.30 «Мультляндія»
16.10 «День знань»
17.10 “Мультляндія”
17.30 Х/ф “Максимко”
19.00 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.25 “Гаряча лінія “102”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Актриса”
23.30 “Громадська
приймальня”

07.05 Х/ф “Запасний
гравець”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “Неймовірні історії
кохання”
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.05 “Холостяк. Як вийти
заміж”
16.00 “Зіркове життя. Не
відрікаються, кохаючи...”
17.00 “Моя правда.
Томас Андерс. Сповідь
маріонетки”
18.00 “Російські сенсації”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Жіноча інтуїція”
23.45 Х/ф “Доктор Хаус”

08.00 Запитайте у лікаря
08.25 Даєш молодь
08.50 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.30 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
09.55 Замок страху
11.00 Хто проти блондинок?
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
14.30 Аналіз крові
15.15 Info-ШОК
16.15 Т/с «Вороніни»
18.00 М/с “Елвін і бурундуки”
20.00 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Чудовий”
23.15 Скеч-шоу “Красуні”

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”
07.50, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.25 «Бістро-ТБ»
09.50 «Досягти мети»
10.15 «Яппі»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі” (М.
Яковченко)
15.20, 19.30, 20.30, 01.20,
02.20 “Час інтерв’ю”
16.20 “Фактор безпеки”
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”

7.25 Оглядини
7.55 Їхні звичаї
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
9.50 Увага, розшук!
10.25 Х/ф «Знайти і
знешкодити»
12.25 Бенкет на увесь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія всеросійського
обману
16.20 І знову добридень!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
0.30 Х/ф «Зміна»
2.20 Футбольна ніч

06.10 Х/ф «Настя»
07.40 «Смак»
08.15 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 «Доки всі вдома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Перший загін.
Випробування на собі”
13.25 Х/ф “Справа
Рум’янцева”
15.25 Новий “Єралаш”
15.45 “Алла Пугачова.
Вибране”
17.25 “Алла Пугачова.
Життя після шоу”
18.30 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 “Час”
22.00 “Мультособистості”
22.35 “Yesterday live”
23.35 “Познер”
00.40 Х/ф “Вовча кров”
02.05 Х/ф “Чоловіки та всі
інші”
03.30 “Поле чудес”
04.15 “Хочу знати”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.45 М/ф «Матч-реванш»
07.05 М/ф “Метеор” на
рингу”
07.25 Т/с “Інспектор Деррік”
09.40 Т/с “Каменська - 4”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Партійний
бордель
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
15.05 Т/с “Каменська - 4”
17.00 Х/ф “Живий”
19.00 Х/ф “Загублений у
Сибіру”
21.10 Х/ф “Мічений”
23.10 Х/ф “13 привидів”
01.00 Х/ф “Загублений у
Сибіру”
02.55 “Речовий доказ”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-трійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 «Єралаш»
11.25 «Крокодил»
12.20 «Comedy Woman»
13.15 «Одна за всіх»
13.40 “Гола правда”
14.05 Т/с “Хто у домі
господар”
14.35 “Єралаш”
14.45 Х/ф “Застряв у тобі”
16.50 Х/ф “Найкращий
працівник місяця”
18.35 Т/с “Реальні пацани”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Нереальні предки”
23.00 Т/с “Реальна кров”
00.55 “Дім-2” Спецвипуск
01.20 “Гола правда”

Металопластикові
вікна, сантехніка,

встановлення
лічильників, опалення.
Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76.

ЗНАХАРКА ВІД БОГА – АНЕЛІЯ

Генеральний директор виробництва
ФНДЦ «Альянс Краси» Вадим Олексійович
ГЕРАЩЕНКО.
Київська обл., Вишгородський р-н.,
с. Синяк

2. Здійснювати вимірювання та
оцінку екологічної результативності виробничих процесів, продукції та послуг.
3. Постійно розвивати і вдосконалювати свою діяльність, застосовуючи
принципи екологічного менеджменту,
показники екологічної результативності та оцінку екологічних аспектів і
ризиків.
4. Виконувати і підтримувати екологічне навчання й обізнаність персоналу, сприяти підвищенню відповідальності та сумлінному ставленню до
екологічних питань.
5. Демонструвати соціальну відповідальність перед суспільством, відповідально ставитися до використання
природних ресурсів та сировини.
6. Прагнути до попередження забруднення, мінімізації відходів, повторного використання ресурсів у наших виробничих процесах, продукції та послуг
за наявності технічних й економічних
можливостей.
7. Прагнути до зменшення викидів
у атмосферу, поліпшення якості стічної
води, зменшення забруднення грунту,
скорочення обсягів відходів, зниження
рівня емісій і шуму.

Вишгород

Почула я про Анелію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
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 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:

Продам гараж,
кооператив «Екран».
Недорого.
Тел: (050) 446-95-06

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.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 20002005р.

ВІТАЄМО з днем народження голову Спілки
підприємців СЕМЕНОВА Олександра Ігоровича!
Хай завжди Вам посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
ВІТАЄМО з днем народження голову Спілки
Юрія Дмитровича КОЛОДЗЯНА,
членів Спілки Зінаїду Денисівну ЖАРАЮ,
Леоніда Івановича ЛУКАШУКА!

Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання і успіхи вінчають!

Очевидців (свідків) дорожньо-транспортної
пригоди (ДТП), яка сталася 30 березня
2011 року близько 15 год. 20 хв. у м.
Вишгороді, по вул. Набережній біля кафе
«Чінар», просимо надати інформацію, що
допоможе з’ясувати обставини ДТП.
Телефони: (050) 469-95-20, (04596) 25-675

Дорогу маму, бабусю, прабабусю
Учбовий центр
ДРОЗДА Ольгу Василівну
проводить набір за
щиро вітаємо з 80-літнім ювілеєм!
в ле
ві
леєм
єм
м!
спеціальностями:
Матусю рідненька, Ви наша єдина,
перукар, масажист,
Вас щиро вітає вся наша родина.
манікюр-педикюр,
Матусенько люба, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
и,
и,
нарощування нігтів.
ви нас любили, усім помагали,
Тел: (067) 321-42-27 Тел: (096) 514-14-13, Що
Молились за нас і добра нам бажали.
и.
и.
За руки робочі, за хліб на столі
(063) 217-60-73
(Костянтин Олександрович)

Підприємству на
постійну роботу
у м. Вишгороді
потрібні
вантажники.

Асоціація роботодавців Вишгородщини

ВІТАЄМО з днем народження
Віталія Анатолійовича БАРАНОВА!
Бажаєм кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих.
Сім’я Шерстюків
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Усі ми Вас любим і всі поважаєм,
Усі ми Вам щастя, здоров’я бажаєм.
Хай Діва Пречиста в житті помагає,
І многії літа Господь посилає.
З любов’ю
доньки Руслана і Людмила, зять Афанасій, онуки
З
Захар, Ольга, Олександр з дружиною Оксаною та
А
Артемчиком, Дімітр з дружиною Оленою

Четверта сесія міськради VI скликання

Вишгород
(Початок на стор. 6)
9.3. Обов’язковою умовою договору
оренди земельної ділянки, який укладається з орендарем, є зміна орендної
плати в разі зміни нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки.
10. Поновлення договору оренди
землі
10.1.Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі
орендар повинен не пізніше ніж за 90 днів
до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір
продовжити його дію (якщо інший строк
не зазначений у договорі оренди).
10.2.Поновлення договірних відносин стосовно оренди земельної ділянки
комунальної власності можливе лише
шляхом прийняття відповідного рішення
Вишгородської міської ради.
10.3.Підготовка проектів рішень Вишгородської міської ради покладається на
виконавчий комітет. Одночасно з підготовкою проекту договору оренди земельної ділянки (поновленого), при наявності
усіх необхідних документів, виконавчий
комітет готує проект рішення міської ради
для розгляду на черговій сесії.
10.4.Прийняття рішення міською радою щодо поновлення договору здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди земельної ділянки
та усіх документів, необхідних для його
оформлення (додаток 3).
10.5.Після прийняття рішення Вишгородської міської ради про поновлення
договору договір оренди землі в трьох
примірниках подається на підпис Вишгородському міському голові.
11. Внесення змін до договору
оренди землі, його розірвання та припинення дії
11.1.Зміна або розірвання договору
вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається,
якщо інше не встановлено договором або
законом.
11.2.Зміна або розірвання договору
оренди землі здійснюється в письмовій
формі у вигляді угоди та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних до автоматизованої системи
державного земельного кадастру.
11.3.Зміни до договору оренди землі
здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками орендодавця
та орендаря і затверджуються міською
радою. У разі недосягнення згоди щодо
зміни умов договору оренди землі спір
розв’язується у судовому порядку.
11.4. Додаткові угоди не укладаються у
випадку перерахунку орендної плати при

