Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
День радіо

Субота, 7 травня 2011 року, № 19 (807)

>2

Суд ухвалив: знести

>3

Вісімдесят дев’ята весна,

Доля наче тричі
перекрутила цих людей

8 травня —
перепоховання
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а-Фішка

В урочищі «Суха», що неподалік хутора Петрівське на території Ясногородської сільської ради, о
14:00 — перепоховання останків загиблих солдат і офіцерів Червоної армії, знайдених на місцях бойових дій часів Великої Вітчизняної.

Святкуймо Перемогу разом

Герої поруч

9 травня 2010
року. Олександр Іванович Попов разом
із дружиною Надією
Андріївною — біля
Стели визволителям
Вишгорода

шістдесят шостий День Перемоги
9 Травня для Олександра Івановича Попова — день особливий.
66 весен тому 22-річним юнаком
Сашко розписався на рейхстазі.
А наступного дня, 10 травня 1945го, відзначав свій 23-й день народження.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО з архіву родини Попових

Олександр Попов подолав нелегкий бойовий шлях. Із перших днів
війни курсант танкового училища —
на фронті. Брав участь у героїчній
Сталінградській битві та Курській
дузі — у складі спеціального полку
Верховного Головнокомандувача.
Був тяжко поранений, а після лікування повернувся у стрій і дійшов до
Берліна.
Т-34 молодого танкіста — сер-

жанта Попова залишився на вічній
стоянці у берлінському Трептовпарку. Як символ миру, адже всі
були твердо переконані: війни більше ніколи не буде. Та служити в армії
Олександру Попову довелось аж до
1947-го, там же — у Берліні.
Повернувся на батьківщину, в
Кустанайський край (Росія). Потрапив у відрядження до Фрунзе (Киргизстан). Звідти привіз наречену —
працьовиту ланкову Надійку. Разом
переїхали на Донбас, відновлювати
шахти. У м. Шахтарську Донецької
області Олександр Іванович трудився водієм на шахті аж до пенсії.
Вивчилися, виросли та вилетіли з рідної домівки дочки Попових
— Галина (інженер громадського
харчування) та Наталя (бухгалтер).
Олександр Іванович і Надія Андріївна приїздили до Вишгорода щороку,

Схиляємося перед мужністю
Дорогі ветерани, учасники війни, шановна громадо!
З кожним роком все далі в минуле відходять події Великої Вітчизняної
війни. Але щоразу Свято Перемоги наповнює наші серця радістю і гордістю
за вічний подвиг героїв.
Ми схиляємося перед мужністю, героїзмом і безстрашністю визволителів, котрі захистили свободу і здобули Перемогу. Вони дали нам можливість жити і творити. І цей травневий день, наповнений мирними звуками
життя, – їхній безцінний подарунок нащадкам.
На всі часи ветеран Великої Вітчизняної війни залишиться взірцем моралі і патріотизму, служіння своєму народові, вірності і любові до рідної
землі. Лише маючи перед очима такий приклад, можна виховувати дітей,
будувати майбутнє, вірити у щасливий завтрашній день.
Щиро зичу міцного здоров’я, добра та щастя ветеранам, а всім нам –
миру і злагоди на землі!
З повагою
Перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації
Ярослав МОСКАЛЕНКО

у 1986-му йшли разом із дочками
й онуками центром Вишгорода на
першотравневому параді, стояли
біля пам’ятника вождю світового
пролетаріату.
Про те, що вибухнув Чорнобиль,
Попови дізналися пізніше, а все ж у
1988-му переїхали до Вишгорода,
ближче до рідні.
Онуки, діти, город, подвір’я у
квітах. Серед цих квітів збираються
знайомі та близькі. Обов’язково —
у День Перемоги. І наступного, 10
травня, — на день народження дідуся. Цього року йому виповниться 89.
Майже дев’ять десятків нелегкого,
героїчного (скільки орденів!) життя,
яке він зовсім не вважає героїчним,
каже: «Я — такий, як усі люди».
Привітаймо ветерана з Днем
Перемоги і з днем народження!
Здоров’я й сил йому побільше!

9 травня запрошуємо всіх вишгородців на урочистості з нагоди 66-ї річниці Великої Перемоги
над фашистськими загарбниками.
09:00 – біля адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1)
виступ оркестру «Водограй»
10:30 – урочиста хода проспектом І. Мазепи
до Стели визволителям
11:30 – мітинг-реквієм
По закінченні всіх охочих запрошуємо на військово-патріотичну спартакіаду. На переможців
чекають медалі та пам’ятні призи.
22:00 на набережній Київського водосховища
– традиційний салют.
Вшануймо пам’ять живих та полеглих у боях за
нашу свободу!
Вишгородська міська рада

Платний день донора

12 травня з 9:00 до 12:00 у приміщенні Вишгородської центральної районної лікарні (вул.
Ю. Кургузова, 1) на І поверсі біля приймального
відділення – День донора (оплата 100 грн). При
собі обов’язково мати паспорт. Напередодні не
вживати жирної їжі та алкоголю — вранці кров братимуть натщесерце.
Вишгородська ЦРЛ

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 до 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.

Із Днем доблесті і героїзму!
Дорогі ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни, партизани і трудівники тилу! Шановні вишгородці!
Сердечно вітаємо вас із Днем доблесті і героїзму – Днем Великої Перемоги над загарбниками!
День Перемоги назавжди залишиться днем нашого національного тріумфу, символом
героїчного минулого, величі духу і братерства народів. Стійкість, мужність і самовідданість
старшого покоління на полях битв і на трудовому фронті в ім’я перемоги над фашизмом –
істинний взірець патріотизму для нащадків.
Багатьом героям, полеглим на полях битв, не судилося побачити Велику Перемогу.
Пам’ять про них непідвладна часу, як непідвладна часу любов до Вітчизни. Обов’язок нинішніх поколінь – бути гідними продовжувачами справи переможців, що зберегли рідну
землю, відродили її– знову зробили прекрасною і квітучою. Щороку свято 9 Травня слугуватиме нагадуванням – немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі! Так було
і буде завжди – і через десять років, і через п’ятдесят, і через століття.
Щиро зичимо вам і вашим рідним міцного здоров’я і довголіття, добра і радості, оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»
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Джерело інформації
Науково-технічний прогрес долає все вищі сходинки. Всесвітня
мережа Інтернет стала для людства
одним із найшвидших, надійніших
джерел інформації поряд із телебаченням. Це якщо близько є електромережа. Газети і журнали вам принесе поштар у будь-яку погоду. Та є
ще один швидкісний ЗМІ – радіо. Ні,
не сарафанне, а проводове.
У День радіо про перспективи
розвитку та проблеми існування
вишгородського радіо розповіла
директор Вишгородської редакції
районного радіомовлення Катерина
Олексій.
Розмовляла Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

– Катерино Володимирівно, радіо
нині переживає не найкращі часи.
Чому?
– Так, справді, майже вдвічі скоротилася кількість радіомереж у районі (у 2007 році було 12340 точок, а
на 1.11.2010 р. – 6465). Ви уявіть, що
зараз у районі не радіофіковані 10 населених пунктів, а може, й більше (у
Вишгороді – вулиці М. Ватутіна, Межигірського Спаса, П. Калнишевського
та ін.). Ми неодноразово зверталися до
Цеху телекомунікаційних послуг № 18
ВАТ «Укртелеком» – марно! Не тільки не
реагують на запити, а й при заміні опор
електропередач, на яких були радіолінії,
їх не відновлюють.
Ще однією проблемою є ставлення
до своїх обов’язків ремонтної служби
– майже неможливо викликати ремонтників додому, коли падають дроти – ніхто їх не відновлює, а при обриві — від
радіомережі відключають цілі вулиці.
Не ремонтують радіоприймачі, а
їх просто неможливо зараз придбати.
Дуже прикро – творчий колектив готує
цікаві передачі, а вони не доходять до
слухача. І це ще не все – не радіофікуються новобудови, остаточно позбавляючи проводове радіо шляхів розвитку.

Оперативно й дешево
– Чому ж так стрімко зникають
радіоточки у районі?
– Все дуже просто: ВАТ «Укртелекому» невигідне проводове мовлення –
підключення всього 40 грн та 6 грн на місяць (за Інтернет, відповідно, – 100 грн
підключення, 100 грн – абонплата. Тому
очевидні пріоритети для зв’язківців).
– Ви часто спілкуєтесь зі своїми
слухачами. Які найпоширеніші питання?
– Телефонують дуже часто. Деякі
слухачі стали героями наших радіоефірів. Зараз усім наболілі питання – транспортне перевезення, низькі пенсії,
зростання цін на продукти та комунальні
послуги. Дуже приємно, що на вулицях
мене зустрічають громадяни й дякують
за цікаву інформацію та кваліфіковано
підготовлений ефір. Люди відчувають,
що я їх не обманюю, намагаюся делікатно підійти до кожної проблеми, не образити. Особисто знаю багато тих, про
кого розповідаю. Проте дуже прикро,
коли, «завдяки» зв’язківцям, телефонує постійний слухач і каже: «Я не чую
вашого голосу»! Просто вже втомилася
відповідати на дзвінки не за адресою –
тому відразу диктую телефон ремонтної
служби.
– Що ви робите для збереження
своїх слухачів та збільшення їхньої
кількості?
– У минулому році проводили акцію
«Радіоточку в кожну домівку» – 600 жителів району виявили бажання придбати радіодинаміки. До сьогодні в мене
є всі ці заяви – колишня влада обіцяла
віднайти кошти і замовити передавачі
малозабезпеченим верствам населення, але влада «пішла», а проблема залишилася.
Дуже важливо, щоб безперебійно
працював Цех телекомунікаційних послуг № 18 ВАТ «Укртелеком», який забезпечує зв’язок по району. А для відновлення радіомереж практикувати
виділення коштів із районного бюджету
та з бюджетів сільських рад. Законодавчо налагодити випуск в Україні радіодинаміків і постачання їх у торгівлю, а у но-

Цей день в історії

Календар
7 травня – Міжнародний день
астрономії; День радіо; День Львова; День Івано-Франківська
1832 — Греція проголосила незалежність
1945 — о 2 год. 41хв. в Реймсі, у
штаб-квартирі генерала Двайта Ейзенхауера підписано акт про безумовну капітуляцію німецьких військ
Іменини: Валентин, Євсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Савва (Сава),
Фома
8 травня – День матері; Дні
пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни; Міжнародний день Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця
1886 — доктор Джон Пембертон з
Атланти вперше продав свій лікуваль-

Вишгород

ний еліксир через аптеку. Через три
роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні її знають як «Coca-Cola»
1951 — Іван Драч опублікував свій
перший вірш
1965 — Брестська фортеця, Волгоград, Севастополь, Одеса, Ленінград і
Київ отримали звання «місто-герой»
Іменини: Марк, Селіверст (Сильвестр)
9 травня – День Перемоги; День
Європи
1913 — перший політ гідроплана
С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського
1950 — створено Європейське
об’єднання вугілля і сталі — перше європейське співтовариство, що стало
передвісником Євросоюзу

вобудовах із самого
початку прокладати
проводове радіо.
– Влада допомагає?
– Мені імпонують
методи
діяльності нинішньої влади,
яка – за збереження
проводового
мовлення. Голова Вишгородської районної
держадміністрації
Олександр Приходько до Дня працівників радіо подарував нашій редакції
комп’ютер. Влада району облаштувала в адмінбудинку студію звукозапису і
трансляції, що позначилося на зручності у підготовці програм. З професійним
обладнанням працювати комфортно.
Нинішня міська влада також сприяє
розвитку радіомовлення – Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
та депутати міськради закупили обладнання та матеріали на суму 32 тис. грн
для відновлення проводового радіо на
Горі у Вишгороді.
Високопосадовці мають усвідомлювати, що ЗМІ – це місток між владою і
народом, і наскільки він буде міцним –
залежить від влади.
– Як часто ви виходите в ефір?
Що транслюєте?
–Щотижня по вівторках і четвергах
–15 хвилин о 6:30 та по неділях з 14:00
до 15:00. У будні виходять «Районні вісті», а у вихідний – «Інформаційно-музична передача» – окрім новин і тематичних передач, транслюємо музичні
вітання.
– Колектив у вас дружний? Часто
змінюється штат?
– Зараз працюємо вчотирьох. Крім
мене, завідуюча творчим відділом Вікторія Осіпчук (обидві — НА ФОТО),
електромеханік Світлана Розе, бухгалтер Ольга Буткевич. Часто залучаємо
молодь, проте ненадовго – стажуються,
навчаться – й у Київ. Я, звісно, їх розумію.
Іменини: Василь, Степан (Стефан)
10 травня
1503 — Христофор Колумб відкрив
Кайманові острови
1811 — в Англії введено паперові
гроші
Іменини: Семен, Степан (Стефан)
11 травня
1811 — у Сіамі (Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанґ і Енґ Бункери, завдяки яким виник термін «сіамські близнюки»
1907 — у Києві засновано Українське наукове товариство
1916 — Альберт Ейнштейн довів
загальну теорію відносності
1928 — у Нью-Йорку розпочато
першу у світі регулярну трансляцію телепередач
Іменини: Віталій, Євсій, Зенон, Кирило, Максим

– Які треба мати спеціальні навички, щоб працювати на радіо?
– Головне – бажання, навчитися
можна всьому. Натхненність і працелюбність – ось що допомагає майбутнім журналістам. Проте й це не головне.
Найважливіше – не схибити, не обманювати слухача. Тоді справді можна пишатися своєю роботою.
– Який він, постійний радіослухач?
– Сільський мешканець, який не має
телебачення та уявлення про Інтернет,
встає і лягає разом із сонцем і працює
на своїй землі, міські жителі старшого
віку, домогосподарки.
Крім того, радіо – єдине джерело
оповіщення у надзвичайних ситуаціях,
це – запорука оперативності. На відміну від газет та телебачення радіо – найшвидше ЗМІ. Для багатьох сільських
людей радіо є єдиним оперативним,
доступним і дешевим джерелом інформації.
– Як відомо, ви стали одним із
перших відокремлених від редакцій
газет районних радіо в Україні. Які на
меті є нововведення, креативні задуми?
–Так, цього року 19 листопада нам
– 20 років. Та ми не зупиняємося на досягнутому. Плануємо транслювати проводове радіо в мережі Інтернет. Як не
дивно, але зараз у світовій мережі немає жодного проводового радіо! Тож
знову претендуємо на першовідкриття.
12 травня – Всесвітній день медичних сестер
996 — у Києві освячено першу на
Русі кам’яну церкву — Десятинну
1929 — у Львові створено організацію письменників Західної України
— «Гроно»
1937 — британська компанія Бі-БіСі провела першу у світовій історії телетрансляцію коронації короля Георга
VI
1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО
Іменини: Артем (Артемій), Василь,
Іван, Федот, Филимон
13 травня
1975 — київське «Динамо» вперше
виграло європейський Кубок володарів кубків з футболу
Іменини: Василь, Максим, Микита, Яків

Коротко про різне

У світі
• За інформацією світових ЗМІ, американські спецназівці під час операції
в Пакистані з другого пострілу вбили
ватажка "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена; американські військові вивезли з
будинку в Пакистані, в якому жив лідер
"Аль-Каїди", 10 комп'ютерних жорстких
дисків, п'ять комп'ютерів, а також численні флеш-карти та диски, на яких була
інформація терористів (крім того, знайшли п'ять мобільних телефонів, а також
безліч документів про їхню діяльність).
• У Токіо розробили передавач поцілунків. Дослідники з Токійського універ-

ситету електрокомунікацій продемонстрували пристрій, за допомогою якого
"поцілуватися" можуть двоє інтернет-користувачів.
• На Кубі скрутили найдовшу у світі
сигару – 81,8 метра

В Україні

•
5 травня Президент України Віктор Янукович взяв участь в урочистому
зібранні з нагоди 66-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Захід відбувся у Національному палаці мистецтв "Україна". Серед запрошених були і представники вишгородських
районної й міської організацій Ради ве-

теранів війни, праці та військової служби
України.
• 14 травня — Всеукраїнський суботник. Приєднуйтеся до національної
толоки, зробіть світ навколо себе чистішим!
• Патріарх Московського патріархату Кирил взяв участь в урочистостях на
честь 90-річчя митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.
• Українці споживають за добу близько 2500 кілокалорій, тоді як жителі розвинених країн – приблизно 3300-3800 кілокалорій. Про це йдеться в новому проекті
закону "Про продовольчу безпеку".
У законопроекті передбачено пе-

релік необхідних продуктів харчування
(якщо сім'я витрачає на їжу половину
своїх доходів).
• У Севастополі 1 липня композицію "Севастопольський вальс" на площі
Свободи біля Українського культурноінформаційного центру одночасно виконуватимуть близько 1,5 тисячі пар у
супроводі зведеного духового оркестру
Військово-Морських сил.
• У Карпатах 12 щорічні змагання з
пішого туризму для молоді організувала Всеукраїнська скаутська організація
Пласт. Маршрут проклали через старовинні монастирі, історичні скелі та
пам'ятні місця Прикарпаття й Буковини.

Наше місто

Вишгород
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На кладовищах

Суд ухвалив: самочинне будівництво
знести

У поминальні і
святкові дні

1-2 травня ц. р. на
обох цвинтарях міста
побували тисячі людей.
Прочищені від сміття доріжки — асфальтовані чи
засипані гравієм. Прибирати територію часто
доводилося до ночі, у
сутінках. Тож на часі —
освітлення обох кладовищ.

Місто як живий організм — росте і розвивається. Та коли це
відбувається не за правилами, органам місцевого самоврядування доводиться вдаватися до оперативного втручання.
Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар адмінкомісії при міськвиконкомі
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Металевий кіоск біля буд. 6 на просп. І. Мазепи вже чимало років
— як більмо в оці. Та прибрати його господар відмовлявся, хоча його
неодноразово попереджували. От і довелося міськраді звертатися до
суду. Справу розглядали двічі. Обидві ухвали суду однозначні: малу
архітектурну форму, встановлену самочинно, без дозволів відповідних
структур, — ЗНЕСТИ.
Заступник міського голови Олександр Ростовцев:
— Адмінкомісія міськвиконкому працює, як ніколи, активно, і на
одному знесенні не зупиниться. Перші кроки вже зроблено. Наступними на черзі в планах — це робота по знесенню самочинно встановлених гаражів на вул. Київській. Також це стосується збудованих
за територією гаражного кооперативу боксів у приватному секторі
нижче вулиці Ватутіна, неподалік старого цвинтаря та незаконної торгівлі пам’ятниками перед в’їздом до нового кладовища (мікрорайон
«Карат»).
До відома громадян: перед тим, як щось будувати, тричі подумайте. Так, як колись: збудували чи поставили без дозволу, а потім узаконили через суд, — нині вже не буде. Правила благоустрою — однакові для всіх. Усунення порушень забудови — на особистому контролі
у голови міста. Незабаром планується затвердження нової редакції
Положення про порядок розміщення МАФів у Вишгороді, що також
вплине на покращення зовнішнього вигляду міста.

Благоустрій

Вадим КОРОЛЬ,
начальник ритуальної
служби КПЖ і КГ

Адмінкомісія повідомляє
Світлана ЧЕРЕПАН, спеціаліст 2 категорії юрвідділу
виконавчого комітету міськради, яка представляла інтереси міськради в суді:
— Справу доведено до логічного кінця.
Місто наближається до статусу міста обласного значення, набуває європейського вигляду. І щоб Вишгород був привабливим, необхідно уніфікувати зовнішній вигляд та прибрати хаотичну забудову.
Хочу нагадати підприємцям, що малий бізнес має офіційні права — за спрощеною процедурою — на розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, для задоволення потреб вишгородців у сфері торгівлі,
побутового обслуговування. Тож звертайтесь до міськвиконкому по дозвіл.

АВТОмагістраль і ГОРА

Виборчий округ № 7/14 — територія особлива.
Подвір’я будинків однієї з міських автомагістралей (вул. Н. Шолуденка, буд. 6-а, 6-в, 6-г, 8) та
приватного сектора (Гора — вул. М. Ватутіна, П.
Калнишевського, С. Палія, Межигірського Спаса,
Старосільська, а також Парусна, 2, 2-а) дуже відрізняються один від одного. Є над чим попрацювати місцевій владі.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Заступник міського голови Олександр Ростовцев,
провідний спеціаліст виконкому Тетяна Доброхотова і
секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський разом із міським депутатом Миколою Кравченком відвідали підприємства, розташовані на вул. Н. Шолуденка, 6-в, зокрема, «Укрсоцбанк», банк
«Юніверсал». Познайомилися і поспілкувалися з керівництвом, перевірили дозвільні документи, які не в усіх
оформлені належним чином. Виявили
не затверджені виконкомом режим
роботи, стихійно розміщену рекламу.
На вул. Межигірського Спаса —

несанкціоноване
сміттєзвалище.
Сміттям засипані і навколишні яри.
Депутат округу вже домовився із шляховиками, які до кінця травня мають
прибрати і вулицю, і схили. Та жителям Гори варто б не чекати міських
комунальників, а й самим взятися за
облаштування власної вулиці.

Коротко про різне
* Весняний благоустрій та підготовку
до поминальних днів
здійснено на обох
міських кладовищах.
Напередодні
1
Травня працівники ритуальної служби КПЖ і
КГ отримали грамоти
міського голови за винятково
добросовісну працю на теренах
комунального господарства м. Вишгорода, високе почуття
патріотизму, вагомий
особистий внесок у
справу збереження пам’яті героїв подій, пов’язаних з ліквідацією аварії на
Чорнобильській АЕС. (Начальник ритуальної служби Вадим Король, робітники Анатолій Марченко, Євген
Свиридов, Анатолій Гайдай, Роман
Сенченко, Олександр Облан, Олексій
Баран, Андрій Станішевський взяли активну участь у підготовці до відкриття
пам’ятника ліквідаторам чорнобильської аварії у Вишгороді).

У Вишгороді

ФОТО — Людмила МИХАЙЛЮК

У столиці

•
На Алеї міст-героїв поряд із музеєм «Великої Вітчизняної війни» відкрили виставку портретів (84) ветеранів, яку присвятили 66-й річниці
Великої Перемоги.
•
До 2013 року на Куренівсько-Червоноармійській лінії в Києві з’являться три нові станції
метро. Вже цього року планується здати в експлуатацію станцію «Виставковий центр», наступного – «Іподром» і станцію «Теремки». Водночас
ведуться роботи з будівництва метрополітену в
напрямку житлового масиву Троєщина. Там планують прокласти дві лінії метрополітену. Зокрема,
Подільсько-Воскресенська, протяжністю майже
11 км, матиме 6 станцій, з яких дві пересадочні,
плановий термін будівництва – 5 років. Друга – Лівобережна лінія протяжністю понад 7 км матиме 6
станцій. Термін будівництва – 4 роки.
•
У Києві стартував Перший конкурс
дерев'яних духових інструментів. Він присвячений першому оркестровому артисту, який отримав звання народного, – флейтисту Володимиру
Антонову. Участь у конкурсі візьмуть більше сотні
молодих музикантів, десятку кращих з них визначать протягом 4 днів і нагородять у Національній
філармонії. Переможці отримають грошові винагороди.
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* 1 травня, у поминальний день,
біля птиці-Чайки на воду ветеранигідробудівники спустили сім вінків
у пам’ять про затоплені Київським
водосховищем села.
Святкові продуктові набори до Дня
Перемоги отримали мешканці м. Вишгорода – інваліди Великої Вітчизняної
війни за сприяння Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка.
(Спонсор: ЗАТ «Х5 Рітейлгруп Україна»
– супермаркет «Перекрёсток».)

На старому цвинтарі
уздовж вулиці Межигірського Спаса є освітлення,
а от на новому необхідно
хоча би 5-10 стовпів і відповідну кількість дроту. Струм
можна під’єднати від ВРП
«А. Е. С. «Київобленерго»
чи від сусіднього приватного житлового масиву.
Є й іще над чим працювати. На старому кладовищі — облаштована колонка, на новому — зроблена
вручну свердловина. Води
не завжди вистачає. Люди,
які приходять на цвинтар,
мають зрозуміти: не в усякому колодязі є вода, якщо
одразу витягти із сотню
відер. Не варто сваритися
один з одним, краще почекати, поки колодязь наповниться, чи й узяти з дому
про всяк випадок пластикову пляшку води.
Хотів би звернутися і до
власників автомашин.
Шановні водії!
Біля воріт є спеціальне
місце для парковки.
На в’їзді перед центральними воротами на
новий цвинтар — лежачий
поліцейський, і треба гальмувати. Цим не обтяжують
себе деякі прихильники
швидкої їзди, які вантажівками, без зупинки, «влітають» на територію вічного
покою.
Зрозуміло, що не всі
можуть найняти спеціальну машину, приїздять на
тому, що знайшли. Та великогабаритні вантажівки
зачіпають інші цоколі і навіть пам’ятники. Біля однієї
з могил зник столик. Дехто
після самостійного облаштування цоколя на могилі
залишає сміття тут же чи
скидає біля інших могил.
Адміністрація цвинтаря, котра відповідає за порядок, має контролювати,
ЩО ввезли і ЩО вивезли з
території кладовища. Тому
при в’їзді до цвинтаря
необхідно заповнити відповідний документ (заяву на ім’я начальника
ритуальної служби) та
залишити його в приміщенні адміністрації нового кладовища.
До речі, там же можна ознайомитися з усіма
послугами, які надає ритуальна служба, та прейскурантом. Контактний
телефон: (098) 903-7565 (Анатолій Володимирович, телефонувати з
9:00 до 17:00 у робочі
дні).
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Дружні міста

ЄВРОПЕЙСЬКА

9 травня, разом із Святом Перемоги, європейці відзначають празник свого континенту – День Європи.
Наш Вишгород – безпосередньо
пов’язаний з містами Європи – за
рівнем розвитку, поглядами на життя та розвиток, соціальними програмами та ін.
У час, коли у Вишгороді все розквітає, манить зеленими кольорами,
жителі відмічають світле Воскресіння, у дружніх містах проходять весняні свята й концерти, мітинги й вистави. Життя триває…
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

8 – 10 квітня в «ЄВРОПА –Парку» в
ЛЬОРРАХУ (Німеччина) пройшов – ні,
не дощ, а фестиваль повітряних куль.
Кожен міг здійснити мрію дитинства –
півторагодинний політ на повітряних
кулях навколо ЄВРОПА–Парку над чудовою долиною Верхнього Рейну.
9-10 квітня на вулицях Льорраха відбулось весняне свято під джаз. На
семи майданчиках міста лунали популярні мелодії джазових та естрадних
хітів минулих років і сучасні.
23 квітня в льорраській міській бібліотеці зустріч дітей і батьків різних
національностей.Традиція відзначення інтернаціонального дитячого свята в

бібліотеці Льорраха досить давня. Щорічно у ньому бере участь безліч дітей
різних національностей, і з кожним роком їх кількість зростає. Відкрили свято діти з російської групи «Буратіно»,
потім діти, які вивчають турецьку мову,
показали казку про Ходжу Насреддіна.
На завершення свята всі діти написали
свої бажання на картках, які повітряні
кульки понесли високо в небо.
У Льорраху навесні відзначають
іще одне свято – День слов’янської
писемності і культури. Вшанування

п’ятої ювілейної річниці відбудеться 22
травня 2011 року у Культурно-Спортивному центрі міста Праттельн.
Для участі в цьому проекті планують
прилучити російськомовні і слов’янські
культурно-освітні та громадські організації Швейцарії, а також музичні, танцювальні, театральні групи слов’янського
фольклору, класичні та сучасні самодіяльні колективи, включити в програму
вернісажі та виставки слов’янського

прикладного мистецтва.
У рамках свята проведуть конкурс
«Чарівний пензель-2011» серед шкільних та дошкільних установ і організацій
на кращий дитячий малюнок. Тема: «За
мотивами народних казок». Тож, хто ще
не спланував нічого цікавого на кінець
травня, – Льоррах запрошує!
У центрі обласного міста СУЗДАЛЯ (Росія) відбувся традиційний театральний фестиваль «Біля Золотих
воріт». Першою постановкою, яку змогли подивитися глядачі, стала вистава
Державного академічного Малого театру. Показували «Лихо з розуму». Цей
фестиваль – не просто подія. Це важливий культурний захід як для самого міста, так і для всієї Російської Федерації.
Серед присутніх на фестивалі гостей
були навіть чиновники – від міського до
федерального значення.

19 березня у Суздалі ще сніжно й морозно, тож на Іллінському лузі пройшли
лижні перегони на Кубок глави міста.
Юнаки і чоловіки змагалися на дистанції
3 км. Дівчата і жінки – 1 км. Переможців
та призерів нагородили пам’ятними
медалями й грамотами, глави Суздаля.
25 квітня в місті Володимирі пройшов Перший міжрегіональний фестиваль «Дні туризму у Володимирі». Суздаль і Суздальський район на
фестивалі представляли Центр народної творчості міста Суздаля, готельні
комплекси і гостьові будинки. На стенді
«Суздальська земля» була місцева продукція: шиття, плетіння з соломки, керамічна іграшка, традиційна суздальська
медовуха. Суздаль став одним із переможців цього фестивалю.
22 квітня у РАКВЕРЕ (Естонія) у
міському театрі відкрили виставку географічних карт та глобусів ручної роботи. Майстри демонстрували карти,
різьблені з червоного дерева з позолотою та інші витвори мистецтва.
29 квітня у мальовничому естонському містечку відбувся чудовий концерт
випускників музичних шкіл міста.
На святі звучали відомі твори геніальних композиторів давнини та сучасних.
Юні виконавці вдало продемонстрували
свою майстерність.
30 квітня ракверці святкували Міжнародний день танцю, влаштували
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справжній карнавал. Танцювальною
ходою жителі Раквере пройшли через
усе місто, а на центральній площі на них
чекали ласощі та різноманітні конкурси і
танцювальні змагання.
4 травня у місті пройшли Дні інформації–2011. У Будинку культури
професійні менеджери з практичним
досвідом надавали консультації щодо
організації закладів, заповнення різноманітних форм документів. Тренінг тривав від 2 до 2,5 години. Зустрічі з цим
навчальним курсом у рамках національної акції пройдуть іще в багатьох містах
Естонії.
14 квітня в початковій школі № 1
у ВИШКОВІ (Польща) відбулася церемонія нагородження цінними подарунками та грандами на навчання в
університетах найкращих учнів міста.
Школи розробили програму, спроможну забезпечити творчих й талановитих
особистостей кваліфікованою та грунтовною освітою. Програма спрямована
на стимулювання та розвиток активної
творчої дитини, розкриття її прагнень і
талантів.
У
місті
організовано
проект
«Здоров’я та краса». З метою поліпшення здоров’я та якості життя жителів
буде запроваджено оздоровчу профілактику. Вже у травні дитячі садки № 7
та № 9 почнуть серію занять з профілактики хвороб та пропаганди здорового
способу життя: міні-лекції, ретрансляцію фільмів після спільних заходів із
батьками, бабусями і дідусями. У День
матері дівчата зможуть скористатися
безкоштовними тестами (маммографія,
вимірювання цукру в крові і кров’яного
тиску). Надаватимуть консультації косметолог і дерматолог. Останній етап –
робота з підлітками. Заняття стосуватимуться не тільки профілактики раку,

догляду за шкірою, а й спілкування, способу боротьби зі стресом.
Мета проекту – підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з хворобами
цивілізації.
1 травня у місті ДЕЛЧЕВО (Македонія) відзначили Міжнародний День
праці під девізом: «100 заходів у 100
років міста». На гірських висотах Делчева організували культурні заходи, спортивні ігри, в яких взяли участь як студенти, так і пенсіонери.
24 квітня в церкві Богоматері усім
Делчевом
святкували Великдень
(уперше за останні 60 років саме в цьому місці). Культурна частина програми
розпочалася з виконання декількох автентичних пісень. Упродовж двох годин
учасники свята слухали чудову народну
музику та хорові співи. Поласувавши
великодніми стравами, водили хороводи та проводили конкурси. На честь
свята засмажили ціле порося, а величезну паску цілком могли записати в
рекорди кулінарії.
Тільки-но у нашому Вишгороді закінчився двомісячник благоустрою, коли
всі вийшли допомогти прибирати на
вулицях, а в Македонії все тільки розпочалося 2 травня. Тільки на роботу на
вулиці Делчева вийшли безробітні! Під
час місячника благоустрою передбачається виконання будівельних, комунальних, садівничих та інших громадських робіт.
Такий проект реалізується третій рік
поспіль.
Життя – швидкоплинне. Не витрачайте його на пиво та лежання на дивані.Краще подорожуйте! Ці чудові,
мальовничі дружні Вишгороду міста – зі
своїми культурою, звичаями, гостинними жителями — залюбки зустрінуть вас
у себе!

Офіційно
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На тверде
паливо
та скраплений
газ

Розпорядженням
Київської обласної державної адмiнiстрацiї від
05.04.11 № 314 «Про затвердження натуральних
норм забезпечення населення Київської областi
твердим паливом i скрапленим газом, згiдно з
якими у 2011 роцi будуть
надаватися пільги i житлові субсидії готiвкою для
вiдшкодування витрат на
їх придбання»
норми забезпечення
населення Київщини у
2011 р.:
а) тверде паливо —
2,2 т (цiна за одну тонну
785 грн);
б) скраплений газ — 2
балони (42 кг/рік) на 1-2
особи,
3 балони (63 кг/рік) на
3-4 особи,
4 балони (84 кг/рік на
5 i більше осiб (цiна за
один балон скрапленого
газу — 99 грн).
Мідя ЛІ,
начальник управлiння праці
та соціального
захисту населення
Вишгородської РДА

Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції
України та відповідно до пункту 8.3 статті 8,
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12,
статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті
69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити у 2012 р. наступні місцеві
збори згідно з додатком 1 до цього рішення:
а) Збір за місця для паркування тран-

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської
ради
від ______2011 року № _________
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ

Розділ 1.
Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні
особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи — підприємці, які
згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних
засобів на майданчиках для платного
паркування та спеціально відведених
автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації
та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне
облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про
встановлення збору.
1.2. Об’єкт і база оподаткування
збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
міської ради спеціально відведена для
забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах
загального користування, тротуарах
або інших місцях, а також комунальні
гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за
винятком площі земельної ділянки, яка

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення місцевих зборів» підготовлений з
метою приведення у відповідність місцевих зборів до законодавчої бази та
економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення цього рішення,
складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення місцевих
зборів;
— платників зборів в частині визначення ставок місцевих зборів до норм
Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного
регулювання.
Метою державного регулювання
є упорядкування правовідносин, що
виникають у процесі нарахування та
сплати місцевих зборів.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта:
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Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу
України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою
встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих зборів.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності
регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Терміни проведення відстеження:
— базове відстеження — до набрання актом чинності;
— повторне відстеження — через
рік з моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Рішення ...
сесії Вишгородської міської ради VI скликання
№ …. від …. 2011 р.