проведенні нормативно-грошової оцінки
земель, зміні ставок земельного податку, ставок орендної плати відповідно до
змін чинного законодавства та відповідних рішень Вишгородської міської ради.
Розрахунки здійснюються орендодавцем
самостійно та надсилаються орендарю та
органу державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням
упродовж 30 (тридцяти) робочих днів із
дня проведення таких розрахунків.
11.5.Дія договору припиняється у
разі: закінчення строку, на який його було
укладено; придбання орендарем земельної ділянки у власність; викупу земельної
ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки
з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації
юридичної особи-орендаря.
Дострокове
розірвання
договору
оренди землі також можливе за взаємною згодою сторін.
11.6. Договір оренди землі може бути
припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди землі.
11.7.На вимогу орендодавця або
орендаря договір оренди землі може бути
достроково розірваний за рішенням суду
у разі невиконання та/або неналежного
виконання сторонами їх обов’язків, передбачених договором оренди землі та
в інших випадках, передбачених законодавством. Договір припиняється також в
інших випадках, передбачених законом.
11.8.У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної
плати на землях сільськогосподарського
призначення за шість місяців, а на землях
несільськогосподарського призначення
— за рік.
11.9.Дострокове розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря
оформляється угодою про розірвання
згідно з формою (додаток 5).
11.10. Одночасно з підготовкою проекту угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки, при наявності усіх
необхідних документів, виконавчий комітет готує проект рішення міської ради для
розгляду на черговій сесії.
11.11. Прийняття рішення міською радою щодо розірвання договору здійснюється при наявності оформленого проекту угоди про розірвання договору оренди
землі та наявності усіх документів, необхідних для його виготовлення (додаток 2).
11.12. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради угода про розірвання договору оренди землі в трьох
примірниках подається на підпис Вишгородському міському голові.
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11.13. У разі несвоєчасного поновлення договору на період по закінченню
дії договору оренди землі та державної
реєстрації поновленого договору землекористувач здійснює відшкодування
втрат від недоотримання Вишгородською
міською радою коштів за використання
земельної ділянки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2) покладається на виконавчий комітет.
11.14. Відсутність поданої належним
чином до Вишгородської міської ради заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди земельної
ділянки або укладення нового договору
оренди в термін, встановлений договором оренди, але не пізніш, як за місяць до
закінчення терміну дії договору оренди,
має наслідком прийняття Вишгородською
міською радою відповідного рішення про
заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держкомзему, правоохоронних органів, а в окремих випадках
— до суду, щодо звільнення земельної
ділянки. До остаточного звільнення землекористувачем земельної ділянки (що
посвідчується належним чином оформленим актом прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює
відшкодування втрат від недоотримання
Вишгородською міською радою коштів за
використання земельної ділянки із розрахунку річної ставки орендної плати 12 %
від нормативно-грошової оцінки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток
2) покладається на виконавчий комітет.
12. Перехід права власності на земельну ділянку
12.1. Орендар, який відповідно до
чинного законодавства може мати у
власності орендовану земельну ділянку,
має переважне право на придбання її у
власність у разі продажу цієї земельної
ділянки — за умови, що він сплачує ціну,
за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні — якщо його пропозиція є
рівною з пропозицією, яка є найбільшою
із запропонованих учасниками аукціону.
12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно
до чинного законодавства.
13. Суборенда земельних ділянок
13.1. Передача земельних ділянок або
їх частин в суборенду здійснюється тільки за письмовою згодою орендодавця та
при виконанні умов:
•
функціональне використання земельної ділянки не змінюється;
•
умови договору суборенди є такими самими і не суперечать договору
оренди землі;
•
строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором
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оренди землі, та у разі його припинення
чинність договору суборенди припиняється.
13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується
нотаріально та підлягає державній реєстрації.
14. Надання права на забудову земельної ділянки (суперфіцій)
14.1. Особа, якій у встановленому
чинним законодавством порядку делеговані функції замовника будівництва на
земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні іншої особи, має подати до Вишгородської міської ради заяву
(клопотання). До заяви додаються такі
документи:
- копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою особи, яка делегувала функції замовника будівництва;
- кадастрова довідка щодо земельної
ділянки, яка передбачається для забудови;
- кадастровий план земельної ділянки,
яка передбачається для забудови;
- нотаріально посвідчена згода землекористувача про надання права на забудову земельної ділянки і укладення
договору суперфіція та документ, що підтверджує делегування функцій замовника;
- довідка про відсутність заборгованості землекористувача із плати за землю;
- копії установчих документів (для
юридичних осіб);
- копії паспорта та ідентифікаційного
номера (для фізичних осіб);
- копії паспорта, ідентифікаційного номера та свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності).
14.2. Заява (клопотання) із додатками передається до виконавчого комітету
Вишгородської міської ради для підготовки протягом 10 робочих днів проекту договору суперфіція.
14.3. Проект договору підписується
заявником та Вишгородським міським головою, після чого видається заявнику на
руки або надсилається поштою.
15.4. Невід’ємною частиною договору
суперфіція є кадастровий план земельної
ділянки, яка передбачається для забудови.
14.5. Термін користування земельною
ділянкою для забудови на умовах договору суперфіція обмежується прийняттям
об’єкта в експлуатацію.
14.6. Плата за користування земельною ділянкою для забудови на умовах договору суперфіція не стягується.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 6 квітня 2011 року № 4/10
РОЗРАХУНОК № ________ від _______________ р.
розміру орендної плати за земельну ділянку на ________ рік
Договір оренди земельної ділянки № _______ від _________________ року
Місце розташування ділянки: _________________________________________________
Виданий: ____________________________________________________________________
Категорія земель Площа земельної ділянНормативна грошова
Ставка земельного
Добуток коефіки (кв. метрів)
оцінка земельної ділянки податку, встановлена Поцієнтів індексації
датковим кодексом Украгрошової оцінки
за 1 кв.м.
на _____ р., гривень
їни, відсотків нормативної земельної ділянки за
Витяг № _____ із техніч- грошової оцінки земельної
попередні роки
ної документації про норділянки
мативну грошову оцінку
земельної ділянки,
виданий Управлінням
земельних ресурсів у
Вишгородському районі
1

2

3

У межах

____м. Вишгорода_________
(назва населеного пункту)
Орендодавець
Вишгородський міський голова
М. П.
Орендар
______________________________

М. П.

4

Ставка орендної плати для
розрахунку розміру орендної
плати, відсотків нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, встановлена рішенням
Вишгородської міської ради
№ ____ від ________ р. «Про
орендну плату за землю в м.
Вишгороді»

Розмір орендної
плати, (гривень на
рік)

6

7

5

Разом: ______________________________________________________________.
__________
(підпис)
______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)
___________________
(ініціали та прізвище)

12
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Додаток 3
до рішення
Вишгородської міської ради
від 6 квітня 2011 року № 4/10

Перелік документів, необхідних для
укладення договору оренди земельної
ділянки
1.
Заява на ім’я міського голови.
2.
Копії документів, що посвідчують
особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3.
Проект відведення земельної ділянки або технічна документація, виконаний організацією, яка має відповідний
дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів
Додаток 4
до рішення
Вишгородської міської ради
від 6 квітня 2011 року № 4/10
АКТ
приймання-передачі об’єкта оренди
м. Вишгород

"______"____20__ р.