спортних засобів;
б) Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі
торгових патентів, у тому числі пільгових і
короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.
5. Це рішення набирає чинності з
01.01.2012 року.

відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених
статтею 30 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа
земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних
гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються
за кожний день провадження діяльності
із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний
метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
1.4. Порядок обчислення та терміни
сплати збору
1.4.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до
30 числа (включно) кожного місяця (у
лютому до 28 (29) включно) за місцем
розташування спеціально відведеного
місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за
податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у терміни, визначені для квартального податкового
періоду.
1.4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
провадить діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації
такого платника збору, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як плат-

2011 року

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового
кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
виносить на публічне обговорення проект рішення
Вишгородської міської ради «Про встановлення місцевих зборів» та аналіз його регуляторного впливу на
необхідність визначення місцевих зборів:
а) Збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
Пропозиції та зауваження прийматимуться в
письмовій формі від громадян, юридичних осіб,
об’єднань протягом місяця до розробника проекту
рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу
буде розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Про встановлення
місцевих зборів
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6. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
7. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.

ника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
1.4.3. Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному кварталу.
1.5. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
1.5.1.Податкові декларації (розрахунки) подаються за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює календарному кварталу (у тому числі в
разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів,
що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
2.1. Платники збору
2.1.1. Платниками збору є суб’єкти
господарювання (юридичні особи та
фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в
установленому цією статтею порядку
торгові патенти та провадять такі види
підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах
продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у
пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім
проведення державних грошових лотерей).
2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі
суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) фізичні особи — підприємці, які
провадять торговельну діяльність у
межах ринків усіх форм власності;

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

в) фізичні особи — підприємці, які
здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на
присадибній, дачній, садовій і городній
ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як
у живому вигляді, так і продукції забою
в сирому вигляді та у вигляді первинної
переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи — підприємці, які
сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної
окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із
законодавством та здійснюють торгівлю
винятково продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією,
виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське
товариство глухих», а також фізичними
особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність винятково з використанням таких видів товарів
вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та
житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і
кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із
домішками і без них; продукти дитячого
харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська
птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед
та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
Далі на стор. 6
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(Початок на стор. 5)
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають
з ними у трудових відносинах, через
пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої
продукції відбувається за розрахунками
у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне
господарство), у тому числі в навчальних закладах, із обслуговування винятково працівників таких підприємств,
установ та організацій, а також учнів і
студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг
суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відео-ігри.
2.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового
патенту
2.2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням таких товарів (незалежно від країни
їх походження):
а) товари повсякденного вжитку,
продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального
користування, технічні та інші засоби
реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та
повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу
овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів
та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
2.2.2. З придбанням пільгового
торгового
патенту
провадиться
торговельна
діяльність
винятково
з
використанням
таких
товарів
вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні
листівки і конверти непогашені, ящики,
коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону,
яка використовується для поштових
відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального
органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім
антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські
препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язочні матеріали
та інше медичне приладдя), вітаміни
для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози
або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для
індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації
інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний,
торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ
скраплений у балонах, що реалізується

Офіційно

населенню за місцем проживання для
використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
2.2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням періодичних видань друкованих
засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні
свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів,
нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються
юридичними особами — резидентами
України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутної
продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти
для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису,
полотна, багети, рамки та підрамники
для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і
напівдорогоцінних металів.
2.3. Ставки збору:
2.3.1. За провадження торговельної
діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)
та діяльності з надання платних послуг
встановлюється з розрахунку на календарний місяць 0,2 розміру мінімальної
заробітної плати, установленої законом
на 1 січня календарного року (далі — мінімальна заробітна плата).
2.3.2. За провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах
становить — 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць — 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.4. За здійснення діяльності у
сфері розваг на квартал:
для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина»,
грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення
платних розважальних ігор) — розмір
мінімальної заробітної плати;
для використання гральних жолобів
(доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, — розмір мінімальної
заробітної плати, збільшений у 2 рази
за кожний гральний жолоб (доріжку);
для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою
жетона, монети або без них, крім столів
для більярда, що використовуються для
спортивних аматорських змагань, —
розмір мінімальної заробітної плати за
кожний стіл для більярда;
для проведення інших платних розважальних ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне
місце.
2.3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового
торгового патенту — 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
2.3.6. За провадження торговельної
діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день
— 0,02 розміру мінімальної заробітної
плати.
2.3.7. Ставки збору округляються
наступним чином — менш як 50 копійок

відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.
2.4. Порядок придбання торгового
патенту
2.4.1. Для провадження передбачених цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання
подає до органу державної податкової
служби за місцем сплати збору заявку
на придбання торгового патенту, яка
повинна містити такі дані:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові
суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у
разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує
право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності,
для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів,
пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального
місця, позначення «виїзна торгівля»;
е) назва, дата, номер документа, що
засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового
патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будьяких додаткових умов щодо придбання
торгового патенту не дозволяється.
2.4.2. Відомості, наведені в поданій
податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими
копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка даних, наведених в поданій
податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент
подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів,
пред’явлені суб’єктом господарювання
на звірку, в органі державної податкової
служби не залишаються.
У разі невідповідності даних, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі
яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних даних,
орган державної податкової служби має
право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
2.4.3. Торговий патент видається
особисто фізичній особі — підприємцю
або особі, уповноваженій юридичною
особою, під підпис у триденний термін
з дня подання заявки. Датою придбання
торгового патенту є зазначена в ньому
дата.
2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається
дублікат торгового патенту в порядку,
установленому цим пунктом.
2.4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання
платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного
відокремленого підрозділу, який не є
платником податку на прибуток, торгові
патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
2.4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання
платних послуг та діяльності з торгівлі
валютними цінностями торгові патенти
придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання
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платних послуг, пункту обміну іноземної
валюти.
2.4.7. У разі проведення ярмарків,
виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,
суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.
Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості
календарних днів року.
2.4.8. Для здійснення діяльності у
сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального
місця. Якщо окреме гральне місце має
декілька незалежних гральних місць,
торговий патент придбається окремо
для кожного з них.
2.4.9. Форма торгового патенту та
порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної
податкової служби.
2.5. Порядок та терміни сплати збору
2.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність
або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) — за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними
цінностями — за місцезнаходженням
пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері
розваг — за місцезнаходженням пункту
надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу — за місцем
реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках,
виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, — за
місцем провадження такої діяльності.
2.5.2. Терміни сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніш
як за один календарний день до початку
провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового
торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі
валютними цінностями — щомісяця не
пізніше 15 числа, який передує звітному
місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері
розваг — щоквартально не пізніше 15
числа місяця, який передує звітному
кварталу.
2.5.3. Під час придбання торгового
патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час
придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
2.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском
до кінця календарного року.
2.5.5. Суми збору, не сплачені в
установлені терміни, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
2.6. Порядок використання торгового патенту:
2.6.1. Оригінал торгового патенту
повинен бути розміщений:
біля-на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності реєстратора розрахункових операцій;
на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках,
прилавках та інших видах торговельних
точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;
Далі на стор. 11
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Вишгород
07.00 Військовий парад
2010р. до Дня Перемоги з
Червоної площі у Москві
08.15 Військовий парад
2010р. до Дня Перемоги
з Майдану Незалежності
у Києві
09.20 Підсумки тижня
10.00 Урочистості з
нагоди святкування Дня
Перемоги
14.25 Музичний фільм
«Великий День Перемоги»
15.35 Концертна
програма «Подвигом
Вашим живем...»
17.20 Х/ф «Винищувачі»
19.00, 21.20 Концертна
програма до Дня
Перемоги з Харкова
(початок)
21.00 Підсумки дня
22.20 Трійка, Кено
22.25 Х/ф «Був місяць
травень»
00.15 ТРК «ЕРА»

07.20 “Друга світова війна: 05.55 Х/ф “Врятування
Сталін, нацисти та захід “ рядового Райана”
11.00 Х/ф “У червні 41-го” 09.25 Д/ф «Москва. Осінь.
Сорок перший”
12.40 Х/ф “День
10.50 Д/ф “Ржев.
Перемоги”
Невідома війна Г.Жукова”
14.05 Х/ф “Сорокап’ятка” 12.40 Х/ф “Без права на
15.50 Х/ф “Дозволь тебе
помилку”
17.05 Д/ф “Брест: Герої
поцілувати”
17.35 Т/с “Вольф Мессінґ. фортеці”
18.45 Факти. Вечір
Людина, що бачила крізь
19.15 Надзвичайні новини
час”
з Костянтином Стогнієм
19.30 “ТСН”
20.10 Т/с “Легенда про
20.00 Т/с “Вольф Мессінґ. бомбера”
22.30 Х/ф “Ворог біля
Людина, що бачила крізь
воріт”
час “
01.05 Надзвичайні новини
21.50 Х/ф “Наволоч”
з Костянтином Стогнієм
23.45 Х/ф “Зозуля”
02.00 Т/с “Герої-3”
01.30 Т/с “Вольф Мессінґ. 02.40 Факти
Людина, що бачила крізь
03.10 Т/с “Герої-3”
03.50 Т/с “Чорний сніг-2”
час “

07.00, 12.05, 05.00
«Мультляндія»
07.30 Х/ф «У мирні дні»
10.00 «Урочистості з
нагоди святкування Дня
Перемоги»
11.20 «Ми чекаємо вас з
перемогою»
12.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 «СТН»
13.20 Х/ф «Бойовий
кінозбірник №7»
15.10 «В гостях у
Д.Гордона» А.Джигарханян
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «У них є
Батьківщина»
19.25 «Від травня до
травня 1941-1945»
21.20 «В гостях у
Д.Гордона» В.Етуш
22.15 «Парад Перемоги»
23.30 Х/ф «Бойовий
кінозбірник №7»
00.30 Х/ф «У них є
Батьківщина»

05.40,0.10, 02.25 Твій хіт
06.00 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
06.55 Створи себе
07.00 Няньки дикої
природи
07.30 Третя планета
08.00 Партизани
09.00, 20.10 Хіт-парад
дикої природи
11.05,9.00 Сталін
12.15 Погляд у майбутнє
16.00 Х/ф «Піаніст»
21.10 Бойовий план
22.10 Х/ф «Зустріч перед
розлукою»
00.00 Таємниці долі
03.05, 05.45 Сильні світу
сього
03.20 Невідома окупація
04.55 УПА. Третя сила

05.30 Х/ф «Торпедоносці»
07.00 Д/ф «Ми любили
вас, Штірліц»
07.50 Т/с «17 миттєвостей
весни»
11.55 Х/ф «Офіцери»
13.50 «Жди мене»
15.15 Концерт «Свято зі
сльозами на очах»
17.40 Д/ф «Легенда. День
Перемоги”
18.05 Х/ф “Зірка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Х/ф “Брестська
фортеця”
23.20 Д/ф “Маршали
перемоги: Жуков і
Рокосовський”
00.10 Х/ф “Голлівудські
копи”
02.00 “Подробиці”
02.30 Д/ф “Ми любили
вас, Штірліц”
03.15 Д/ф “Повітряні бої-2”

06.00 Срібний апельсин

7.00 Присвячення

06.50 Події тижня

7.25 Х/ф «Два Федори»

09.25 Урочистості з
нагоди святкування Дня
Перемоги
10.55 Друга смуга
11.10 В гостях у Д.
Гордона
12.00 Новини
12.15 Хай щастить
12.55 Право на захист
13.25 Т/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи»
15.00 Новини
15.30 Т/с «Автономка»
16.15 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.20 Новини
18.45 “Легко бути жінкою”
19.10 Концертна
програма до Дня Матері
21.00 Підсумки дня
21.40 Щоденник
пісенного конкурсу
“Євробачення-2011”
22.00 Пісенний конкурс
“Євробачення-2011” 1
півфінал

06.00, 03.10, 05.15 Диваки
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00 Створи себе
07.05 “Життя зі знаком +”
07.40,5.00 Мультфільм
07.50 Сталін
09.00, 20.50 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.55, 02.25 Твій хіт
11.10 Бойовий план
12.15 Погляд у майбутнє
16.45 Х/ф «Зустріч перед
розлукою»
18.30, 20.30, 23.15, 02.55
«24 години»
18.40, 23.25 24 години
Бізнес
18.45, 23.30 “Життя”
18.55 На перехрестях
планети Земля
20.15, 05.45 Сильні світу
сього
21.50 Генеза здоров’я
22.50 Світські хроніки
00.00 Таємниці долі
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04.55.00 Т/с «Кулагін та

05.35 Х/ф «Пожежний пес»
07.15 Х/ф «Я зроблю все»
09.20 Інтуїція
05.20.00 «Танці з зірками» 12.40 Зроби мені смішно
13.35 Співай, якщо можеш
07.00.00 «Танці з зірками. 15.10 Хто проти
блондинок?
Підсумки голосування”
18.35 Мрії збуваються
07.45.00 Х/ф “Офіцери”
00.30 Спортрепортер
00.35 Х/ф «Ванільне небо»
09.45.00 Х/ф “Єгорушка”
03.10 Служба розшуку
дітей
11.50.00 Х/ф “А зорі тут
03.15 Зона ночі. Культура
тихі…”
03.20 Мовчазне божество
15.55.00 Х/ф “Час збирати 03.30 Софія-дитя кохання
03.45 Таємниця кохання.
каміння”
Олександрія
04.00 Зоря вечірня
18.00.00 Х/ф “Доставити
04.10 Зона ночі
04.15 Медицина Київської
за будь-яку ціну”
Русі
22.00.00 “Концерт до Дня 04.30 Слово і зілля
04.45 ВІН врятував нас від
Перемоги від зірок СТБ”
чуми
23.55.00 Х/ф “Офіцери”
05.00 Зона ночі
Партнери»
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06.01, 23.00 «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, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 «Українські
пристрасті»
23.55, 04.25 «Огляд преси»
03.40 “Велика політика”

05.50 Срібний апельсин

04.00, 07.00, 08.50, 10.00,
15.00, 18.00 Новини
04.10, 07.10 «День
9.00, 18.00 Сьогодні
Перемоги» Святковий
9.30 Х/ф «Де ти був,
канал
04.35 Х/ф «Великий
Одіссею?»
полководець Георгій
13.40 Проспівано в СРСР
Жуков»
14.30 Х/ф «Гу-га»
09.00 Москва. Червона
площа. Парад,
16.55 Т/с «Повернення
присвячений Дню
Мухтара-2»
Перемоги
17.55 Хвилина мовчання.
10.10, 15.10, 18.15 Х/ф
«Світлій пам’яті полеглих у «Диверсант. Кінець війни»
18.40, 19.00 Х/ф
боротьбі проти фашизму»
«Брестська фортеця»
18.30 Т/с «Катя.
18.55 «Світлої пам’яті
полеглих у боротьбі
Продовження»
проти фашизму» Хвилина
22.10 Травень. Перемога
мовчання
22.40 Т/с «Подружжя»
21.00 «Час»
23.40 Д/ф «Вівтар
21.30 Х/ф «У бій ідуть
тільки «старики»
Перемоги»
22.55 Х/ф «Берег»
2.05 Х/ф «Народження
01.10 Х/ф «Чекай мене,
Перемоги»
Ганно»

06.00 Х/ф «Десять років
без права листування»
07.50 «Правда життя»
Психи серед нас
08.30 «Агенти впливу»
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»
12.35 Т/с «Кріт»
13.30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15.20 Х/ф «У лісах під
Ковелем»
19.00 «Легенди Великої
Вітчизняної»
19.20 Т/с «Кріт»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Легенди Великої
Вітчизняної»
22.00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23.00 Т/с «Закон і
порядок»

07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з
Лунтіком»
09.10 “Єралаш”
09.20 Т/с “Хто у домі
господар”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 “Дім-2”
17.10 Т/с “Універ”
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”
23.00 “Дім-2”+B169

06.05 “Друга світова війна:
Сталін, нацисти та захід”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.45 Х/ф «Сорокап’ятка»
12.25 Х/ф “Дозволь тебе
поцілувати”
14.10 Х/ф “зозуля”
16.05 Д/ф “Рівень
секретності -18”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30 Т/с “Інтерни”
22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Фарбована риба”
00.00 Х/ф “Наволоч”
01.50 Т/с “Одружені. З
дітьми “
02.35 Х/ф “Велика втеча”

05.10 Факти
05.35 Світанок
06.35 Світанок
07.20 Х/ф «Ворог біля
воріт»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф “Ворог біля
воріт”
10.50 Д/ф “Друга ударна.
Зраджена армія Власова”
12.45 Факти. День
13.00 Д/ф “Брест: Герої
фортеці”
14.15 Т/с “Легенда про
бомбера”
16.40 Т/с “Опера. Хроніки
відділу убивств”
18.45 “Факти”
19.15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Легенда про
бомбера”
22.30 Х/ф “Американські
гірки”
00.50 Надзвичайні новини
06.40 Світанок

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «СТН»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40, 05.00 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
15.10 «В гостях у
Д.Гордона» В.Етуш
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Молода
гвардія»
19.20, 23.25 «Міська варта»
20.00 «В гостях у
Д.Гордона» Ю.Шевчук
21.25 «В гостях у
Д.Гордона» О.Розенбаум
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»

05.05.00 “Слідство вели”
06.35.00 Т/с “Кулагін та
Партнери”
07.00.00 Т/с “Комісар
Рекс”
08.55.00 Х/ф “Доставити
за будь-яку ціну”
12.55.00 “Битва
екстрасенсів. Боротьба
континентів”
15.00.00 “Давай
одружимося”
17.00.00 “Паралельний
світ”
18.00.00 “Вікна-Новини”
18.10.00 “Неймовірна
правда про зірок”
19.55.00 “Правила життя.
Дитсадок. Скалічене
дитинство”
22.00.00 “Вікна-Новини”
22.25.00 “Правила життя.
Дитсадок. Скалічене
дитинство”
23.25.00 Т/с “Доктор
Хаус”

05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40
«Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Крутий татусь”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 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 “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”

06.30 “Ранок на 5-му”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Мотор-ТБ”
16.15, 17.15 “Українські
пристрасті”
18.15, 04.40
“Агроконтроль”
18.35, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

04.10 Х/ф “Брестська
фортеця”
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 “При загадкових
обставинах”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
17.00 Т/с “Штрафбат”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Кохання та
розлука”
22.20 Т/с “Наркомовський
обоз”
23.25 Д/ф «Фрунзік
Мкртчян»

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження”
08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Свято зі сльозами на очах”
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Т/с “Диверсант - 2:
Кінець війни”
03.30 Події
04.00 Критична точка
04.40 “Нехай говорять”

3.55 НТВ вранці
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, 0.30 Давайте
миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.40 Справи сімейні
19.30 Т/с «Катя.
Продовження»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Таємнича Росія
1.25 Слідство вели...

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, 02.10 «Модний
вирок»
13.20, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Балада про
бомбера”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
21.30 «Владислав Лістьєв.
Ми пам’ятаємо»

07.00 Х/ф “Будні карного
розшуку”
08.40 “Легенди Великої
Вітчизняної”
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”
12.30 Т/с “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.30 Х/ф “Кінець
отамана”
18.30 “Речовий доказ”
Торгівля дітьми
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Кріт»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і
порядок”
00.00 Т/с “Детективи”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Єралаш”
09.20 Т/с “Хто у домі
господар”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 “Дім-2”
17.10 Т/с “Універ”
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”

07.20 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
10.15, 12.25, 14.30 Т/с
«Диверсант - 2: Кінець
війни»
18.00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Х/ф «Фартовий»
00.15, 03.50 Т/с «Слід»
03.30 Події
04.20 Х/ф «Ворог № 1»
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д.
Гордона
12.00 Новини
12.25 Кордон держави
12.40 Д/ф
“Благословенна”
13.30 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.30 Т/с “Автономка”
16.15 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
18.55 Футбол.
Кубок України. 1/2
фіналу. «Шахтар»
(Донецьк)-”Дніпро»
(Дніпропетровськ)
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
22.45 Мегалот

06.00 «Служба розшуку
дітей»
06.05 “Друга світова війна:
Сталін, нацисти та захід”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.25, 01.25 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Ілюзія безпеки.
Фарбована риба”
12.40 “Анатомія слави”
13.30 “Розкішне життя”
14.25 Х/ф “Другий фронт”
16.05 Д/ф “Рівень
секретності -18”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 “Пекельна кухня”
21.25 Т/с “Інтерни”
22.00 Т/с “Інтерни”
22.25 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Дорога алергія”

07.25 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Легенда про
бомбера”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Легенда про
бомбера”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Пандорум”
00.55 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
05.20 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 23.25 “Міська
варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Молода
гвардія”
20.00 “В гостях у
Д.Гордона” Ю.Шевчук
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
22.25 “Дзеркало історії”

05.35.00 “Слідство вели”
06.20.00 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.45.00 Т/с “Комісар
Рекс”
09.45.00 Х/ф “Час збирати
каміння”
11.50.00 “Правила життя.
Дитсадок. Скалічене
дитинство”
15.00.00 “Давай
одружимося”
17.00.00 “Паралельний
світ”
18.00.00 “Вікна-Новини”
18.10.00 “Неймовірна
правда про зірок”
19.00.00 “Зіркове життя.
Зіркові вдівці”
20.00.00 “Російські
сенсації. Лоліта. Таємниці
понівеченої душі”
20.55.00 “Російські
сенсації. Доріжка до
слави”
22.00.00 “Вікна-Новини”

06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40
«Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф “Джинситалісман”
11.40 Т/с “Курсанти”
14.25 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 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!
20.50 Т/с “Вороніни”
21.50 Зроби мені смішно
22.50 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
01.05 Спортрепортер

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна
гавань»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

06.00,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.15, 07.50 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 22.15 Генеза
здоров’я
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.45, 02.25 Твій хіт
11.10 Трипільці
12.15 Погляд у майбутнє
16.40 Чому ми воюємо
18.55 На перехрестях
планети Земля
20.15, 05.45 Сильні світу
сього
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.15 Диваки
03.40 УПА. Третя сила

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
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 “При загадкових
обставинах”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
17.00 Т/с “Штрафбат”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Кохання та
розлука”
22.20 Т/с “Наркомівський
обоз”
23.20 Д/ф “Таємниці
століття”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження”
08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Філечка проти Колечки”
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Т/с “Диверсант - 2:
Кінець війни”
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 “Нехай говорять”

3.55 НТВ вранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40, 0.30 Давайте
миритися!
15.30 Д/ф «Усмішка
дракона»
16.05 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.40 Година суду
19.30 Т/с «Катя.
Продовження»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Д/с «Справжній
італієць»
1.25 Очна ставка

05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.20, 01.40 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 «Георгій Юматов.
Трагедія офіцера»
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15, 01.05 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Х/ф “Гроші для
дочки”
23.30 Х/ф “Зимовий вечір
у Гаграх”

05.55 Х/ф “Кінець
отамана”
08.30 «Легальний дохід»
08.40 «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”
12.35 Т/с “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.35 Х/ф “Подвиг Одеси”
16.45 Х/ф
“Транссибірський
експрес”
18.30 “Правда життя”
Руйнівники родинних
стереотипів
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Кріт»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Єралаш”
09.20 Т/с “Хто у домі
господар”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 “Дім-2”
17.10 Т/с “Універ”
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”

09.25 Книга.ua
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12.50 Д/ф “Донецьк та
його команда”
13.25 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.30 Т/с “Автономка”
16.15 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.35 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Щоденник
пісенного конкурсу
“Євробачення-2011”

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, 23.25 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Т/с “Шість кадрів”
12.15 Х/ф “Сісі - прекрасна
імператриця”
16.05 Д/ф “Рівень
секретності -18”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 Х/ф “Іван
Васильович змінює
професію”
22.00 Т/с “Інтерни”
22.25 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Шампунь на вашу голову”
23.50 Х/ф “Сісі - прекрасна
імператриця”

05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Легенда про
бомбера”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Легенда про
бомбера”
22.30 Факти. Підсумок дня
05.10 Служба розшуку

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 23.25 “Міська
варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Незабутній 1919
рік”
20.00 “В гостях у
Д.Гордона” Г.Гречко
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
22.25 “Дзеркало історії”

05.40 «Слідство вели»
06.25 «Бізнес+»
06.30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Акція”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва
екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка. Вони
не пробачать”
15.00 “Давай
одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Моя правда.
Людмила Гурченко.
“Будьласка, не умирай...”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вiкна-Новини”

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.05, 07.40
«Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Хто такий Гаррі
Крамб?”
11.15 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 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 “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”

06.01, 23.00 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 04.15
“Бізнес-час”
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»
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 Суспільнополітичне ток-шоу
“РесПубліка з Анною
Безулик”

06.00,8.45, 23.30 «Життя»
06.10, 07.50 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 21.50 Генеза
здоров’я
09.00, 20.50 Хіт-парад
дикої природи
10.10,6.00, 02.25 Твій хіт
11.10 Трипільці
12.15 Погляд у майбутнє
15.00, 20.15, 05.45 Сильні
світу сього
16.55 Чому ми воюємо
18.55 На перехрестях
планети Земля
22.50 Третя планета
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.15 Диваки
03.40 Партизани

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-7»
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 “При загадкових
обставинах “
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
16.55 Т/с “Штрафбат”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Кохання та
розлука”
22.20 Т/с “Наркомівський
обоз”
00.20 Д/ф “Акторифронтовики”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження”
08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Заєць,
смажений по-берлінськи”
13.00 “Нехай говорять.
Палата номер шість”
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Т/с “Диверсант - 2:
Кінець війни”
03.30 Події
03.50 Критична точка

3.55 НТВ вранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Ексклюзив
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40, 0.30 Давайте
миритися!
15.30 Золотий пил
16.05 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.30 Справи сімейні
19.20 Д/ф «Адольф Гітлер.
Лідер. Люди. Нація»
20.25 Т/с «Катя.
Продовження»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Справа темна
1.25 І знову здрастуйте!

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.20 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.55 “Самий народний
артист Микола Крючков”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Прожекторперісхілтон”
22.00 Конкурс
“Євробачення-2011”
Другий півфінал

05.45 Х/ф
“Транссибірський
експрес”
07.15, 15.35 Х/ф “Подвиг
Одеси”
08.30 «Легальний дохід»
08.40 «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”
12.35 Т/с “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
17.00 Х/ф
“Маньчжурський варіант”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Банда артистів
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Кріт»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Єралаш”
09.20 Т/с “Хто у домі
господар”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 “Дім-2”
17.10 Т/с “Універ”
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”
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06.00 ТРК “Ера”
09.00 Підсумки дня
09.30 Д/ф “Донецьк та
його команда”
10.00 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
12.55 Околиця
13.25 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.35 Т/с “Автономка”
16.25 Д/ф “Донецьк та
його команда”
18.00 After Live
18.20 Новини
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК “ЕРА”

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»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Ілюзія безпеки.
Шампунь на вашу голову”
12.50 “Шість кадрів”
13.20 Х/ф “Іван
Васильович змінює
професію”
15.05 “Україна: історія
катастроф. Останній
спуск”
16.05 Д/ф “Рівень
секретності -18”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.15 “Україна: історія
катастроф”
21.10 Х/ф “П’ятий
елемент”
23.30 Х/ф “Операція
“Валькірія”

дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Легенда про
бомбера”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с “Група “Zeta”
23.05 Х/ф “Дуже страшне
кіно-2”
05.35 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
“Музична програма”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
“Міська варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Незабутній 1919
рік”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Лазарєв
22.25 “Дзеркало історії”

05.00 “Слідство вели”

06.00,8.45, 20.50 «Життя»
06.10, 07.50 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 03.05
“24 години”
07.10,8.40 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00 Генеза здоров’я
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.45, 02.35 Твій хіт
11.11, 22.10 Бойовий план
12.15 Погляд у майбутнє
16.30 Маркетинг
божевілля
18.55 На перехрестях
планети Земля
20.15, 05.25 Сильні світу
сього
23.10 Полігон
00.05 Таємниці долі
03.15, 05.05 Диваки
03.30 Остарбайтери

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
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 “При загадкових
обставинах”
12.15 “Знак якості”
12.55 Т/с “Історія
льотчика”
18.10 “Ток-шоу Дмитра
Нагієва “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.40 Т/с “Кохання та
розлука”
22.30 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
00.55 Х/ф “Хвіст виляє
собакою”
02.40 Подробиці
03.20 Д/с “Стівен Сігал:
Законник”

07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
09.00 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Заєць,
смажений по-берлінськи”
13.00 “Нехай говорять.
Анастасія Волочкова: ну
і ню!”
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Екстрений
виклик. Доктор Смерть”
00.25 Т/с “Диверсант - 2:
Кінець війни”
01.30 Х/ф “Майстер
перевтілення”
02.45 Ласкаво просимо

06.00 ТРК “Ера”
08.00 Шустер-Live
12.20 After Live
12.40 Етап Кубка світу з
художньої гімнастики
13.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Ворскла”(Полтава)”Шахтар”(Донецьк)
16.00 Глибинне буріння
16.30 В гостях у Д.
Гордона
18.00 Феєрія мандрів. М.
Ужгород
18.45 Золотий гусак
19.20 Щоденник
пісенного конкурсу
“Євробачення-2011”
Підсумковий
21.30 Пісенний конкурс
“Євробачення-2011”
Передмова (продовження)
22.00 Пісенний конкурс
“Євробачення-2011”
Фінал

06.35 М/ф «Смурфи»
07.20 «Хто там?»
08.10 «Світське життя»
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Велике
перевтілення»
10.45 «Анатомія слави»
11.40 «Пекельна кухня»
13.10 “Шість кадрів”
14.10 Х/ф
“Куленепробивний
чернець”
16.05 Х/ф “П’ятий
елемент”
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Біла ворона”
23.40 Х/ф “Блакитна
безодня”
01.50 Х/ф “Операція
“Валькірія”
03.40 Д/ф “Радянська
історія”
05.05 Д/ф “Червоний
ренесанс”

09.00 Створи себе
09.05, 20.20 24 години. Світ
10.15 За сім морів
10.40 Японія очима
гурмана з Нардою
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11.40,9.40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
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
20.50 Няньки дикої
природи
21.15 Х/ф “На краю
Всесвіту”

05.15 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.15 «Найрозумніший»
09.00 М/с «Маша та
Ведмідь»
09.15 «Наші»
10.00 «Україно, вставай!»
10.35 “Попелюшка для
Баскова”
11.10 “Вирваний з
натовпу”
11.50 “Позаочі”
12.45 Д/ф “Ольга
Остроумова. Кохання
земне”
13.55 Т/с “По той бік
вовків”
17.55 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 “Подробиці”
20.30 «Майдан’s»
22.40 «Що? Де? Коли?”
23.40 “Розбір польотів”
00.50 Х/ф “Одного разу в
Мексиці: відчайдушний 2”
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мультфільми»

06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40
«Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Голий пістолет
33 і 1 / 3. Останній випад”
11.05 Т/с “Курсанти”
13.15 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 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
23.55 Зроби мені смішно
01.00 Спортрепортер
01.10 Х/ф “Глорія”
02.55 Зона ночі. Культура
03.00 SOLO-MEA

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
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 «Своїми очима»
16.30 Суспільно-політичне
ток-шоу “РесПубліка з
Анною Безулик”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 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»

3.55 НТВ вранці
7.40 Бенкет на весь світ
8.35, 14.30, 17.35, 2.15
Надзвичайна 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 Х/ф «Чотири віки
любові»
15.30 Рятувальники
16.05 Д/с «Таємниці
розвідки»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
19.55 Х/ф «Двоє в чужому
будинку»
21.45 Нтвшники
22.50 Жіночий погляд
23.35 «Суперстар»
представляє...