Орендодавець (уповноважена ним
особа) _________________________________
________, який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», та рішення______ сесії Вишгородської міської ради _____ скликання від
Додаток 5
до рішення Вишгородської міської
ради
від 6 квітня 2011 року № 4/10
УГОДА про розірвання договору
оренди землі
№ ________ від «____» ______ ______ р.
м. Вишгород
«___» ___________ 201__ року
Орендодавець (уповноважена ним
особа) _________________________________
________, який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та рішення______ сесії Вишгородської міської ради _____ скликання від
_________ року № _______, з одного боку,
та Орендар ___________________________
______________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, найменування юридичної особи)
з другого, уклали цю угоду про нижченаведене:
Предмет угоди
1. Орендодавець та Оренда у
зв’язку з _______________________________
___________________________________ (мотиви, причини, з яких сторони вирішили
розірвати договір)
_____________________________________
____________________________ прийшли до
згоди розірвати договір оренди землі №
______ від «____» _____________ р.,

Коротко про різне

У світі
В Африці з’явилася нова держава
Азанія на території південних провінцій
Сомалі. Президентом проголошено Мохаммеда Абді Ганді.
Смертоносне торнадо пронеслося
півднем США. Щонайменше десятеро людей загинули в результаті стихії, що валила дерева, лінії електропередач, руйнувала дороги.
Над Арктикою на 40% зменшився
озоновий шар.
Океан з радіацією. Вміст радіоактивного йоду-131 у воді, яку атомники виливають у Тихий океан з другого енергоблоку
АЕС «Фукусіма-1», перевищує норму у 7,5
млн разів.
Біля берегів Італії затонуло судно
з мігрантами з Лівії. На борту перебувало близько 200 людей. 48 особам вдалося врятуватися на човні, безвісти зникли
близько 150 людей.

В Україні
Арсеній Яценюк вніс на розгляд парламенту законопроект про зміну регламенту ВРУ. Основне положення законопроекту
полягає у тому, що «Голова ВР не має права

Четверта сесія міськради VI скликання

робіт, з відміткою на титульному аркуші технічної документації про приймання
обмінного файла у територіальному підрозділі — Центрі державного земельного
кадастру при Держкомземі України, яка
включає кадастровий план земельної ділянки, у тому числі в електронному векторному вигляді – обмінний файл in 4.
4.
Акт встановлення меж земельної
ділянки на місцевості.
5.
План або схема земельної ділянки, виконаний та завірений організацією,
яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на
виконання цих видів робіт.
6.
Проект договору оренди земельної ділянки.

Перелік документів, необхідних
для поновлення договору оренди
земельної ділянки
1.
Заява на ім’я міського голови.
2.
Копії документів, що посвідчують
особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3.
Акт встановлення меж земельної
ділянки на місцевості.
4.
Поновлений план земельної ділянки із зазначеними межами ділянки, вирахуваною загальною її площею, складом
угідь, нанесенням червоних ліній, місцем
розміщення об’єкта будівництва або наявного нерухомого майна, виконаний організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцен-

_________ року № _______, з одного боку, та
Орендар _______________________________
__________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
найменування юридичної особи)
з іншого боку, склали цей акт про нижченаведене:

________________.
(місце знаходження)
2. Сторонами встановлено, що вищезазначена земельна ділянка передається у
стані, що відповідає умовам договору.
3. Цим актом підтверджено відсутність
претензій сторін щодо стану земельної ділянки та умов її передачі.
4. Датою набуття Орендарем права
користування земельною ділянкою є дата
реєстрації договору оренди землі. (Датою
припинення фактичного користування земельною ділянкою є дата укладення даного акта).

1.
Згідно з п. 19 (20) (5.2 угоди про
розірвання) договору оренди земельної
ділянки та керуючись рішенням, Орендарю (Орендодавцю) передано земельну
ділянку в оренду (до земель, які не надані у власність чи користування) площею
___________ га, яка знаходиться _________
_________________________________________

Вишгород
зію) на виконання цих видів робіт.
5.
Висновок управління архітектури і
містобудування щодо продовження терміну оренди.
6.
Висновок управління Держкомзему Вишгородського району щодо продовження терміну оренди.
7.
Копія договору оренди земельної
ділянки.
8.
Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових
платежів) з податкової інспекції.
9. Витяг з державного реєстру земель.
10. Проект договору оренди земельної ділянки (поновлений).
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

ПЕРЕДАВ:
М.П.
____________
/ підпис/

_________________
(ініціали, прізвище)

ПРИЙНЯВ:
М.П.
________
/ підпис/
Секретар ради

___________________
(ініціали, прізвище)
М. РЕШЕТНІКОВА

що був зареєстрований ______________
________________________________________
Об’єкт оренди
2. З оренди повертається земельна
ділянка загальною площею ______(гектарів), у тому числі: ріллі ____га, багаторічних насаджень____га, сіножатей____ га,
пасовищ____ га, лісів____га, під забудовою____га, інших угідь_____га, яка була
надана в строкове платне користування
для ____________________________________
_____________________________
(цільове призначення)
та знаходиться
__
______________________________________
_________________________. (місцезнаходження)
3. Земельна ділянка, яка перебувала в
оренді, не має недоліків, які б могли перешкоджати ефективному використанню
її за цільовим призначенням.
Умови повернення земельної ділянки
4. Зобов’язання, припинені Даною
Угодою, виконання яких сторонами вже
почалося, мають бути виконані в наступному порядку:
4.1. Орендар зобов’язується сплатити Орендарю плату за землю у розмірах,
визначених договором, що розривається,
по дату припинення фактичного користування земельною ділянкою.
4.2. Датою припинення фактичного
користування земельною ділянкою є дата
укладення акта прийому-передачі об’єкта
оренди до земель запасу міської ради.

Прикінцеві положення
один з яких знаходиться в Орендодавця,
5. Передача земельної ділянки Вишго- другий — в Орендаря, третій — у Вишродській міській раді здійснюється відпо- городській регіональній філії Державного
відно до цієї угоди та вимог чинного зако- підприємства «Центр державного земельнодавства.
ного кадастру при Державному комітеті
6. З моменту набуття чинності Да- України по земельних ресурсах».
ної Угоди сторони не вважають себе
Невід’ємними частинами договору є:
пов’язаними будь-якими правами та
витяг з рішення Вишгородської міської
обов’язками.
ради про розірвання договору оренди;
7. Цей договір укладено у трьох приміракт приймання-передачі об’єкта оренниках, що мають однакову юридичну силу, ди.
Реквізити сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
ОРЕНДАР
Вишгородська міська рада
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),
найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та
банківські (банківські реквізити)
Місцезнаходження :
Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи
(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний номер__________
(фізичної особи)
Ідентифікаційний код____________
(юридичної особи)

підписати будь-який акт Верховної Ради у
випадку, якщо будь-який народний депутат
звертається до Голови ВР з письмовою заявою про те, що він не брав участі в голосуванні за даний законопроект, або звернеться з письмовою заявою і відеоматеріалами
телеканалу «Рада», що під час голосування
за цей законопроект не було забезпечено
виконання статті 84 Конституції, тобто не
було особистого голосування».
Прізвища депутатів-прогульників
відтепер «висітимуть» на офіційному сайті
Верховної Ради.
Народні депутати України відмовилися ліквідовувати податкову міліцію. Відтак, «за» відповідний законопроект проголосували 87 депутатів з 226 необхідних.
Закон “Про державну службу” внесли до порядку денного з третього разу.
Документ має на меті переглянути основні засади держслужби, умови вступу на
неї, порядок проходження та правовий
статус держслужбовців. Так, зокрема, змінюється система рангів та відповідна до
цього оплата праці. У законі прописана
норма, коли людина, яка знаходиться на
державній службі, не повинна бути партійною, за винятком політичних фігур, якими
є міністри і в окремих міністерствах їх заступники. Законопроект виноситиметься у
сесійну залу тільки після ретельного опрацювання у комітеті.