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»
13.20 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Олександр
Твардовський. Один у полі
воїн”
16.55 “Чекай мене”
18.15 “Поле чудес”
19.05, 05.05 “Давай
одружимося!”
19.55 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Клуб Веселих та
Кмітливих” Вища ліга
23.45 Х/ф “Золотий
перетин”

05.50 Х/ф
“Маньчжурський варіант”
07.00 Х/ф “Подвиг Одеси”
08.30 «Легальний дохід»
08.40 «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”
12.35 Т/с “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.35 Х/ф “Якщо ворог не
здається...”
17.05 Х/ф “Заряджені
смертю”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Кріт»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і
порядок”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Єралаш”
09.20 Т/с “Хто у домі
господар”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 “Теорія зради”
15.45 “Гола правда”
16.15 “Дім-2”
17.10 Т/с “Універ”
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 «Теорія зради»

06.05 Х/ф «Космічні яйця»
07.45 Real Comedy
08.15 Козирне життя
08.55 Х/ф “Випадковий
шпигун”
10.50 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.50 Квартирне питання
12.50 Х/ф “Містер Крутий”
14.45 Ти не повіриш!
15.40 Під прицілом
16.40 Провокатор
17.40 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.15 Х/ф “Одинак”
22.45 Т/с “Рюрики”
23.10 Жіноча логіка
00.15 Х/ф “Королева
проклятих”
02.10 Х/ф “Вибір долі”
03.40 Х/ф “Космічні яйця”
06.45 Квартирне питання

06.00, 07.00 “СТН”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Лазарєв
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.45 “Столиця. Підсумки
тижня”
11.00 “Файна садиба”
11.30, 14.45, 00.30, 04.30
“Мультляндія”
12.10, 02.30 “Музична
програма”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Шлях до успіху”
16.10 “Гаряча лінія “102”
16.50 Х/ф “Повітряний
візник”
18.15 “В гостях у
Д.Гордона” О.Розенбаум
21.00, 01.00 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Повість про
“Несамовитого”

06.15.00 Х/ф “Йшов

Перепелиця”

05.45 Х/ф “Серце Клари”
07.25 Х/ф “Голий пістолет
33 і 1 / 3. Останній випад”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
11.15 Мрії збуваються
12.20 Співай, якщо можеш
13.35 Файна Юкрайна
14.55 Даєш молодь
15.55 Скеч-шоу “Красуні”
17.00 Зроби мені смішно
18.00 Х/ф “Останній
самурай”
21.00 Хто проти
блондинок?
22.20 Х/ф “На грі”
00.20 Спортрепортер
00.25 Х/ф “Час убивати”
02.20 Зона ночі. Культура
02.25 Микола Лисенко
03.10 Зона ночі
03.15 Українці. Віра
04.00 Зона ночі

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20 «Клуб 700»
07.50, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.20, 21.50, 01.50, 02.50
“Тема тижня”
08.30 “Рекламна кухня”
09.50, 00.30 “Досягти
мети”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший погляд”
12.15 “Вікно в Європу”
14.10 «Страва від шефа»
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Народний контроль”
19.20, 20.20, 01.20, 02.20
“Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 03.50 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 “Життя на смак”
10.00 Т/с “Екстрений
виклик. Доктор Смерть”
12.00 Оголена красуня.
Другий сезон
13.00, 15.00, 17.00 Т/с
“Мамо, я кілера люблю”
19.00 Події
19.25 Х/ф “Заручники”
21.30 Церемонія
святкування 75-річчя ФК
“Шахтар”
00.00 Т/с “Дорожній
патруль - 4”
01.00 Щиросердне
зізнання
01.30 Х/ф “Спокута”
03.30 Події
05.10 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Усесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 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»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії та лиходії”
06.35 Х/ф “Онук
космонавта”
08.00 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.10 «Смак»
10.50 «Смак життя»
12.30 Х/ф «Важко бути
мачо»
14.25 Т/с “Загальна
терапія”
16.35 Т/с “Виходжу тебе
шукати”
19.45 «Yesterday live»
21.00 «Час»
21.15
«Прожекторперісхілтон»
22.00 Конкурс
«Євробачення-2011»
Фінал
01.15 Х/ф «Роман «аlla
Russa»
06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Прийміть
телеграму в борг”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф «Фільм! Фільм!
Фільм!»
06.45 М/ф «Умка»
07.05 М/ф “Жив собі пес”
07.15 Т/с “Суто англійські
вбивства”
09.25 Х/ф “Заряджені
смертю”
11.30 “Речовий доказ”
Торгівля дітьми
12.00 Х/ф “Зелений
фургон”
15.00 Х/ф “Таємниці
мадам Вонг”
16.50 Т/с “Сищики”
19.00 Х/ф “Шизофренія”
22.10 Х/ф “Кодове ім’я:
Чистильник”
00.10 Х/ф “Мутанти - 2”
01.45 “Речовий доказ”
03.20 “Агенти впливу”
05.05 “Правда життя”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-твійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 «Їж та худни»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.50 “Одна за всіх”
12.45 «Єралаш»
13.00 «Comedy Woman»
13.55 «Теорія зради»
14.50 «Твою маму!»
15.20 Т/с “Хто у домі
господар”
16.15 «Дім-2»
17.10 Х/ф «Сім’янин»
19.30 Т/с “Моя прекрасна
няня”
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Дім-2»
00.00 Т/с “Реальна кров”

06.25.00 “Бізнес+”
06.30.00 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55.00 Т/с “Комісар
Рекс”
10.00.00 Х/ф “Ати-бати,
йшли солдати…”
11.50.00 Х/ф “Секретний
фарватер”
17.50.00 “Вiкна-Новини”
18.00.00 Х/ф “В бій ідуть
тільки “старики”
20.00.00 “Україна має
талант!-3”
22.55.00 “Вiкна-Новини”
23.40.00 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
05.15.00 «Наші улюблені

четвертий рік війни”
07.50.00 “Караоке на
Майдані”
08.50.00 “Їмо вдома”
09.55.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.40.00 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
11.40.00 “Україна має
талант!-3”
17.00.00 Х/ф “В бій ідуть
тільки “старики”
19.00.00 «Танці з зірками»
21.10.00 “Неймовірна
правда про зірок”
22.10.00 «Танці з зірками.
Підсумки голосування»
23.00.00 «ВусоЛапоХвіст»
06.55.00 Х/ф “Максим
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06.00 ТРК “Ера”
09.05 Пісенний конкурс
“Євробачення-2011”
Фінал
12.30 Крок до зірок.
Євробачення
13.15 Шеф-кухар країни
14.10 Етап Кубка світу з
художньої гімнастики
15.25 Діловий світ.
Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Металург”(Запоріжжя)«Севастополь”
(Севастополь)
18.00 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Усі маленькі
тварини”
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
Максима

07.45 Х/ф “Лорд-злодій”

07.35 Анекдоти поукраїнськи
07.55 Т/с “Рюрики”
історія”
08.20 Х/ф “Містер Крутий”
11.00 “Міняю жінку - 3”
10.30 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
12.25 Х/ф “Біла ворона”
16.00 Футбол. Перекличка 11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
матчів “Дніпро” - “Арсенал” 13.25 Південне Бутово
та “Металіст” - “Іллічівець” 14.20 Анекдоти поукраїнськи
18.35 “Особиста справа.
14.45 Х/ф “Випадковий
Без вини винуваті”
шпигун”
19.30 “ТСН-тиждень”
16.40 Велика різниця
20.10 Х/ф “Перевізник”
17.40 Наша Russia
22.00 Х/ф “Перевізник - 2” 18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
23.40 “ТСН-тиждень”
19.45 Х/ф “Останній
00.20 “Світське життя”
бойскаут”
01.10 Х/ф “Чудова сімка” 21.50 Х/ф “Відплата”
00.10 Голі та смішні
03.20 Х/ф “Блакитна
01.30 Х/ф “Дуже страшне
безодня”
кіно”
05.15 Т/с “Принцеса
02.55 Інтерактив.
Тижневик
цирку”

09.30 “Навчайся з нами”
09.50, 12.10 “Музична
програма”
10.25 “Король професій”
10.35, 14.30, 05.00
“Мультляндія”
11.00 “Смак успіху”
11.30 “Актуальна тема”
11.45 “Студентський
квиток”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
15.25 “Шлях до успіху”
17.00 “Бенефіс
М.Поплавського в Москві”
19.00 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.25 “Гаряча лінія “102”
21.00 “СТН-спорттижневик”
21.25 “Старе добре кіно:
Х/ф “О шостій годині
вечора після війни”

08.50.00 “Їмо вдома”
10.00.00 “Неймовірні
історії кохання”
11.00.00 “Караоке на
Майдані”
12.00.00 “Холостяк”
14.45.00 “Холостяк. Як
вийти заміж”
16.00.00 “Зіркове життя.
Зіркові вдівці”
17.00.00 “Моя правда.
Людмила Гурченко.
“Будьласка, не умирай...”
18.00.00 “Російські
сенсації. Лоліта. Таємниці
понівеченої душі”
19.00.00 “Битва
екстрасенсів. Боротьба
континентів”
21.00.00 Х/ф “Лабіринти
кохання”
22.55.00 Т/с “Доктор
Хаус”

05.40 Кліпси
06.05 Х/ф “Вічно молодий”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
08.25 Даєш молодь
09.10 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.50 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.15 Х/ф “Кейт і Лео”
12.50 Шоуманія
13.40 Відеофанія
13.45 Ексклюзив
14.40 Аналіз крові
15.15 Info-ШОК
16.10 Т/с «Вороніни»
17.50 Х/ф “Любов з
повідомленням”
20.00 Співай, якщо можеш
22.25 Х/ф “На грі: Новий
рівень”
00.15 Скеч-шоу “Красуні”
00.55 Спортрепортер
01.00 Х/ф “Штучний розум”
03.25 Зона ночі. Культура
03.30 Так ніхто не кохав

06.40,5.30, 02.25 Твій хіт
07.10 Клуб Суперкниги
07.30 Клуб 700
08.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08.35 Японія очима
гурмана з Нардою
09.00 Створи себе
09.20,5.55 Мультфільм
10.20 Африканські королі
11.25 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.40 Скромна чарівність
сучасних технологій
17.00 Маркетинг
божевілля
19.00 Мисливці
20.00 Зелена варта
20.35 Няньки дикої
природи
21.00 Жива енциклопедія
21.30 Х/ф “На краю
Всесвіту”

04.45 «Найрозумніший»
06.10 Д/п «Битва
динозаврів»
07.00 “Доки всі вдома”
07.45 “Формула любові”
08.45 М/с “Маша та
Ведмідь”
09.00, 10.00, 10.35, 12.35,
16.20, 19.00 Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним”
10.40 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.35 “Орел та Решка”
12.35 Х/ф «Біг»
16.35 «КВК»
19.10 «Гаряче крісло»
20.00 «Подробиці тижня»
20.45 Т/с “Закрита школа”
23.05 Х/ф “Міс
Конгеніальність”
01.00 Х/ф “В топці”
02.55 “Подробиці тижня”

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
7.55 Їх вдачі
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
9.50 Увага, розшук!
10.30 Х/ф «Скарга»
12.25 Бенкет на увесь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія
всеросійського обману.
Вихід є!
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросерде зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
23.35 Х/ф «Дурна»
2.05 Футбольна ніч

07.40 «Смак»
08.20 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 “Доки всі вдома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Містична сила
Майстра”
13.20 Х/ф “Собаче серце”
15.50 “Олександр Жулін.
Стійкий олов’яний
солдатик”
16.50 Х/ф “Квартирантка”
18.35 “Жорстокі ігри”
Новий сезон. Фінал
21.00 “Час”
22.00 “Мультособистості”

06.00 “Легенди

09.25 Д/ф “Радянська

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Наталію Григорівну ВИГОВСЬКУ!
Незгоди людські хай згорають дотла,
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!
Як сонце на небі щоденно сіяє,
Хай щастя щоденно чимдуж розквітає!

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

- под магазин
- под салон
- под склад
- под офис
- под кафе
м. (050) 462-11-43

СТО потрібні:

-автоелектрик
-спеціаліст з ремонту
ходової частини авто
-спеціаліст з розвалсходження
(067) 366-4117
-автомаляр
-рихтувальник
-майстер-приймальник
(098) 304-68-72
- автомийник
Вул. Межигірського Спаса, 6

Тел: (044) 392-82-72

Підприємству в м. Вишгороді терміново
потрібний:
— електрозварювальник.
Досвід роботи. З/П від 3500 грн.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57

Безкоштовні оголошення
будівельні матеріали, плоский
шифер. На розбір.
Тел: (050) 699-10-97, (063) 76-86-56
квартиру 1-кімнат. 45,8 м2, великий 3-рівневий гараж,
кооператив «Лісний».
ремонт, 65 тис. у. о.
Тел: (067) 904-80-55
Тел: 52-145, (067) 319-77-40

П Р О Д А М

І Н Ш Е
Встановлення
дерев’яних
АВТОелектрик.
дверей, МДФ,
Генератори,
гіпсокартон,
стартери,
ламінат.
комп’ютерна
діагностика тощо.
Тел:
Тел:
(050) 277-07-17,
(067) 760-66-90 (067) 889-21-26

І Н Ш Е
Найму
доглядачку.
Оплата за
домовленістю.
Тел.: 5-17-15

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

06.00 “Життя на смак”
07.00 Події
07.20, 04.00 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Т/с “Екстрений
виклик. Доктор Смерть”
12.00, 14.00 Т/с “Мамо, я
кілера люблю”
16.00 Х/ф “Заручники”
18.00, 19.30 Т/с “Кохання
Надії”
19.00 Події тижня
22.20 Футбольний уїк-енд
23.30 Х/ф “Ні живий, ні
мертвий”
01.30 Щиросердне
зізнання
02.00 Х/ф “Ключ від усіх
дверей”

Металопластикові
вікна, сантехніка,

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

Автовикуп
Автокредит
Тел:
(097) 257-41-90

Свята
День матері — міжнародне свято.
Вперше визнане офіційно Конгресом США
8 травня 1914 р. Після першої світової війни це свято стали відзначати у Швеції,
Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині.
В Україні офіційно відзначається щорічно, у
другу неділю травня з 2000-го.

Історія свята

Передвісником Дня матері були весняні
святкування у Давній Греції, присвячені
матері усіх богів — Реї. Це їй, найбільш
шанованій жінці-матері, влаштовували окремі
святкування, їй віддавали найурочистіші
почесті. Згодом традиція вшанування жінкиматері потрапила до Англії. Там на початку
5 травня відзначила свій день народження
Олеся Володимирівна РУДЬКО!
У день цей святковий,
в весняний час,
Прийміть побажання
найкращі від нас,
Хай легко працюється,
гарно живеться,
Хай доля щаслива
до Вас посміхнеться!
Хай люблять Вас рідні,
шанують хай люди,
Хай щедрим на сонце
День кожний Ваш буде..
Колектив газети «Вишгород»

Потомствена знахарка Анелія

Якщо ви стомилися від невдач,
Вас переслідує чорна смуга
в житті, не впадайте у відчай,
зверніться за допомогою
до Анелії, яка передбачить
майбутнє, знімає вінець безшлюбності,
поверне чоловіка в сім’ю, лікує безпліддя,
екзему, псоріаз, алкогольну залежність.
Довідки за тел.: (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
Ліцензія № 14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005 р.

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, 15.20 “Рекламна
кухня”
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”
16.20 “Фактор безпеки”
17.20 “Палата”
17.30 “Не перший погляд”
18.20 “Машина часу”
19.20, 20.20, 01.20, 02.20
“Час інтерв’ю”
21.00, 05.15 “Час:
підсумки”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Дізнайся, як»
08.10 «Телепузики»
06.25 М/ф “Русалонька”
08.35 «Мультик з Лунтіком»
06.55 М/ф “Дюймовочка” 09.30 «Їж та худни»
09.55 «Домашній ресторан»
07.20 Т/с “Інспектор
10.50 «Хочу вірити»
Деррік”
11.15 “Модний вирок”
09.30 Т/с “Сищики”
12.10 “Давай одружимося”
11.30 “Легенди карного
13.00 “Знайомство з
розшуку”. Банда артистів батьками”
13.55 “Теорія зради”
12.00 «Агенти впливу»
14.50 “Шлюбне чтиво”
12.30 «Бушидо. Східні
15.15 Х/ф
єдиноборства»
“Ромео+Джульєтта”
17.25 Х/ф “Пляж”
15.50 Х/ф «Шизофренія»
19.00 Х/ф “Останній воїн” 19.35 Х/ф “Людина у
залізній масці”
21.10 Х/ф “Скажені акули”
22.00 “Теорія зради”
23.10 Х/ф “Щупальця - 2” 23.00 “Шлюбне чтиво”
00.00 Т/с “Реальна кров”
01.10 Х/ф “Кодове ім’я:
01.00 “Дім-2”
Чистильник”
01.50 “Гола правда”
02.45 “Речовий доказ”
02.15 Музична програма
04.15 “Агенти впливу”
“До світанку”
06.00 Телемагазин
05.05 “Правда життя”
бандитського Києва”

День матері

1600-их років, у четверту неділю Великого посту, святкували
день вшанування матері. Його називали «Неділею материнства».
З поширенням християнства в Європі це святкування змінилося
на вшанування «Матері Церкви». З часом воно переплелося з
«Неділею материнства», і народ почав вшановувати обидва свята
— і Церкви, і Матерів. У США вперше заговорили про святкування
Дня матері в 1872 році.
У 1908 році у штаті Західна Вірджинія вперше відзначили
День матері. А в 1914-му на клопотання Анни Джервіс (вона
рано втратила матір і запропонувала разом вшановувати і матірненьку, і матір-Землю, і Матір Божу) Конгрес США встановив нове
державне свято.

Пошанування серед українців

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім’ї.
Величезну роль у вихованні дітей відіграє перша, найрідніша у
світі людина — мати. Саме від неї залежить виховання дитини і
саме мати прищеплює любов до рідної землі.
Серед української громади День матері вперше влаштував
«Союз українок» Канади в 1928 році. Наступного року це свято
відзначалося вже й у Львові. Ініціатором урочистостей була
редактор тижневика «Жіноча доля» Олена Кисилевська. Також
1929-го «Союз українок» зініціював впровадження цього свята на
Тернопільщині. Товариства «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт»,
«Сокіл» та ін. організовували концерти, конференції, фестини по
всій Східній Галичині. Відтоді День Матері відзначали дуже широко.
1939-го свято заборонила радянська влада. З 1990 року
завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема «Союзу
українок», Свято матері повернулося в Україну.