Держземагентство розробляє законопроект про консолідацію земель
— об’єднання роздрібнених земельних
ділянок у компактні масиви, уникнення
фрагментації земель, а також заходи природоохоронного та технічного характеру.
Передбачені механізми примусового викупу, передачі в оренду або обміну земельної ділянки у власника для ефективного використання земель.
Президент скоротив кількість заступників глави Адміністрації Президента
Сергія Льовочкіна та секретаря Ради нацбезпеки та оборони Раїси Богатирьової.
Ганна Герман, Олена Лукаш, Юрій Ладний, Андрій Гончарук, Андрій Портнов та
Марина Ставнійчук отримають нові посади радників Президента, які поєднуватимуть з посадами начальників відповідних
управлінь.
Віктор Янукович підписав Указ
№347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду». Мета
утворення установи — забезпечення ведення соціального діалогу в Україні. Янукович призначив співголів Національної
ради: від органів виконавчої влади — Сергія Тігіпка, віце-прем’єр-міністра - міністра
соціальної політики; від профспілкових організацій — Василя Хару, керівника Спільного представницького органу профспілок
на національному рівні; від роботодав-

Орендодавець
_______________
м.п.

Підписи сторін
Орендар
________________________________
м. п. (за наявності печатки)

Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

ців — Дмитра Фірташа, голову Спільного
представницького органу роботодавців на
національному рівні.
Уряд планує зобов’язати трейдерів
фінансувати вирощування зерна. В обмін
на здійснення форвардних закупівель уряд
відмовиться від обмежень на вивезення
зернових. Із 4 квітня набрало чинності продовження квотування експорту зерна.
Нацкомісія регулювання електроенергетики пропонує скоротити кількість
документів, необхідних для видання чи
переоформлення ліцензій на здійснення
регульованої комісією діяльності. Перелік
скорочено до п’яти документів за кожним
видом діяльності проти 8-10, що вимагалися раніше.
Держава компенсуватиме половину
вартості будівництва нових теплиць. Постанова уряду, яка регулює порядок такого
відшкодування, набрала чинності 4 квітня.
Із державного бюджету компенсуватимуть
50% вартості будівництва нових тепличних
комплексів, побудованих з використанням
сучасних енергозберігаючих технологій.
У Львові завершився сьомий сезон
Lviv Fashion Week осінь/зима 2011-2012.
Українські громадяни скоро зможуть
відвідувати Сербію без віз. Проект відповідної угоди нині перебуває на опрацюванні в Міністерстві юстиції України, й незабаром його розгляне Верховна Рада України.

Вишгород
Школа — «СІМ’я»
Зранку в гімназії гамірно… Тут готуються до загальношкільного свята «Супер-мама». Звучать фанфари, і на сцену
виходять ведучі, які представляють мам,
своїх помічників-учнів, журі.
Ірина ВОЛКОТРУБ,
вчитель початкових класів ВРГ «Інтелект»
ФОТО надані автором

Кожна дитина за 1-2 хвилини мала розповісти про свою маму та переконати глядачів
і журі, що її матуся — найкраща в світі. Анна
Рєзнік для мами заспівала пісню «Матусенька
моя», а Евеліна Баланчук присвятила неньці
власні вірші. Всі діти так гарно розповідали
про своїх мам, так щиро зізнавалися їм у своїй любові, що важко було стримати сльози.
Мами виступали у ролі перукарів, а доні —
манекенницями. Під музику хлопчики і дівчатка пройшли подіумом. Кожна мама зробила
своїй дитині зачіску, яка найбільше пасувала

КОЛО жінки

9 квітня

Ниточка, що єднає всіх
до її бальної сукні.
У конкурсі «Я — маленька помічниця» юні
леді швидко і елегантно одягали улюблену
іграшку — подружку-ляльку.
Хлопчики пообіцяли дівчаткам бути справжніми джентльменами і залюбки взяли участь
у конкурсі «Розв’яжи стрічку».
Музичним подарунком для мам, бабусь,
сестер стали «Пісня про маму» у виконанні
учня 2-А класу Арсенія Демидчука, «Мамина
сорочка», яку заспівала учениця 2-Б класу
Ганна Аврамчук, «Пісня про бабусю» в інтерпретації сестричок Анни та Марії Рєзніків,
учениць 3-В та 1-А класів. Танок квітів учнів
2-В класу, щирі й ніжні слова про мам, бабусь — свідчення того, що не розірвати ниточку, яка єднає всіх.
Подарунком всім учасникам свята — танок
«Шахи», підготовлений керівником хореографічного гуртка Катериною Барладян.
Звучали попурі естрадних мелодій. Конкурсанти демонстрували свої танцювальні

здібності. Так красиво, швидко і легко мами
з донечками виконували під музику різні танцювальні рухи, що важко було втриматися на
місці. Глядачі їх охоче підтримували, підбадьорювали бурхливими оплесками.
Мами одержали грамоти у різних номінаціях: «Найталановитіша», «Найелегантніша»,
«Найвеселіша», «Найспритніша»… Зі сцени
звучали побажання:
«Зичимо всім щастя, добра і тепла,
Хай множаться й далі чудові діла.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм».
І заповнила залу пісня «Щастя і добра».
Свято підготували вчителі початкових класів Валентина Форостова, Оксана Миненко,
Людмила Бурдейна, Ірина Волкотруб.
Уже вкотре початкова школа ВРГ «Інтелект»
демонструє справжнє родинне єднання. Всі
міцно взялися за руки: батьки — діти — вчителі, бо ми переконані, що тільки ось так, разом,
можна досягти успіху та бути щасливими.
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Ліра

Пам’яті
Людмили Гурченко

Олена РОГОВЕНКО

Навздогін — за подіями.
Навздогін — за життям…
Ви ховали під віями
Всі свої почуття.
Ви сміялись і плакали
Без дублера, на зрив…
Хай би що там балакали —
Ви — завжди у відрив!
У сузір’ї яскравому
Ви тепер поміж тих,
Хто акторською славою
Світ прикрасити встиг!

Рослини-дива

Колючий захисник

Гості на порозі
Підготував Борис РУДЕНКО

Закуски і холодні
страви з риби
Оселедець по-київськи. Оселедець
(200 г), 200 г вершкового масла, 100 г «Голландського» сиру, 200 г пшеничного хліба,
склянка молока, 0,1 г гіркого перцю, 1,5 столової ложки заправленої гірчиці.
М’ясо оселедця відокремлюють від кісток і шкіри, додають розмочений у молоці і
віджатий хліб, змішують, пропускають через
м’ясорубку на густу решітку, протирають
крізь сито, додають вершкового масла, розтертого до густоти сметани, заправляють
тертим «Голландським» сиром, гірчицею і
перцем. Усе добре змішують, викладають на
салатник у вигляді гірки і посипають зеленню
петрушки.
Січений оселедець. 300 г оселедця,
яблуко, цибулина, 3 крутих яйця, склянка сметани, зелена цибуля.
Очищене філе оселедця, очищене від
шкірки яблуко, ріпчасту цибулю і білок яйця
нарізають кубиками, жовток січуть ножем.
Підготовлені продукти змішують із сметаною.
Посипають жовтком і нарізаною зеленою цибулею.
Салат із оселедця і буряка. Два-три великі оселедці, відварений буряк, 2 яблука, 3
крутих яйця, склянка сметани, 100 г зеленої
цибулі, сіль.
Буряк і яблуко натирають на овочевій тертушці. Очищене філе оселедця нарізають
смужками, цибулю дрібно січуть. Кладуть на

блюдо шарами буряк, яблука, оселедці, заливають кожний шар сметаною, до якої добавляють сіль. Салат посипають січеною цибулею.
Салат із копченої риби з хроном. 300 г
очищеного філе копченої риби, 100 г натертого хрону, склянка відвареного рису, 2 столові
ложки бурякового соку, склянка сметани, 1-2
столові ложки 3 % оцту, сіль, цукор.
До сметани додають сіль, цукор, хрін, оцет,
буряковий сік. У салатницю кладуть шарами
шматочки філе риби і рис, заливають кожний
шар одержаним соусом. Посипають січеною зеленню.
Кашка з оселедця і цибулі. Оселедець (200 г), цибулина, склянка сметани.
Очищене філе оселедця дрібно січуть
або пропускають через м’ясорубку разом
з ріпчастою цибулею, додають густої свіжої сметани і добре перемішують. Кашку
подають до млинців і як закуску.

корінчики грибів, коріння петрушки і цибулю,
сіль, перець, лавровий лист і варять ще 20-25
хвилин. При подачі на стіл додають сметану,
дрібно нарізану зелену цибулю і кріп.
На 500 г свіжих грибів беруть: 7-8 картоплин, по 3-4 цибулини і коріння петрушки, 2
столові ложки масла.
Сметанний соус з томатом і цибулею.
Ріпчасту цибулю дрібно нарізують і злегка
підсмажують на маслі до напівготовності. Потім додають томат-пюре і продовжують сма-

Грибні юшки й соуси
Капусняк з грибами. Варять сушені
гриби. Квашену капусту тушкують до готовності з частиною грибного бульйону і
цукру. В киплячий грибний бульйон, що
залишився, кладуть картоплю, тушковану
капусту, зварені гриби, злегка підсмажене коріння (петрушки, селери) і цибулю,
лаврове листя, перець гіркий і варять до
готовності. Подаючи на стіл, капусняк посипають зеленню петрушки або кропу.
На 15 г сушених грибів беруть: 200 г
квашеної капусти, картоплину, 25 г моркви, 10 г коріння петрушки, 8 г селери, 1/2 цибулини, 2 чайні ложки олії, 1/3 чайної ложки
цукру, до смаку лаврового листя і перцю гіркого, 5 г зелені петрушки або кропу.
Юшка картопляна із
свіжими грибами. Свіжі
гриби – білі або маслюки
чистять і миють. Корінчики
відрізують, січуть і підсмажують на маслі. Окремо
підсмажують коріння петрушки і цибулю. Шапки
грибів нарізують кусочками, ошпарюють, відкидають на сито і, коли вода
стече, перекладають у каструлю, заливають водою
(можна м’ясним бульйоном) і варять протягом 40
хвилин.
Після цього в каструлю
кладуть нарізану кубиками картоплю, підсмажені

жити протягом 10 хвилин. Після цього суміш
змішують з борошном, злегка підсмаженим
в духовці без жирів, додають сметану, добре
вимішують, солять, додають цукор і кип’ятять.
Готовий сметанний соус подають на стіл
до голубців, фаршированої капусти, фаршированих кабачків і помідорів, його використовують при тушкуванні грибів.
На столову ложку сметани: 10 г вершкового масла, 1/2 чайної ложки борошна, столова
ложка томату-пюре, 1/2 чайної ложки солі, 2 г
цукру, 1/4 цибулини.
Печериці тушковані. Підготовлені свіжі
гриби – печериці нарізають кусочками і обсмажують на маслі протягом 15-20 хвилин.
Потім заливають сметанним соусом і дають
прокипіти 10 хвилин. Готові печериці заправляють сіллю, перцем, а подаючи на стіл посипають січеною зеленню петрушки або кропу.
На 250 г свіжих печериць: столова ложка
вершкового масла, 1/2 чайної ложки солі, 1/2
склянки сметанного соусу, 5 г зелені петрушки або кропу, гіркий перець до смаку.

Батьківщина кактуса —
Америка. Його особливістю є колючки, які бувають
різного кольору, форми і
розміру. У природі кактус
росте здебільшого у пустелі.
Людмила БАРСЬКА, агроном

Листя не має, а лише їхні
зародки. Кактус дуже популярний у багатьох любителів
кімнатних квітів, особливо у
чоловіків, через свою невибагливість — його не треба
часто поливати, розпушувати грунт. Проте ця рослина
нейтралізує надмірну емоційність, гасить непередбачувану реакцію імпульсивних
людей, оберігає енергію простору.
У кактусових своєрідний
фотосинтез. Вони активно
поглинають вуглекислий газ
у нічні години. Проте у спальнях ставити їх не рекомендується, а біля комп’ютерів —
бажано, бо вони зменшують
негативний вплив випромінювань.
Пальцевидні кактуси захистять від кривди, поганих
вчинків, колонковидні та шаровидні — від гнітючих почуттів.
Колючих рослин не рекомендують багато тримати в
кімнаті, а на вході у помешкання два кактуси убезпечать
від негативу зовні.
Кактуси цвітуть рідко (раз
у 7-20 років), їхні квітки дуже
гарні, зі складною структурою, нагадують невеличкі
трояндочки. Квітучий кактус
— справжнє свято для любителя-квітникаря.
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2011 року

Спосіб життя

Вінки пам’яті

Гайд-парк

В Українському інституті інженерів
водного господарства (м. Рівне), гідротехнічний факультет якого я закінчив, завідуючим кафедрою використання водної енергії був професор Іван
Георгійович Максимов, що перейшов в
наш інститут із Московського енергетичного (МЕІ).
Володимир САЮК

ФізкультУРА

На одній із лекцій він повідомив нам,
майбутнім інженерам-гідротехнікам, таку
річ: при будівництві Рибинського гідровузла на р. Волзі під затоплення попало багато
населених пунктів (площа затоплення Рибинського водосховища — 4 580 км2, Київського — 925 км2).
Щорічно раз на рік переселенці

Не вистачило
однієї перемоги…

об’їжджали на пароплаві місця, де були
їхні колишні домівки, і на місці затоплення
опускали на воду вінки — це була данина
поваги до їхньої малої батьківщини, вшанування пам’яті своїх предків, могили котрих залишилися під водою.
Про це я розповів п. Ользі Тірській, також інженеру-гідротехніку. У нас виникла
думка повторити це в нас на Київському
водосховищі. Під затоплення у Вишгородському районі попало 7 (сім) сіл: Старосілля, Сваром’я, Тарасовичі, Завалівка,

В епоху державного атеїзму люди
були ізольовані від релігійного вчення
і насамперед від християнської літератури. Як наслідок — масове релігійне невігластво. На грунті невір’я
виросли, як бур’ян, — ворожіння, гадання та інші забобони, до яких вдаються не тільки невіруючі, а й християни.
Протоієрей Богдан НИКОЛИН,
настоятель УПЦ КП св. Володимира

Як ставиться Церква до цих явищ?
Відповідь міститься у книзі Діянь святих
апостолів, де описані події, що відбулися
в Ефесі: «Бог творив немало чудес руками св. Павла так, що на хворих клали
хустки і опоясання його тіла, і вони зцілялися від хвороби, і злі духи виходили з
них. Навіть деякі з мандрівних іудейських
заклинателів стали вживати над тими,
хто мав злих духів, ім’я Господа Ісуса, говорячи: «Заклинаємо вас Ісусом, Якого
Павло проповідує»…
Але злий дух сказав у відповідь: «Ісуса
я знаю, і Павло мені відомий, а ви хто?» І
кинувся на них чоловік, у якому був злий
дух, і переміг їх, узявши над ними таку
силу, що вони, нагі і побиті, вибігли з того
дому.
Це стало відомо всім, хто жив в
Ефесі…І досить багато тих, хто займалися чародійством, зібравши свої книги,
спалили перед усіма» (Діян., 19, 11 – 19).

Злою, бісівською силою здавна керувалися маги, чаклуни, знахарі. Тому злий
дух сказав їм: «Ісуса я знаю, а вас — ні!»
Під впливом злої сили діяв донедавна
такий собі Кашпіровський — і багатьох
затягнув у свої сіті. Через побоювання
втратити цю силу він не хотів приймати
таїнства Хрещення. Сучасні екстрасенси
і знахарі, що заполонили медіа-простір,
використовують для власної реклами навіть Святі ікони, Хрест, освячені свічки,
молитви і відвертають людей від Бога й
тим самим шкодять душам.

Чернин, Новосілки на Дніпрі, Ошитки. У поминальні дні (гробки) 1 травня 2011 року
мешканцям чи представникам цих затоплених сіл треба звернутися до п. Ольги
Тірської (організаційні турботи щодо проведення цих заходів вона бере на себе) і
на пароплаві на місцях затоплення їхніх осель опустити на воду вінки. Започаткувавши цю добру традицію, у майбутньому це можна робити щорічно.
Телефон пані Ольги Олександрівни Тірської: (04596) 51-277.