Релігійне підґрунтя
День Матері відзначається у другу неділю травня, що
вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої
звертаються християни, прохаючи заступництва і допомоги. У
травні, коли природа Мати виряджає свою доню Землю в пишному
вбранні весняних квітів у дорогу життя, праці й радості, люди
висловлюють подяку материнській самопожертві і відзначають
День матері.
Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості
українців. Це пов’язано з ментальністю та суспільним ладом. Ще
в давні часи князі благали її про заступництво, віддавали честь і
хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою
лицарів українського духу — козацтва.

Офіційно

Вишгород
(Початок на стор. 6)
у пунктах обміну іноземної валюти;
у приміщеннях для надання платних
послуг, а також у приміщеннях, в яких
проводяться розважальні ігри.
2.6.2. Торговий патент повинен бути
відкритий та доступний для огляду.
2.6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на
сонці, псування внаслідок затікання
дощової води, псування сторонніми
особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії
торгових патентів у визначених цією
частиною місцях. При цьому оригінал
такого патенту повинен зберігатися у
відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана
надавати його для огляду уповноваженим законом особам.
2.6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію
суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
2.6.5. Передача торгового патенту
іншому суб’єкту господарювання або
іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.
2.6.6. Торговий патент, виданий для
провадження торговельної діяльності з
використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки
тощо), діє на території України.
2.7. Термін дії торгового патенту:
2.7.1. Торговий і пільговий патент,
крім короткотермінового торгового
патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, — 60
календарних місяців.
2.7.2. Короткотерміновий торговий
патент — від одного до п’ятнадцяти календарних днів.
2.7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг — вісім
календарних кварталів.
2.7.4. У разі невнесення суб’єктом
господарювання збору у встановлений
цим рішенням термін, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця,

що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.
2.7.5. Суб’єкт господарювання, що
припинив діяльність, яка відповідно до
цього рішення підлягає патентуванню,
до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це орган
державної податкової служби Вишгородського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який
його видав, а суб’єкту господарювання
повертається надмірно сплачена сума
збору.
Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору
3.1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи
без громадянства, які прибувають на
територію м. Вишгорода, на якій діє
рішення Вишгородської міської ради
про встановлення туристичного збору,
та отримують (споживають) послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений термін.
3.1.2. Платниками збору не можуть
бути особи, які:
а) постійно проживають у місті Вишгороді, у тому числі на умовах договорів
найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи,
що супроводжують інвалідів I групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та
курсовками в санаторії та пансіонати.
3.2. Ставка збору
3.2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.
3.3. База справляння збору
3.3.1. Базою справляння є вартість
усього періоду проживання (ночівлі) в
місцях, визначених у додатку до додатку 1 «Про встановлення місцевих зборів» цього рішення, за вирахуванням
податку на додану вартість.

7 травня

3.3.2. До вартості проживання не
включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи
білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів
на в’їзд (ввіз), обов’язкове страхування,
витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені
витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
3.4. Податкові агенти
3.4.1. Податкові агенти визначені у
додатку 2 до Рішення «Про встановлення місцевих зборів».
3.5. Особливості справляння збору
3.5.1. Податкові агенти, визначені у
додатку 2 до Рішення «Про встановлення місцевих зборів», справляють збір
під час надання послуг, пов’язаних з
тимчасовим проживанням (ночівлею),
і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції)
на проживання.
3.6. Порядок сплати збору
3.6.1. Збір сплачується до місцевих
бюджетів авансовими внесками до 30
числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків
відображаються у квартальній податковій декларації (розрахунку). Остаточна
сума збору, обчислена відповідно до
податкової декларації (розрахунку) за
звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у терміни, визначені для квартального податкового
періоду.
3.6.2. Податковий агент, який має
підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента,
зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби Вишгородського району.
3.6.3. Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному кварталу.
3.7. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
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3.7.1. Податкові декларації (розрахунки), подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює
календарному кварталу (у тому числі в
разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів,
що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 4. Відповідальність.
4.1.Платники місцевих зборів несуть
відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) по місцевих зборах
до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту
і своєчасність сплати місцевих зборів
до бюджету відповідно до Податкового
кодексу України та Закону України “Про
державну податкову службу в Україні”
(із змінами і доповненнями), інших законодавчих та нормативно-правових
актів.
Розділ 5. Контроль
5.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій по місцевих зборах до органу державної податкової служби, правильністю його
обчислення, повноту і своєчасність
сплати до бюджету здійснює орган державної податкової служби.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
***
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської
ради
від ______________ 2011 року
№_______
Перелік податкових агентів, які
здійснюють справляння туристичного
збору:
а) адміністрації готелів, кемпінгів,
мотелів, гуртожитків для приїжджих та
інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих
осіб на поселення у будинки (квартири),
що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за
договором найму.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Депутатська трибуна
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник голови
Київської обласної
державної адміністрації
В. М. Максименко
«31»_03__2011 р.

Відстань (км.)
Назва зупинки

Олексій МОМОТ,
депутат Вишгородської міськради

Вишгород (вул. Шолуденка)

0

Між зупинками

Із 1 лютого ціна проїзду на маршруті № 397
(м. Вишгород – ст. м. «Героїв Дніпра») піднялася з трьох до 4 грн 50 коп. Вишгородці (молодь, студенти, небайдужі мешканці міста,
з-поміж яких особливо хотілося би відзначити
Олексія Ростовського) обурилися і провели
акцію «4.50 — це занадто!».

ТАБЛИЦЯ
вартості проїзду на приміському автобусному маршруті
№ 397 Вишгород — Київ АС «Полісся», (ст. м. «Героїв Дніпра»)
(звичайний режим)

Від
початкового
пункту

Це занадто

Вартість проїзду (грн.)

0

Користувачі Вишгородського форуму (vforum.
com.ua) звернулися в Інтернет-приймальні депуВишгород (Центр)
0,8
0,8
0,65
татів Вишгородської міської ради та запропонували розв’язати цю проблему скаргами.
Вишгород (Кінотеатр «Мир»)
1,3
0,5
0,65
0,65
23 лютого у відповідному розділі Форуму розмістили текст заяв-скарг на ТОВ «Авто Лайн» щодо
необґрунтованого підвищення тарифів та незадоВишгород (Чайка)
2,4
1,1
0,65
0,65
0,65
вільної якості послуг. На початку березня під час
«виїзних» акцій заяви роздавали людям на зупинці
Вишгород (Затока)
3,0
0,6
0,65
0,65
0,65
0,65
біля супермаркету «Віта» та на ст. м. «Героїв Дніпра». (Щира подяка активним дописувачам Форуму Аллі Петровій та Артему Селіверстову!)
ДВС
4,3
1,3
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
21 березня ц. р. я звернувся до депутата Верховної Ради України Сергія Павленка, який надіКиїв (Лікарня)
7,3
3,0
2,00
2,00
2,00
0,65
0,65
0,65
слав запит на ім’я губернатора Київської області.
В обласній адміністрації відбулося засідання
Київ (ст. м. «Героїв Дніпра»)
11,6
4,3
3,30
3,30
3,30
2,00
2,00
2,00
0,65
комісії (був присутній і керівник ТОВ «Авто Лайн»
Олександр Балуєв), де розглянули запит народКиїв АС «Полісся»
16,0
4,4
4,65
4,65
3,30
3,30
3,30
3,30
2,00
0,65
ного депутата і численні заяви вишгородців. 31
березня ц. р. затверджено нову таблицю тарифів:
вартість проїзду із Вишгорода до ст. м. «Героїв
Вартість перевезення багажу до 100 км. — 1,00 грн
Дніпра» становить 3,30 грн.
Примітка в таблиці включено затверджений тариф 0,22 грн. ПДВ-20% та 1,5% страхового збору і не включені
Питання: чому перевізник уже другий місяць витрати, пов’язані з обслуговування пасажирів на автостанціях.
поспіль бере за проїзд 4,50 грн?
Перевізник: ТОВ «Авто-Лайн»
Директор
Балуєв О. І.
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ТЕЛЕекран
До Дня Перемоги засоби масової
інформаці майорять різноманітними
публікаціями, передачами, фільмами — від старих, класичних, просякнутних ностальгією за тим, що було,
до нових, які піднімають моральноетичні проблеми (на кшталт: шукачі
раритетів часів Другої світової потрапляють у 1941-й — і розуміють, що
таке героїзм, чому Велика Вітчизняна війна називається саме так, і вже
зовсім по-іншому ставляться до націонал-соціалістичної та фашистської
символіки, популярної серед частини сучасної молоді).
Марина КОЧЕЛІСОВА

Такі фільми —
своєрідні блокбастери, динамічні, сповнені подій і руху.
Та є й інші — про війну без жодного пострілу. О пів на першу другого травня ц.
р. «Новий канал» показав британськоамериканську художню стрічку «Хлопчик
у смугастій піжамі».
Початок — наче з акварелі. Ідеальна

Вишгород

Хлопчик у смугастій піжамі
німецька — даруйте, арійська! — родина. Батько, високопоставлений чиновник, провідник високих ідей: «Ми стараємося з усіх сил, щоб зробити цей
світ кращим». Мати, чуйна, вихована на
загальнолюдських засадах домогосподарка: «Я вийшла заміж за чудовисько».
Дванадцятирічна Гретель, захоплена на«Хлопчик у смугастій піжамі»
(The Boy in the Striped Pyjamas)
Фільм режисера Марка Германа за
однойменним романом Джона Бойна
знімали в Будапешті
Жанр: драма
Кінокомпанія: BBC Films, Heyday
Films
Країна: Великобританія, США
Рік: 2008
Продюсер: Розі Елісон, Марк Герман, Девід Геймен
Композитор: Джеймс Горнер
Оператор: Бенуа Делом

десь далеко, за межами його сприйняття, війна.
Нова посада батька. Нова домівка
— будинок у зеленому лісі, де стільки
всього цікавого. Шкода, що Бруно не
дозволяють виходити з двору. Та малий
«розвідник» щодня тікає у пошуках друзів. За лісом — огороджений колючим
У ролях:
Аса Баттерфілд — Бруно
Джек Скенлон — Шмуель
Девід Тьюліс — Рольф (батько)
Вера Фармига — Ельза (мати)
Девід Геймен — Павло
Руперт Френд — лейтенант Коплер
Шейла Генкок — бабуся
Призи:
Гойя:
Кращий фільм Європи
British Independent Film Award:
Краща актриса — Вера Фармига
Відкриття року — Аса Баттерфілд

цистськими ідеями. І восьмирічний Бруно: друзі, ігри, книжки про подорожі — і

дротом дивний світ: люди у піжамах із
номерами, чорний дим над високими

Життя минає швидко, урочисто
Бажаєм щастя в ньому аж за край.
Хай роки ваші
плинуть так барвисто,
І білий світ хай буде вам, як рай!
***

десь на заході країни.
Коли фашисти наступали на наші
землі, на їхньому шляху було й це поселення. Вороги грабували простий люд, а
хто не корився, того вбивали.
Не скорився і батько Йвана, якого також знищили. Іван і його мати лишились
самі. Хлопець, як тільки міг, здобував
їжу. Так вони прожили півтора року, — зітхнув Олесь.
— Від тяжкого і голодного життя мати
невдовзі захворіла, — продовжив розповідь юнак, — і вмерла. Лишивсь Іван сиротою. Тяжко йому було самому. Він добавив собі два роки і пішов у партизани.
Якось фашисти перевозили велику
партію боєприпасів. Івановому загону
наказано перехопити вантаж. Операцію
здійснили доволі успішно. Проте одна
граната активувалась, і близький друг
юнака це помітив.
Він хотів її знешкодити, але йому це
не вдалося. Це побачив Іван, і, вихопивши гранату з рук друга, за кілька секунд
до вибуху відкинув її на безпечну відстань. Вибухом йому зачепило руку.
Врятувати не змогли, — сумно відказав
Олесь. — Довелось ампутувати».
— Він дійсно героїчна людина! — вигукнула я. — Людина великої волі й мужності з відважним серцем й кришталево
чистою душею.
***

пічними трубами.
І — нарешті! — хлопчик з дивним іменем, у якого щез батько. Юний розвідник допоможе другові: Бруно прокопує
хід під колючим дротом і натягає на себе
смугастий одяг...
Це фільм, у якому немає боїв, катів і
героїв, а навколишній світ відбивається
у широко відкритих очах наївної дитини. Фільм про високу ціну компромісів.
Про честь і гідність не зіпсованого «високими» ідеями маленького мужчини.
Про відповідальність за думки і вчинки.
Фільм, який учить мислити, який наче
звертається до людства: «Ви вважаєте
когось (народ, мову, чиїсь переконання) негідним, нижчим за себе, не замислюєтесь над тим, що є добро і зло,
проповідуєте абсолютну — хай дуже
привабливу — державну/національну
ідею, вищу за права окремої людини?
Тоді готуйтесь до газової камери, в прямому і переносному сенсі. Тому що за
все треба платити!».
Це сумне кіно, яке ТРЕБА дивитися,
якщо ви — ЛЮДИНА.

Травневі рядки

Вірність

Валя ПОДОБЄДОВА,
учениця 5-А кл.
Вишгородської ЗОШ № 1

Жила в одному селі дівчинка Оленка.
Дружила вона з хлопчиком Васильком.
Давно дружили їхні мами, то й вони гралися завжди разом.
Отак і виросли, повінчалися. Жили у
злагоді. Дітей своїх мали. Василь добре
заробляв.
А тут — війна. Страшні муки терпіли
люди. Василя відправили на фронт. В
одному бою його тяжко поранили. Поклали у госпіталь, Олена дізналася, де
він лежав, і щодня приходила до чоловіка.
— Василику! Василечку! Не помирай! — обливалась сльозами Олена. —
Василечку! Не залишай дітей сиротами!
Але помер Василь, хоч молодий був.
Чимало хлопців залицялося до Олени. Та все марно. Вірною вона була своєму Василечку.
Часто навідувалася до могили чоловіка і плакала:
— Василечку! Василечку!
До смерті ні за кого заміж не вийшла.
Вірною дружиною залишилася.
***

Була війна…

Андрій БРЕХТ,
учень 6-В кл. гімназії «Інтелект»

В часи СРСР
Іще у сорок першім
Була у нас війна…
Та хоч вона й не перша,
А згадок в нас немало
Про неї залишилось,
Неначе з ворогами
Учора вперше бились.
Були тоді і танки,
І зброя була гарна,
Фашисти залишили
В серцях великі рани.
Ви відчайдушно бились,
Раділи перемогам,
За це від нас подяка
Героям-патріотам.
І є у наш час люди,
Що можуть змалювати
Картину тих історій,
Що боязно згадати.
І у цей день наш травневий,
(Дев’ятого він травня!)
Присвячуєм усе ми
Героям нашим славним.
Давайте усі разом
За них промовим слово,
Вклонімось ветеранам —
Солдатам вічним й вольним
Бажаймо цим героям
життя і більш любові,
Число — Дев’яте травня
— це ваш День Перемоги!
***

Сергій ХАУСТОВ

Растить детей желают все в достатке,
Любовь все предпочли бы схватке.
Какая мать войной
убить желает сына?
Не вылепишь его — ведь он не глина.
И матерей страдать умом,
душой и телом
Война заставит между делом…
О, люди! Уроки вспомните былого.
На опыте других
постройте своё слово,
И мир в сердцах всех матерей
Побед любых всегда ценней.
И дети счастья все хотят,
Ракет и бомб зачем им град?
Молитвы к Богу пусть летят.
Гуманность — вот любви парад.
***

Олена ПЛОТНІКОВА

Хай вічно лине слава,
Хай пам’ять не згасає
Про тих, хто у загравах
Своє життя лишає.
Хай подвиг їх безсмертний
Крокує поза часом
І квітнуть на могилах
Барвінки пишно й рясно.
Хай діти і онуки
Плекають їхню мрію,
Де крізь бої за правду
Іскра надії тліє.
Де Мати і Вітчизна —
Дві істини на світі
Палали в кожнім серці,
Згасали в кожній миті.
Хай вже ніколи в світі
Не прозвучить набат,
Завжди в веснянім цвіті
ВІН — ветеран-солдат!
***

Він урятував друга
Марина НОВИЦЬКА,
учениця 10-го кл.
Вишгородської ЗОШ № 1

Якось ми з друзями гуляли в парку. У
затінку молоді мами бавилися зі своїми
малими розбишаками.
Мені було трішки сумно, адже грати
із ними у квача я не могла. Тут до мене
підійшов Олесь. Він вказав на дідуся без
руки і тихо мовив: «Ти знаєш, у нього незвичайна доля».
«Що ти маєш на увазі, Олесю?» —
здивувалася я.
«Цей дідусь — герой, — хлопець присів поруч. — Він урятував друга».
«А що ж сталося?» — поцікавилася я.
— Це було під час Великої Вітчизняної війни. Іванкові тоді було тринадцять
років. Хлопчик жив у невеликому селі

Пісенька для мами

Ольга ДЯЧЕНКО

Сьогодні день весняний,
Такий бентежно-чистий!
Сьогодні наші мами
Прийшли послухать нас.
Матусі любі, знайте:
В це свято урочисте
Співаємо цю пісню,
Ріднесенькі, для вас.
Ростем, сини і дочки,
З гніздечка вилітаєм,
До рідної матусі
Повернемося знов.
Зустріне на порозі
І скаже: «Любі діти!
Хай вас оберігає
Матусина любов!»
***

Найтепліші слова — неньці
Ліана ІЛЬЇНА

У другу неділю квітучого травня ми
відзначаємо свято найдорожчої для нас
людини — свято Матері. Цього дня кожен з нас прагне зробити щось приємне
для рідної нені. Побажати їй побільше
здоров’я та простого людського щастя.
Зробити так, аби вона пишалася нами.
Адже все своє життя вона живе для
нас, робить можливе й неможливе, аби
нам було добре, аби стали справжніми
людьми та досягли чогось у житті. Мама
повсякчас допомагає нам.