Орієнтир — чемпіонат світу!

Минув лише місяць після того, як кікбоксери Вишгородського міського клубу кікбоксингу
2 квітня в смт Баришівка про- ляків був Василь Кондратенко, який «Кшатрій» подарували радість своїм близьким
йшов чемпіонат Київської області поступився супернику з Броварів у і гідно презентували рідне місто, здобувши 23
з настільного тенісу серед до- фінальному поєдинку. Отже, — 2-ге медалі на чемпіонаті України з кікбоксингу в
рослих. Участь у змаганнях взя- місце і срібна медаль.
Броварах.
ли кращі тенісисти області — 48
Третім став Руслан Мурга — тречоловіків та 18 жінок. Серед 11 нер КДЮСШ. «Бронзу» в парному Сергій ШПАК,
Знай наших
команд-учасниць вишгородці ви- розряді виборола і наша пара Ігор клуб «Кшатрій»
бороли 2-ге місце, поступившись Ярмоленко — Сергій Грабчак.
лише броварчанам. Для загальА наші дівчата зіграли нижче своЩоб закріпити свої перемоги та авторитет «у
нокомандного тріумфу не виста- їх можливостей. Ось тут команда і світі українського кікбоксингу», троє вишгородчан
чило лише однієї перемоги…
втратила ті два очки, які ми програли вирушили на Кубок України з кікбоксингу за версією
броварчанам.
\VPKA до Харкова.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
Отже, в команди є резерви для
Чемпіонат проходив із 30 березня по 3 квітня
завуч ВМ КДЮСШ
посилення гри, потрібно готувати в одному з найбільших спортивних манежів Україта залучати до змагань здібну мо- ни — ХТЗ. Атмосфера перехоплювала подих, адже
Вишгородщину на цих змаган- лодь — і результат не забариться.
це був останній шанс кращих кікбоксерів нашої кранях представляли ветеран ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
їни отримати місце в Національній збірній команді
Василь Кондратенко та
України.
молоді майстри малої раНа двох татамі та ринзі з 10-ї і аж до 24-ї години
кетки Руслан Мурга, Ігор
велися запеклі двобої. Деякі закінчилися численниЯрмоленко, Сергій Грабми нокаутами, серйозними переломами, вивихами,
чак, Марина Десятнікова
синцями та… дружніми обіймами й позитивними
та Світлана Яременко. До
емоціями. Честь Вишгорода захищали НАЙКРАЩІ
речі, всі вони готувалися
бійці нашого клубу, а можливо, й усієї спортивної
до змагань на базі віддіУкраїни — Федір Сахаров, Олег Паланичко та Денис
лення настільного тенісу
Коровай (НА ФОТО).
Вишгородської КДЮСШ.
Федору Сахарову було найтяжче. Півтора місяця
В особистому заліку
тому він отримав серйозну травму, проте вийшов
кращим серед наших земна ринг і продемонстрував справжній незламний

Не можу мовчати

Вишгород

бійцівський дух. Лише у півфінальному поєдинку
Федір поступився своєму титулованому супернику
і посів третє місце у ваговій категорії до 70 кг.
Олег Паланичко після тримісячної перерви відновив форму і показав на змаганнях досить непоганий результат — дві бронзи у ваговій категорії до
60 кг в розділах лайт-контакт та косікі-контакт. Із
нагородами, які він здобув для Національної збірної
на чемпіонаті Європи 2010 року, він автоматично
зарахований у команду для участі в чемпіонаті світу
2011 року в м. Києві.
Дениса Коровая у Броварах через травму обох
рук зняли з фінального поєдинку за звання чемпіона України. Проте він довів суперникам, на що здатний — здобув дві золоті медалі (до 65 кг у різних
розділах) і підтвердив своє місце в збірній.
Вкотре хочемо подякувати небайдужим людям,
які нам допомагають. Ви вселяєте в нас натхнення
та віру! ТАК ТРИМАТИ!!!

зору, знати майбутнє комусь, окрім Бога?
У якійсь мірі можливо. Про це є свідчення у Святому Письмі. Коли ап. Павло був
у Филипах, зустрілася йому служниця,
яка була одержима духом пророкування. Цим вона приносила значний прибуток своїм господарям. Ап. Павло святою
молитвою вигнав з неї злого духа, і вона
перестала пророкувати майбутнє, тим
самим позбавила прибутку своїх господарів (Діян., 16, 16 – 19). Тож можна зробити висновок, що джерелом пророцтва
у такому випадку є злий дух, а коли дух

який-небудь рід передбачення визнаний
істинним, демон представляє його спокушеній людині як свідчення правдивості
ворожінь. Цим він відводить людей від
служіння Богу і примушує їх служити злим
духам».
Через ворожок і ворожбитів злий демон намагається помилкове зробити вірогідним, змушує неосвічених людей
дивуватися, вірити, що каже правду. Св.
Іоанн Златоуст каже: «Що значить ворожіння по зірках? Не що інше, як неправда
і плутанина, під час яких усе відбувається

Знахар, ворожбит — це злий демон
Прп. Єфрем Сирін говорить: «Краще
залишитися хворим, ніж для звільнення
від хвороби впасти в нечестя, удаватися
до замовлянь.
Остерігайтеся складати зілля, ворожити, гадати, робити сховище (талісмани), це не сховища, а кайдани».
Св. Іоанн Златоуст навчає: «Як торгівці невільниками, пропонуючи маленьким
дітям пиріжки, солодкі фрукти і тому подібне, часто ловлять їх такими приманками і позбавляють свободи і навіть самого життя, саме так і чародії, обіцяючи
вилікувати хворобу, позбавляють людину
спасіння душі».
Сучасні «чародії» ловлять у свої сіті не
тільки обіцянками вилікувати хворобу, а й
спокушають, вдаючись до ворожіння, гадання, навіть «викликаючи» душі померлих, провіщаючи майбутнє.
Чи можливо, з християнської точки

виганяється з віщуна — він одразу втрачає можливість пророкувати майбутнє!
Чи може християнин звертатися до віщунів? Цього він робити не повинен! Св.
Василь Великий навчає: «Не цікався про
майбутнє, але з користю розпоряджайся
теперішнім. Бо яка тобі користь передбачати веління? Якщо майбутнє принесе
тобі дещо добре, то воно прийде, хоча
ти і не знав раніше. А якщо воно сумне,
то для чого до строку мучитися скорботою?»
Є й такий вислів: «У плотолюбця в теперішньому житті є бажання зазирнути в
майбутнє, щоб уникнути бід або досягти
бажаного. Для того, щоб люди не звертали погляду до Бога, сповнене обманом
демонське єство винайшло чимало засобів пізнати майбутнє, наприклад, ворожіння, тлумачення подій, віщування, виклик
мертвих, карти і чимало іншого. І якщо

стки. Вище штамба залишають три добре розвинені гілки на відстані 10-15 см
або п’ять гілок на відстані 7-10 см. Після
цього вирізають центральний стовбур —
переводять його на одну з бокових гілок.
Гілки, залишені для формування крони,
обрізають на дві-чотири бруньки, залежно від їхнього розвитку.
Приблизно у травні вирізають подвійні і зайві, а також підсохлі і пошкоджені
паростки, що розвиваються на штамбі.
На початку червня на скелетних гілках
прищипують верхівки відрослих паро-

стків над шостим-восьмим листком.
На другий рік навесні паростки обрізують так, щоб залишилося три чи п’ять
скелетних гілок. Вони не повинні затіняти
одна одну.
На третій-четвертий рік після посадки
персик почне плодоносити. З цього часу
обрізку проводять вибірково для завершення формування крони, вирізають зайві вертикальні паростки, щоб вони не
загущували скелетні гілки. Доросле дерево (до 10-12 років) обрізають щорічно
весною (бажано у теплі дні).

наздогад, і не тільки на око, а й безглуздо».
На жаль, минулі й сучасні пророкування вводили і продовжують вводити в
оману людей, тим самим відводячи їх від
віри в Бога, а допомагають їм у цьому, як
це не прикро, ЗМІ. Тож спробуємо задля
доброї справи скористатися шпальтами
відомої своєю демократичністю газети,
звернутися до християн, до свідомих
людей: «Добровільно не звертайтеся до
ворожок, знахарів, чародіїв. Якщо вас заманюють до цього навіть рідні, знайомі
— не погоджуйтесь! Деякі люди завжди
волітимуть знати невидиме, надто знати
заздалегідь про свої нещастя, щоби внаслідок несподіваного не впасти в замішання. Та якщо ви вдаватиметеся до ворожінь, то станете не гідними допомоги і
милості Божої і цим приготуєте для себе
численні нещастя».

Дім. Сад. Город

Як обрізати персик
Обрізують персик у перші три роки
після посадки саджанця для формування крони дерева, а в наступні —
для регулювання кількості і якості
плодів.
Персик зазвичай формують за зразком чашовидної крони.
На саджанці відмічають штамб заввишки від 40 до 60 см від землі і на
ньому зрізують «по колу» бокові паро-

Як позбавитися
личинок хруща
Личинки хруща здебільшого пошкоджують ягідники. Якщо виявите пошкоджені кущі, то треба знищити всі личинки,
що підгризають корені.
Доцільно полити міжряддя розчином
карбофосу (30 грамів на 10 літрів води) —
по 0,5 літра під кущ.
Деякі садівники саджають у міжряддях
ягідників цибулю і часник, які відлякують
шкідників.

Людина

Вишгород
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лянам крам, продукти, сільгоспреманент, навіть меблі
на замовлення.
За кілька років і Сваром’я,
і Старосілля поглинули хвилі Київського водосховища.
Григорій подався на комКатерина ЗУРМА
сомольську будову. РобітФОТО з родинного архіву Киселів
ників годували на одній із
брандвахт (їх притягли із
Народився 10 квітня 1931 року у родині Світловодська і поставили
колгоспників — Гриша був старшим із чоти- неподалік нинішньої авторьох дітей. Двоє з них померли у 1933 і 1937 бусної зупинки «Чайка»), на
роках, брат Іван, 1941 року народження, меш- іншій — відкрили продуктокає нині у столиці, на Оболоні. До війни хло- вий магазин. Керівник віддіпець закінчив три класи Лебедівської почат- лу робітничого постачання
кової школи. Батько, Сила Левкович, пішов (ВРП) «КременчукГЕСбуду»
на фронт 1941-го і 1942-го загинув, мати за- Анатолій Кандзюба узяв Ки- 1982 рік: діти — Станіслав і Наталя — та дружина Катерина
лишилася з двома дрібними дітьми на руках. селя до себе помічником:
Окупація перервала навчання старшого сина. товарознавцем, постачальхолодильник на 200 тонн.
Та у 1943-му він знову пішов учитися і закін- ником, заступником — які тільки обов’язки не
Все це зводила не державна, а госпрозрачив Сваромську семирічку.
доводилося виконувати!
хункова організація, яка не мала бюджетних
Григорій тягнувся до книжки, тож працюІз 1962-го це вже був ВРП «КиївГЕСбуду». вливань і платила у бюджет податки. Доводивав — паралельно із навчанням —завідуючим Григорій Кисіль років з десять був заступни- лося і ризикувати — використовувати кошти
сільською бібліотекою. Організували її тодіш- ком начальника цього відділу, потім (у 1971- не за цільовим призначенням.
ні комсомольці практично на попелищі, збу- му) поїхав до Чорнобиля — там організовуБудувати магазини та їдальні місцева
дували хатинку для сільради, при ній — біблі- вати ВРП. Знову починали з брандвахти, а за влада — і міська, і районна — допомагала:
отеку.
п’ять років ВРП уже постачав усім необхідним спонукала забудовників житла зводити і соВ армії закінчив вечірню десятирічку. Три молоде місто, що виросло на березі Прип’яті. ціальні об’єкти. Так у Вишгороді з’явився Буроки служив на Далекій Півночі, у Магадан- Державне фінансування дозволило органі- динок торгівлі, магазини «Нива», «Колосок»,
ській області, неподалік полюсу холоду — зувати таке забезпечення людей товарами і «Вишневий», «Нагорний», «Хлібосол», гастроОймякону.
продуктами, яким могла позаздрити і столи- ном і їдальня на вул. Київській. Біля дитячого
До рідного села повернувся 1957 року. ця: півтора десятка їдалень, два десятки ма- кафе-морозиво «Кирпульки» гуляли мами з
Грамотного і бувалого Григорія обрали голо- газинів, залізнична станція Янів (до речі, зу- дітками. «Дитячий світ» (де зараз «Перекресвою Лебедівської сільради. Окрім суто сіль- пинка потяга на Москву), два холодильники, ток») ввести в експлуатацію не вийшло — чеського господарства (у Лебедівці був колгосп овоче- та фруктосховища, ресторан, хлібоза- рез інсульт Григорій Силович залишив посаімені Т. Шевченка), нелегкого збору податків вод, два кондитерські цехи, картоплесхови- ду, пішов із лікарняного на пенсію.
із самих удів, що залишилися у селі, та під- ще, причал, де пришвартувалися метеори й
Загальний трудовий стаж цієї шанованої
писки на держпозику і займи, доводилось за- ракети з Києва, було навіть повітряне сполу- людини — 44 роки: Григорій Кисіль розпойматися й повсякденними та непередбачува- чення — життя кипіло…Робота на ЧАЕС була чав тринадцятирічним: у 1944-му, коли орали
ними питаннями.
справжньою школою господарювання.
коровами колгоспне поле, працював усюди,
Восени 1943-го у лісі біля села були чотири
В управлінні робітничого постачання Мі- де треба було чоловічих рук. Без відриву від
медсанбати: там і лікували, там же поряд і хо- ненерго України поцінували організаторські виробництва у 1968 році закінчив вечірнє відвали померлих від ран бійців Червоної армії, здібності та досвід Григорія Силовича — і ділення Київського торгівельно-економічного
що форсували Дніпро при визволенні столиці його перевели на роботу до столиці. П’ять інституту. Із 29 квітня по 15 жовтня 1986 року
України. Сільрада допомагала військкомату років без відпустки, а потім аж на два місяці організовував харчування ліквідаторів аварії
зібрати розкидані по всьому лісі поховання родина (дружина і двоє дітей) радо вирушили на Чорнобильській АЕС — за це відзначений
і зробити одну велику братську могилу, щоб з батьком у автомандрівку. Жили у наметі у Бі- Грамотою Верховної Ради України та Подяродичам загиблих воїнів було куди приїхати.
лорусії, Росії, Прибалтиці. Спогади незабутні: кою Ради Міністрів СРСР.
1959 року постановою Верховної Ради у Таллінні дві ночі провели під телевежею…
Нині має двоє дітей, трьох онуків й одного
Радо
повернулися правнука. Дружина, Катерина Федорівна, ковже у Вишгород, де від- лишній логопед райметодвідділу освіти, теж
діл робітничого поста- на пенсії.
чання Київської ГЕС поПочесний громадянин м. Вишгорода має
требував реорганізації. Із чимало нагород й іще більше доган — за ініПрип’яттю не порівняти: ціативу, яка потім себе виправдала: на ті часи
робоче місце — у підва- постачання у Вишгороді було досить прилі на Водогоні, торговий стойним.
відділ — на так званій базі
Людина він дотепер небайдужа: так, дуже
на вул. Шкільній у Вишго- сподівається від міської влади, що традиції
роді, бухгалтерія громад- дитячого кафе-морозива збереже і нинішського харчування — у ня «Кирпулька», а лікеро-горілчані «Мрія» й
робітничій їдальні № 2 на «Україна» замінять свої назви. Щоб молоді
Комсомольській, карто- мами гуляли з дитячими візочками без пляшпля й овочі — у земляних ки й цигарки.
буртах, фруктів не загоДуже просить Григорій Силович, щоб
2011 рік: з коханою дружиною Григорій Кисіль живе у щас- товляли зовсім…
один із нових магазинів назвали «Хлібосол»,
ливому шлюбі 46 років. Тепер поруч і онуки: Оленка й Михайлик
Роботи — непочатий а проспект Молодіжний щоби відродився
край. Насамперед було — хай у нових кварталах. А ще він вважає:
Української РСР колгоспи і сільські ради необхідно поповнити колектив молодими обов’язково має бути проспект Борисоглібукрупнили. Чотири колгоспи — лебедів- спеціалістами. Встановили зв’язки з навчаль- ський — від адмінбудинку до вишгородського
ський, два сваромські (імені Молотова і 17 ними закладами торговельного та кулінарно- храму Бориса і Гліба, а на площі перед адмінпартз’їзду) і старосільський — об’єднали в го профілю України. Побудували приміщення будинком — пам’ятник святим покровителям
один. Три сільради — Сваромську, Лебедів- контори, проклали дороги до бази, огороди- Вишгорода.
ську і Старосільську — в одну у с. Сваром’я.
ли її, побудували цибуле-, овоче- та картоПобажаємо Григорію Киселю такого ж акГригорій Кисіль очолив сваромське сіль- плесховища — на 650 т із сортувальною лі- тивного ставлення до життя і многая-многая
ське споживче товариство, яке постачало се- нією, продовольчий і тарний склади, а також добрая літа!
Сьогодні в редакції гостює Григорій
Силович Кисіль, людина, що стояла у
витоків нашого міста. Мешканець села
Лебедівки прийшов у Вишгород пішки 5
березня 1961 року, горів бажанням працювати на будівництві Київської ГЕС.