Справжня матір — це людина, яка
ніколи тебе не покине у тяжку хвилину,
завжди буде поруч, навчатиме та повчатиме, підтримуватиме та любитиме. За
це ми їй дякуємо все життя. І як добре,
що є день, в який ми можемо іще раз нагадати нашій рідній матусі, як її любимо,
та піднести приємний подарунок. Адже
інколи за буденними справами, проблемами, злетами та падіннями, через які
мати завжди вболіває за нас, ми забуваємо просто подякувати їй.
Люди! Завжди пам’ятайте про свою
рідну неню. Якими б проблемами не
була забита ваша голова, висловлюйте
їй слова вдячності. Частіше кажіть, як її
любите. Адже їй цього дуже не вистачає.
Мати — найдорожча для нас людина!
Пам’ятайте про це завжди!
***
Аліса ФІХТЕНГОЛЬЦ

В небі ясному ранковому
Зірка, мов свічка, згаса,
Тане в світанку казковому
Ніжна холодна краса.
Свіжий, манливий, обласканий
Травень — коханий весни —
Землю цілуючи заспану,
В барви вдягає рясні.
Білу берізку в дібровоньці
Вітер додолу хилив,
Темними шумними грозами
Дощ тонке гіллячко вмив.
Медом солодким, ялиною,
Пахне дитинством весна,
Дзвоном струмочка, стежиною
Радість в серця принесла.
***

Моя мама

Марійка ДЖУНЬ,
учениця 4-А кл. Вишгородської ЗОШ № 1

Мою маму звуть Наталя. У неї карі
очі, русе волосся і ніжні-ніжні руки. Моя
мама любить квіти, особливо ромашки. І
тиху, спокійну музику.
Вона трудиться, щоб прогодувати
сім’ю. І її труд я поважаю. Потрібно дуже
багато зусиль, щоб виховувати нас із
братиком Ясиком.
Я дякую своїй мамі за її теплі і турботливі руки, за її труд, за її веселий погляд, за те, що вона дала мені життя. І,
якби не вона, мене б на цьому світі білому не було.
Вітаю мою любу матусю зі святом і їй
присвячую вірш «Рушник»:
Мереживо на ниточку
Я гарно нанизала.
І рушник вишиваний
Я мамі дарувала.
Кольорами чорним і червоним.
Червоний — то любов,
А чорний — то журба.
Ой, який же гарний
Рушник я вишивала
І такі кольори
З любов’ю добирала.

КОЛО жінки

Вишгород

Великодні гаївки

ФОТОрепортаж Василя КАРПЕНКА
1
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Дитячий куточок

Мій тато

3

Олена РОГОВЕНКО

Мій тато —
майстер на всі руки, —
Він змалку здібний до науки...
Мені дідусь розповідав,
Як він шпаківню змайстрував.
Зробив плота
колись з... паркана,
Щоб мандрувати океаном.
А з дідусевого мопеда
Зібрав собі ... велосипеда!
Ще, від бабусі по секрету,
Він з діжки
змайстрував…ракету.
І мав би вранці стартувати,
Але бабуся вийшла з хати.
Я теж до праці небайдужий,
Уважний і старанний дуже—
Мене навчив сьогодні тато
Будинок з кубиків складати!

Бабусин рецепт

Лікуємо енурез
4

5

У моїх знайомих шестирічна дівчинка вранці
завжди прокидалася у
мокрій постелі.

Леся ВЕСЕЛА

Галявина поряд із Собором
Вишгородської Богородиці —
чудове місце для народних гулянь.
Парафіяльні троїсті музики, де
грав кожен охочий, навіть панотець Сергій Прудко взявся до великого барабана (по-народному
бухало, з наголосом на першому
складі). Парохіянин Степан Уліс
(ФОТО 5) — організатор ансамблю «Транс Карпатія» спочатку зіграв джаз, гідний світових сцен,
а потім ушкварив народні танці,
кожна нотка яких, здається, генетично закладена у наших жилах.
Гречаники, картопля, ойра, карапет, коробочка не дадуть всидіти
ні старому, ні малому (ФОТО 4).
Смачний ярмарок… Спортивні
конкурси для молоді, ігри для ді-
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тей (ФОТО 2, 6)… Виставка прадавніх символів, які заманливо розхитувались на Писанковому дереві (ФОТО 1, 3)… І весняні Великодні

Кросворд «ПЕРЕМОГА»

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 5. Російське місто, під яким у листопаді 1941
року Червона армія завдала контрудару німецько-фашистським
військам. 6. Радянські війська 30 квітня 1945 року штурмом заволоділи рейхстагом і підняли на ньому ... Перемоги. 8. У серпні-вересні 1943 року Червона армія звільнила ... (південну територію
України) від німецько-фашистських загарбників. 11. Витягнута в
море портова споруда. 13. Гітлерівський ... «блискавичної війни»
був остаточно зірваний битвою під
Москвою. 14. Європейська країна —
союзник фашистської Німеччини у війні 1941-1945 років проти СРСР. 15.
Радянський літак-бомбардувальник
часів Другої світової війни. 16. Літакбомбардувальник часів Другої світової
війни. 18. Командуючий групи німецько-фашистських армій «Північ» (1944
рік). 20. В СРСР 24 червня 1941 року
була створена ... по евакуації підприємств у тил. 21. Народно-визвольною
армією Югославії в роки Другої світової війни командував Й. Броз .... 22.
Легка циркова споруда. 25. Організатор і керівник партизанського руху
в Україні в роки Другої світової війни.
26. Берлінська операція в квітні-травні 1945 року — наступ Червоної армії
проти німецько-фашистських військ,
бої за ... .
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дзвони (ФОТО 7)…
Ті, хто завітав до громади Собору Вишгородської Богородиці, не пошкодували.

По вертикалі: 1. Українське місто, яке у серпні 1943 року звільнено Червоною армією від німецько-фашистських загарбників. 2.
У вересні 1944 року ... Болгарії оголосив війну фашистській Німеччині. 3. У 1961 році почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська .... 4. На річці Ельбі в районі міста ...
(Німеччина) 25 квітня 1945 року війська 5-ї армії 1-го Українського
фронту зустрілися з військами 1-ї американської армії. 7. Радянський транспортний літак. 9. Балтійська ... операція Червоної армії проти німецько-фашистських військ, проведена в березні 1945
року. 10. Нижча посада викладача у вузах. 12. Хлорид ртуті. 13.
Документ про право винахідника
на його винахід. 17. Герой Радянського Союзу, старший сержант,
який під час Сталінградської битви зі своєю штурмовою групою
утримували в Сталінграді «Дім
Павлова» від атак фашистів до
самої ліквідації німецько-фашистської групи військ в районі Сталінграда. 19. ... 3 липня 1941 року
виступив по радіо з директивою
про перехід СРСР на військовий
стан. 22. Генеральний ... в роки
Другої світової війни — основний
робочий орган Ставки Верховного командування Збройними силами СРСР. 23. Радянський літак
— штурмовик часів Другої світової війни. 24. Російське місто, яке
у серпні 1943 року Червона армія
звільнила від німецько-фашистських військ.

Ніякі лікарські засоби
не допомагали. Бабусясусідка порадила простий
рецепт. Він допоміг дитині
і врешті заспокоїв батьків.
Можливо, ще комусь
знадобиться бабусин рецепт.
1. Звечора столову
ложку свіжих (або дві ложки сухих) листків вільхи
залити склянкою холодної кип’яченої води і настояти до ранку. Потім
закип’ятити,
охолодити,
процідити. Випити зранку
натщесерце.
Курс лікування — до повного видужання.
2. Протягом 10 днів
давати дитині о 20.30 підсолений хліб, а о 21.00 —
склянку настоянки із насіння кропу і вкласти спати.
Потім чотири місяці давати пити перед сном тільки настоянку.
Готують її так. Столову
ложку насіння кропу залити склянкою окропу,
прокип’ятити дві хвилини
і 45 хвилин настояти. Процідити.Щодня готувати свіжий напій.

Світ фантастики

Це — мій вибір

Страхітлива дійсність,
у світі настав хаос. Земля помирала. Далеке невідоме майбутнє. А я все
стою та дивлюся. Озираюся і не можу ні на мить
відірвати погляду.
Юрій АФОНІН

Це щось жахливе. Ціла
планета, як яблуко, просто
розламалася… Зник день,
не стало ночі. Сліпуче світло та хаос… Причину встановити не вдалося. Але ми,
земляни, відчували трагедію усією душею. Кораблі
відлітали на інші планети
рятували останніх жителів
землі.
Я біг зі своєю сім’єю так
швидко, що ми й не помітили, як опинилися біля носія. Він був останній. Місця залишилося лише для
трьох чоловік. А нас четверо. Якраз… Дружина з острахом глянула на мене.
— Ні, він цього не зробить… — певно, подумала
вона.
— Летіть, скоро Земля
загине. Хай хоч хтось виживе там, на Місяці…, —
рішуче сказав я і відступив.
— Але…
— Піклуйся про дітей! —
мовив я і закрив двері.
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Державна
допомога інвалідам

Надбавки
на догляд

Вишгород

«Доля наче тричі перекрутила цих
людей, які нас чекають, мов Бога»
Червоний Хрест

15 березня 2011 року
Верховна Рада України
прийняла Закон України
«Про внесення змін до
деяких законів України
щодо надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим
сім’ям та інвалідам» за
№ 3133-17 (набув чинності з 08.04.2011 року).

хаті, — промерзають. І стіни потріскані.
У Рудні Димерській у серпні 1986-го
заселилося 45 родин з чорнобильської
зони (не думали, що дадуть будинки, які
зводив Миколаїв), нині тут живе 21 переселенець. Багато кого немає в живих. Вже
тут, на новому місці, народилися діти. Молодь повиїздила. У старших залишилася
туга — за своїм селом.
Цього року ми не ходили по домівках,
роздали продуктові набори, сформовані
за кошти Червоного Хреста (благодійні,
внески тощо), просто на вулиці. Винесли
на вулицю лавки. Козаровицькі артисти
заспівали. А слухачі… всі з ціпками — доля
наче тричі перекрутила цих людей (НА
ФОТО). Та в очах стільки щирої вдячності,

що привезли концерт: «Ми ж із свого двору нікуди не виходимо».
Лівобережні переселенці живуть заможніше за правобережних, ніхто не жалівся, що погано прийняли, як чужинців
(добротні хати будували Кіровоград і Закарпаття), та все ж люди пригнічені, бо
здоров’я нема..
Є з с. Копачі, м. Припяті Чорнобильського району. Розповідають: «2 км від
реактора — і ніхто не сказав про аварію,
а я кабаки садила», «Вантажили ми пісок у
вертольоти, а коло мене стояла мала дитина. Я зараз інвалід. Чоловік вже помер»
— і мороз поза шкірою від цих слів.
Продуктові набори носили ми в кожну хату, разом із головою Лебедівської
сільради та Оленою Главою (відділ внутрішньої політики Вишгородської РДА).
«Деснянські зорі» з Вищої Дубечні підготували тематичний концерт, присвячений
роковинам Чорнобиля, Великодні, жартівливі пісні. Переселенці всотували кожне слово, проводжали нас, запрошували
приїхати знов. Ми іще раз переконалися,
наскільки потрібна цим людям підтримка,
увага й милосердя. Щодня.

Результати Всеукраїнського місячника Червоного Хреста «Відкрий волонтера в собі», який відбувся 4 квітня
— 4 травня ц. р.:
Найактивніші — «КаратЛіфтКомплект
(Сергій Горішний), постійний спонсор
Вишгородської районної організації Червоного Хреста України, та ТОВ «Герогласс
України».
Димерська гімназія цього року зібрала більше 10 тис. грн: три тис. — дитячому будинку змішаного типу «Любисток», а
також на лікування: 2100 — учня Юрія К.,
9600 — учня Юрія С., 1250 грн – учителя
початкових класів Глібівської школи.
Новопетрівська школа № 3 зібрала 600
грн на лікування учня Юрія К., Демидівська
ЗОШ — до 1 тис. грн.
Станом на 20 квітня ц. р. Червоний
Хрест України передав постраждалим
у Японії більше півмільйона грн. У Вишгородському районі зібрали 7 тис. грн.
Найактивніше відгукнулися школярі
— і це результат виховної роботи дирек-

торів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Вишгородщини. Найбільше
зібрали: Синяківська, Гаврилівська, Нижчедубечанська, Литвинівська, Ровівська,
Катюжанська загальноосвітні школи, новопетрівські ЗОШ № 1 і № 3, Вишгородська ЗОШ № 1 та Димерська ЗОШ № 1.
Переводили гроші на рахунок і приносили їх особисто в районну організацію
Червоного Хреста України приватні особи із Пірнова і Вишгорода, а також трудові
колективи: ДНЗ «Ластівка» (Вишгород),
«Зернятко» (Демидів), Вишгородської
РДА, ВРКП «Комунальник», ВМКП «Водоканал», Вишгородського відділення Пенсійного фонду України, Територіального
центру при управлінні праці і соціального
захисту населення Вишгородської РДА,
вишгородської аптеки № 23.
7 червня — 50-річчя патронажної
Служби милосердя Червоного Хреста
України. Організація наша — громадська, тож долучитися до милосердя
може кожен.

Мідя ЛІ,
начальник управлiння
праці та соціального
захисту населення
Вишгородської РДА

Цей закон передбачає:
— призначення надбавки на догляд на дітей-інвалідів особам, які перебувають у відпустці по догляду
за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці
без збереження заробітної
плати, у разі, якщо дитинаінвалід потребує домашнього догляду, при умові
фактичного догляду за
нею;
— призначення надбавки на догляд за одинокими
інвалідами з дитинства ІІ-ІІІ
груп, які потребують постійного стороннього догляду, на підставі довідок,
які видаються лікарськоконсультативними комісіями лікувально-профілактичного закладу;
— виплату допомоги
на поховання у разі смерті інваліда з дитинства та
дитини-інваліда відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам» або інших нормативно-правових
актів — за вибором члена
його сім’ї чи особи, яка
здійснила поховання.
Із 01.01.2012 року на
25 відсотків збільшується
розмір надбавки на догляд
за інвалідом з дитинства І
групи.

ФізкультУРА

Вишгородська районна організація Червоного Хреста (ВРО ЧХ) України свою роботу будує за програмами.
Так, програму «Психологічна підтримка постраждалих після аварії на ЧАЕС»
розпочато практично одразу після аварії на Чорнобильській атомній станції
— 1986-го року. Багато років оплачували проїзд на поминальний день переселенцям у зону відчуження.
Таміла ОРЕЛ, голова ВРО ЧХ України

У квітні 2011-го — до 25-річчя аварії
на ЧАЕС — відбулася наша зустріч з переселенцями із зони відчуження: у трьох
вишгородських селах —Федорівці, Рудні
Димерській і Лебедівці. Завжди на акції ЧХ
(боротьба з туберкульозом, СНІДом — поїздки по школах тощо) транспорт давав
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС. Цього року
звернулися до голови правління ВАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти. Наступного дня
передзвонив диспетчер — і хвилина в хвилину автобус був на місці.
Валентина Духота, заступник голови
Вишгородської РДА, вручала матеріальну
допомогу, а ліквідаторам — грамоти з матеріальною допомогою.
Поїхали у Федорівку і Рудню Димерську — традиційно — з художньою самодіяльністю (ансамбль «Журавлині ключі» із
с. Козаровичі).
У Федорівці переселенців з Володимирівки Поліського району — ціла вулиця. І
нинішній голова Ровівської сільради Михайло Мартиненко, і секретар сільради у
Федорівці — родом з Володимирівки. Як
жили сусіди поруч, так і на новому місці
поселили. Тільки стелі не такі, як у рідній

ЧАЙКА набирає висоту

Як показали матчі чергового туру першості
та Кубку м. Києва з футболу, розгромна поразка
наших земляків основної «Чайки» в першому турі
була швидше випадковою, ніж закономірною.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч КДЮСШ

Уже в кубковій грі наші футболісти зуміли проявити характер і за нічийного результату в основний
час (1:1) таки добили суперників з «Аяксу» в серії пенальті — 5:4. А в черговій грі першості «Чайка» буквально «винесла» з поля футболістів київського «Переможця» — 5:0. Хет-триком у воротах суперників
відзначився Євген Швей, по одному забили Тарас
Плюта та Володимир Сидорчук.
Найбільш насиченим був ігровий тиждень у нашої
молодіжної команди: вони встигли провести три зустрічі. Спочатку була нічия (1:1) з «Арсеналом» (гол
на рахунку Дениса Карнаушенка), потім перемога
над «Зіркою» — 2:1 (вирішальні голи забив Дмитро Парубок) і, нарешті, результативна нічия (3:3) з
«Восходом». Цього разу влучними були удари Дми-

тра Пономаренка, Юрія Семидонського та Дмитра
Парубка.
А от молодше покоління «Чайки» зіграло менш
вдало. Так, футболісти 1998 р. н. поступилися в
упертій боротьбі Ф/К «Київ» з рахунком 1:2, важко
даються успіхи дебютантам вищої ліги «Чайці-99».
Рівень гри нинішніх суперників значно вищий, і тому
чергова поразка від ДЮСШ-15 (0:5) спеціалістів
футболу не здивувала.
Продовжують долати футбольні університети
(тобто набиратися досвіду) наші наймолодші — з
«Чайки» 2001-го р. н. Цього разу суворими екзаменаторами наших «чаєнят» були набагато досвідченіші футболісти команди «Європа» з м. Прилуки.
Кінцевий результат на табло — 1:7 на користь гостей з Чернігівської області — дещо засмутив і самих
наших футболістів, і їхніх уболівальників, але будемо
вірити в майбутні перемоги наших футбольних обдаровань.
А от хто знову порадував і грою, і результатом, то
це футболісти «Чайки» 2000 р. н. В кубковій грі вони
красиво обіграли суперників з ДЮСШ-21 з рахунком
4:2 і вийшли до наступного кола змагань.

Сигнали служби 101

«Подарунки» війни
У нашій землі донині «спить» чимало вибухонебезпечних предметів (авіаційні бомби, снаряди, інженерні
і артилерійські міни, гранати, патрони та ін.).
Володимир ВЕРЕМЕЄВ,
заступник начальника Вишгородського РУ ГУ МНС України в
Київській області,
майор служби цивільного захисту

Головна небезпека таких «подарунків» війни — пристрої
ініціювання вибуху. Від вологи, перебування в землі, при
взаємодії металу та вибухівки утворюються хімічні сполуки
— пікрати, які є основною небезпекою (зовні мають вигляд
білуватих порошкоподібних наростів).
Пікрати вибухають навіть від невеликого тертя, іскри, удару. Тому при виявленні вибухонебезпечного предмета до нього не можна навіть доторкатись — це дуже небезпечно.
НЕОБХІДНО: обгородити місце виявлення боєприпасів і
нікого туди не допускати; повідомити органи влади, міліцію,
військовий комісаріат, управління з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації.
Підготовлені фахівці-піротехніки підривають виявлені
вибухонебезпечні предмети — на місці виявлення або на
спеціальних полігонах.

Гайд-парк

Вишгород

Простите меня, ветераны!

Картинка праздничных новостей всегда
одна и та же. Власть поздравляет. С одной
стороны — здоровые лбы, лоснящиеся от проступающего через оболочку ресурса, а с другой — старики, уходящие и так и не понявшие,
ЗА ЧТО такая жизнь.
Олена МАРКОСЯН
(Мовою оригіналу)

Особисте

Между ними пропасть. Бездна. Лбы искренни в
своем стремлении поздравить. И это усугубляет...
А еще страшнее, когда ветераны благодарны или
когда воевавших представляет сословие детей
войны. Сразу вспоминаю парады, где в колоннах
идут важные гости, налоговики, чиновники, герои,
чернобыльцы, пенсионеры и т. д.
Не могу на это смотреть, потому что видела на
курортах мира стариков побежденной Германии.
Они не ходят в парадах. Они путешествуют по земного шару, загорают на солнышке, дегустируют
вина в комфортабельных отелях, фотографируют
красоту, отвечают на звонки детей и внуков словами: «Не волнуйся, у нас все замечательно, нам ничего не нужно, у нас все есть, не скучайте, мы еще
съездим к друзьям...»
В чем моя вина? Что я сделала не так? Мало работала? Много ела? Купила лишний холодильник
и две блузки вместо одной? Я, наверное, идиотка,

Українство

но ругаю себя за то, чего у наших стариков никогда
не было.
Но я действительно виновата. Эта моя жертвенность, добросовестность, терпеливость, работа, работа, работа и всепрощение стали приговором для моих стариков и детей. Власть, забывшая
про честь, совесть и добродетель, выросла на
жертвенности народа. На отсутствии у него здорового эгоизма.
Народ понемножку «тянет свое» и страдает,
чувствуя себя мелким воришкой, недостойным
уважения. А власть поздравляет его и презирает
одновременно. Она тоже не понимает, «за что»
такая жизнь, и больше всего на свете боится оказаться по другую сторону, в рядах тех, кого она сегодня поздравляет.
Простите меня, ветераны и дети. Я осознала
свою вину и, надеюсь, исправилась. Я уже эгоистка
и не буду жертвовать собой ради светлого завтра, потому что не хочу светлого завтра. Не хочу
гордиться тем, что наш премьер побил рекорды
валютных запасов. Пусть он сам этим гордится.
Я хочу светлого сегодня! Для всех. Но этого в
праздничных программах не увидишь. Там власть
поздравляет ветеранов с победой и подсчитывает
— сколько же их осталось, чтобы последним подарить машины, квартиры и отдать ДАНЬ уважения.
Моих стариков уже нет, а я маюсь и не включаю
телевизор накануне Дня Победы...

7 травня

2011 року

Проща

До Вишгородської Богородиці
28-29 травня 2011 р. паломники з усієї України прибудуть до нашого міста, щоб поклонитися копії однієї з
найдавніших ікон Київської Русі – Вишгородської Богородиці. За переказами, її написав ще апостол і євангеліст Лука.
З давніх-давен люди приходили до Вишгородської Богородиці по заступництво та допомогу. Цьогорічна молитовна
мандрівка стане вже третім великим паломництвом до Собору Вишгородської Богородиці. Взяти участь у прощі може
кожен.
За словами пароха о. Сергія Прудка, до Собору приходить щораз більше паломників. Люди приносять до Богородиці свої радості й страждання, і Вона вислуховує тих, хто
приходить з вірою.
Цього року на прочан чекає насичена дводенна духовна
програма. Піші прочани вирушать із Києва о 7-й ранку, подолають 30 км і вже о 16-й годині прийдуть до Собору Вишгородської Богородиці. Велосипедисти перебуватимуть у
дорозі близько 4 годин (48 км). Обидві групи прочан кілька
разів зупинятимуться в дорозі для богослужінь і відпочинку.
У Вишгороді відбудеться прикладання до копії чудотворної ікони Вишгородської Богородиці, ламання хліба, Велика
Вечірня з Литією, нічні чування, Хресний хід вулицями міста,
а завершиться все Архієрейською Літургією за участю єпископів УГКЦ.
Усіх, хто зацікавлений взяти участь у прощі як учасник чи волонтер, просимо звертатись до оргкомітету:
т/ф. (044) 254 56 10, моб. (098) 57 77 331 або на сайт
Київської архієпархії УГКЦ http://www.kyiv.ugcc.org.ua.

Перша в історії України НАРОДНА Шевченківська
премія, або Подорож до Холодного Яру

«Попіл Клааса стукає в моє серце!»
(Шарль де Костер
«Легенда про Уленшпігеля»)
У четвер перед Вербною неділею
телефонує мій товариш Віктор Вансович: — Володимире, є можливість
побувати в Холодному Яру, виїзд із
Вишгорода. Планується вшанування полеглих борців за волю України, і
там же буде вручено НАРОДНУ Шевченківську премію Василю Шкляру за
роман «Залишенець. Чорний Ворон».
Згоден?
Моя відповідь: — Про що мова!
Свята справа! Там недалеко Суботів,
Чигирин, заїдемо і туди!

Потім повертаємося в Мельники, в
центр села до монумента Героям Холодного Яру (НА ФОТО 2) та пам’ятника Юрію
Горлісу-Горському (НА ФОТО 1), автору документального роману «Холодний
Яр» про події 1919-1922 років (учасником
яких був і він сам). До обох монументів
люди кладуть квіти, і над колишньою столицею Холодноярської республіки голосно і злагоджено лунає наш славень: «Ще
не вмерла України…».
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Володимир САЮК
(Стиль автора збережено)

І згадалося: 25 березня, незважаючи
на проливну зливу, у книгарні «Є» (недалеко від метро «Золоті ворота»), заповненій вщерть шанувальниками, Василь
Шкляр у книжках свого роману залишав
читачам свої побажання з автографами.
Якраз у примірнику Віктора Вансовича він
і написав пророчі слова: «До скорої зустрічі в Холодному Яру».
(До речі, про цю акцію мені повідомила пані Валентина Головань. Знаючи, що
у мене є «Чорний Ворон» В. Шкляра —
брала у мене роман для читання, — вона
вчинила, як справжня журналістка, за що
я їй щиро вдячний.)
Отже, у Вербну неділю 15 щасливців
виїхали з Вишгорода через Київ, Бориспіль, Переяслав, Черкаси і о 10-й годині
прибули в село Мельники, столицю Холодноярської республіки, що проіснувала з 1919-го по 1922-й роки й чинила
мужній опір «накинутій» із Москви владі.
Пом’янути полеглих героїв прибуло зі всієї України не менше люду, ніж приїздить
на Чернечу гору, коли Україна вшановує
Тараса Шевченка (5 тисяч).
Під звуки козацького тулумбаса шикується колона і прямує по вулиці Василя Чучупаки на місцевий цвинтар. Перша
зупинка біля могили Василя Чучупаки —
Головного отамана Холодного Яру, потім
— біля братської могили, де спочивають
його вірні козаки, які загинули в боях з
більшовиками чи були закатовані чекістами. По загиблих героях проводяться панахиди, до їх могил кладуть вінки і квіти,
люди співають «Заповіт», у пам’ять про
героїв-холодноярівців лунає салют.

Опівдні на околиці Мельників біля
Креселецького лісництва, де на краю лісу
зведено меморіал холодноярським героям і де недалеко від цього місця загинув
Василь Чучупака, відбувся мітинг, на якому виступив Віктор Ющенко, Президент
України 2005-2010 років. У своїй промові
він відзначив: «Наш народ багато заплатив за те, щоб жити у суверенній державі.
У Холодному Яру діяла повстанська армія, метою якої було бачити свою землю
вільною і незалежною. Ми поминаємо цих
людей, бо історія — це не минуле, це проекція на майбутнє. Ми тут, щоб відчути
свою єдність. Історична правда єднає націю, робить її сильною».
Холодноярська республіка контролювала понад 25 навколишніх сіл та мала
15-тисячну армію. До речі, привітання
«Слава Україні!» та відповідь «Героям
слава!», а також перші криївки пішли з
Холодного Яру. Все це пізніше для вжитку, на озброєння взяли ОУН і УПА, а гасло-привітання «Слава Україні», «Героям
слава» після здобуття Незалежності розповсюдилося для вжитку по всій Україні.
Газета «Незборима Нація» (Львів, №
12, 1933 р.) опублікувала статтю Юрія
Горліса-Горського, у якій автор цитує
уривок із книжки «Політичний бандитизм
на Україні (його причини, форми і боротьба з ним)», видання 1920 року особливого відділу Київського військового округу,
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звісно, не для загального вжитку. Послухаємо їх особливу трактовку про положення в Україні: «Протягом 1919-1920 р.
р. зі зброєю в руках проти нас виступило
в Україні в різний час і в різних місцях понад мільйон повстанців (на кінець 1920
р). За цей час повстанцями і партизанами
вбито сто сорок тисяч червоноармійців,
чекістів, комуністів і працівників продовольчих установ і загонів. За цей самий
час органами ЧК, і особливими відділами
військових частин, лише за офіційними
даними, розстріляно понад чотириста
тисяч повстанців та їхніх помічників («пособників»), і все-таки з весною 1921 року
ми маємо нову хвилю повстань». (Роман
Ковалів, «Отаман Орлик», видавництво
«Стікс», 2010 р. ст. 204-207).
Наведене свідчить: народ України бажав і прагнув мати свою Державу, вільну,
самостійну, його бажання і прагнення
були потоплені в крові збройними силами
північного сусіда.
Враховуючи масове захоплення романом, тут же, біля пам’ятника, на місці
останнього бою Головного Холодноярського отамана Василя Чучупаки, з формулюванням «За повернення Української
історичної пам’яті» письменнику Василю
Шкляру, який увічнив подвиг холодноярців у своєму романі «Залишенець. Чорний Ворон» (прототип — Іван Чорновус
зі Шполянщини), було вручено сертифікат на НАРОДНУ Шевченківську премію в
сумі 255 тисяч гривень (письменник відмовився отримувати за свій твір державну Шевченківську премію, протестуючи
проти українофобської політики Дмитра
Табачника).
Таку премію одержано вперше в історії України, долучитися до збору коштів
міг кожен охочий. Письменник має намір
витратити ці кошти на екранізацію свого
роману: «Я щасливий, що дух Чорного
Ворона витає сьогодні не лише над Холодним Яром, а над всією Україною. Коли
ми знімемо наше українське кіно «Чорний
Ворон», то дух його витатиме над усім
світом».
Провідним ініціатором і організатором вшанувань героїв визвольної боротьби у Холодному Яру виступив письменник
Роман Коваль. Урочистості розпочалися
в Розумівці Олександрівського району
Кіровоградської області.16 квітня на могилі Чорного Ворона (Миколи Скляра) був
Василь Шкляр, а також приїхали люди з
усіх куточків нашої країни. Основне дій-
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ство відбулося 17 квітня на Черкащині в
Мельниках, на хуторах Кресельці і Буда.
В урочистостях взяли участь представники партій національно-демократичного спрямування всіх областей України
і Кримської Автономної республіки (не
було «Батьківщини» Юлії Тимошенко і
«Фронту змін» Арсенія Яценюка), «Чорні
запорожці», народний гурт (ансамбль)
міста Сміли (в основному жінки в українських строях), мешканці навколишніх населених пунктів Черкащини.
Отже, нам, вишгородцям, лишилося в
Холодному Яру відвідати Мотронинський
монастир і дуб Залізняка, але часу обмаль, три години пополудню, а ще треба
побувати в Суботові (маєтку Б. Хмельницького) і Чигирині. Їдемо…
В Суботові зайшли в Іллінську церкву, збудовану 1653 року, де поховано Б.
Хмельницького (ту, що на куп’юрі в 5 гривень). Церква діє під орудою Української
православної церкви Київського патріархату…
У Чигирині, на жаль, музей Богдана
Хмельницького було уже зачинено, тож
оглянули зі сторони монумент Богдана
Хмельницького на горі його імені і комплекс будов гетьманської столиці, возведений пару років тому.
Чигирин і Черкаси запам’яталися
своєю ошатністю. Переїхавши Кременчуцьке водосховище по трасі, у лісі за
п’яту годину вечора пом’янули світлої
пам’яті холодноярських героїв. У Вишгород прибули увечері, відвідавши святі для
України місця.

Цікавинки
ПОПРИ СПОДІВАННЯ
Італієць Луїджі Гуерна і його дружина Лючія, безумовно, аж
ніяк не винні в тому, що в Європі скорочується кількість дітей у
родинах. Це подружжя узяло шлюб 27 років тому і недавно відсвяткувало народження своєї 21-ї дитини. Син дістав ім’я Бруно.
Попередню дитину назвали Масімо — батьки сподівались, що з
її народженням родина досягла максимуму.
НАЙУВАЖНІШІ ЧОЛОВІКИ
Як свідчить проведене недавно в Західній Європі опитування
«Як чоловіки допомагають жінкам у веденні домашнього госпо-
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(в газеті друкується
не більше 7 слів)
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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 червня до кінця
року.
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

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.

К

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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Мистецтво дане нам для того,
щоб не померти від правди
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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-

дарства», 58 процентів англійців запевнили, що вони завжди допомагають готувати, мити посуд, доглядати дітей.
В Італії цим займається лише 15 процентів одружених чоловіків, та й то, коли вірити їхнім словам, а 30 процентів заявили, що
взагалі не визнають такого «співробітництва».
Англійки твердять, що принаймні 10 процентів заяв їхніх чоловіків — звичайне нахваляння. Оцінки італійок виявилися ще
категоричнішими. Зате датчанки підтвердили точність висловлювань своїх чоловіків, котрі, як відзначається у результатах
опитування, найуважніші до домашніх справ.

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «14» травня 2011р.
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ПОЗИКА на
нерухомість, зем.
ділянки, авто,
с/г техніку та її
комплектуючі.
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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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