Календар

Цей день в історії
9 квітня
1921 — у Ялті відкрито Музей Чехова
1963 — колишній прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США
Іменини: Іван, Мануйло, Федосій
10 квітня
1864 — у Львові розпочав роботу
перший професійний український театр
«Руська бесіда»
1972 — підписано міжнародну угоду
про заборону біологічної зброї
1995 — Україна і Китай підписали дого-

вір про військове співробітництво
Іменини: Іларіон, Степан (Стефан)
11 квітня – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
1867 — Росія продала США Аляску та
Алеутські острови
1945 — війська союзників звільнили
в’язнів нацистського концтабору Бухенвальд
Іменини: Іван, Кирило, Марко (Марк),
Остап
12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній
день авіації і космонавтики
1654 — Ірландія і Шотландія включені
до складу Англії

1912 — у Львові українські скаути заснували Пласт
1961 — космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним,
здійснив перший політ у космос
1981 — з космодрому на мисі Канаверал здійснено запуск першого пілотованого космічного апарата багаторазового
використання «Колумбія»
Іменини: Іван, Софрон (Софроній)
13 квітня
1870 — у Нью-Йорку відкрито знаменитий музей мистецтв «Метрополітен»
1722 — у Російській імперії засновано Малоросійську колегію для керування
справами в Україні
Іменини: Аполлоній, Веніамін, Інокентій, Іпат (Іпатій)

15

Сигнали служби 101

«Читати любив завжди,
та не завжди був для цього час»

Ювілеї

2011 року

На випадок
повені…
Зберігайте спокій, про
небезпеку повідомте сусідам. Надайте допомогу
інвалідам, дітям та людям
похилого віку.
Андрій САМОЙЛЕНКО,
старший інспектор ДПН

Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування про
місце збору мешканців для
евакуації та готуйтеся до неї.
Складіть у валізу документи, одяг, необхідні речі, запас
продуктів харчування на кілька днів, медикаменти. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті. Вимкніть
електромережу, газ. Перенесіть найцінніші речі та продовольство на верхні поверхи
або підніміть вище на полиці.
Переженіть худобу, яка є у
вашому господарстві, на підвищену місцину.
ЯКЩО ОПИНИЛИСЯ У
ЗОНІ РАПТОВОГО ЗАТОПЛЕННЯ ПІД ЧАС ПОВЕНІ,
ПАВОДКА
Зберігайте спокій, уникайте паніки.
Якщо загрожує підтоплення, підніміться на верхні
поверхи, на дах, високі дерева, де й залишайтесь до прибуття рятувальників. Потрапивши у воду, зніміть з себе
важкий одяг і взуття, знайдіть
плаваючі предмети, які вас
підтримають.
ПІСЛЯ ПОВЕНІ, ПАВОДКА
Не користуйтесь електромережею до повного висихання будинку.
Обов’язково
кип’ятіть
питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були
підтоплені. Ретельно очистіть
та дезінфікуйте забруднений
посуд, домашні речі та прилеглу до будинку територію.
Осушуйте затоплені підвальні приміщення поетапно,
з розрахунку 1/3 об’єму води
на добу. Електроприладами
можна користуватися тільки
після їх ретельного просушування. Не вживайте підтоплені продукти. Все треба дезінфікувати.
Пам’ятайте!
Найважливіший обов’язок усіх громадян — порятунок потопаючих
людей!
На затопленій території не
торкайтесь електрокабелів та
електроприладів.

14 квітня – День ДАІ МВС України
1768 — Максим Залізняк та Іван Гонта
очолили повстання гайдамаків проти поляків (Коліївщина)
1909 — створена англо-перська нафтова компанія (нині — «Брітіш Петролеум»)
Іменини: Макар (Макарій), Марія,
Юхим (Єфим)
15 квітня – День працівників кримінального розшуку України; День фахівця з радіоелектронної боротьби
1923 — почалося масове виробництво
інсуліну для лікування діабету
1951 — у Лондоні вперше пройшов
конкурс «Міс Всесвіт»
1955 — у Чикаго відкрито першу закусочну мережі «Макдональдс»
Іменини: Полікарп, Тит

Мозаїка

2011 року

Вишгород

Шановні виборці!
Депутати Вишгородської міської ради від Політичної партії «УДАР» Віталія Кличка» проводять
прийом громадян за адресою: м.Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 6 , кімн. 205, ІІ поверх.
Колєва Людмила Франківна — понеділок
з 9.00-13.00 год., вівторок з 14.00- 17.00 год.
Скоробогатий Олександр Олександрович — середа з 9.00-13.00 год., четвер з 14.0017.00 год.
Приходьте, постараємось вирішити ваші питання, розглянемо пропозиції.

п а р т і я

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.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

9.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

P.S.
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Знайшов місце під сонцем,
коли воно заходило

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

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

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

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

Увага конкурс!
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії
апарату виконкому.
Вимоги:
— освіта вища;
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК;
— досвід роботи в державних установах за фахом не менше
2-х років;
Документи приймаються за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, кімн. 63. Тел: 54-554

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.
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1. Гусар. Архів. 2. Батут. Утиск. 3. Зваба.
Башта. 4. Шурпа. Падре. 5. Зміст. Стовп. 6.
Содом. Омлет. 7. Брухт. Хтось. 8. Шарко.
Комар. 9. Канва. Вадим. 10. Твіст. Стіна. 11.
Вудка. Кавун. 12. Спуск. Скіфи. 13. Парка.
Кашне. 14. Фінал. Алібі.
Вислів Ф. Ларошфуко: «Старі дурні
дурніші від молодших».
Переможець: Немилостивий Олександр Миколайович (на фото).

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
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ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «16» квітня 2011р.
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Відповіді на конкурсний
кросчайнворд, надрукований
у попередньому номері
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На дозвіллі

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу:
1. Земельна ділянка — 0,1 га, ТОВ «Дарина комплекс», вул. Київська, 3-б
2. Земельна ділянка — 1,9215 га, «Кен-Пак (Україна)», вул. Шолуденка, 19
3. Земельна ділянка — 1,2094 га, «Кен-Пак (Україна)», вул. Шолуденка, 19
Конкурс відбудеться о 10.00 15.04.2011 р. за адресою: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: 54-203.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
термін виконання робіт (не більше 10 календарних днів), копії статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію та право проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки.
Конкурсна документація подається до 14.04.2011 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, кімн. 63.

Ваші дані
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9 квітня

(в газеті не друкуються)
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Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00
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