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Хто кого?
21 травня о 17:00 на ст. «Енергетик» ФК «Чайка» грає з ФК «Межигір’я»

Вклонись Тарасу!
22 травня об 11:00 біля БК «Енергетик» вшанування світлої пам’яті
Тараса Шевченка (до 150-річчя з
дня перепоховання його в Україні).
Запрошуються всі, кому небайдужа постать Шевченка.
Оргкомітет

Концерт для мам
22 травня о 19:00 в актовий зал
міського ЦТ «Джерело» (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-б) «Коралі»
запрошують мам, бабусь та усіх поціновувачів народного співу.

Усі на «Муху-Цокотуху»!
24 травня о 18:00 у БК «Енергетик» (м. Вишгород, просп. І. Мазепи)
звітний концерт творчих колективів
ЦТ «Джерело».

«Зіркове дитинство»
29 травня об 11:00 у приміщенні Вишгородської районної ДЮСШ
фестиваль мистецтв «Зіркове дитинство». Запрошуються усі охочі. Мегазаряд позитиву та чудовий настрій гарантуються!

Спартакіада ДНЗ

10 млн. на розвиток міста > 4-6
Під парасолькою права

1 червня о 10:00 на стадіон «Енергетик» запрошуємо усіх на спартакіаду
вихованців ДНЗ за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка та спонсорської підтримки Асоціації роботодавців Вишгородщини.

Відповіді від перших осіб

Ми часто живемо сьогоднішнім днем, зациклюючись на особистих проблемах та інтересах, завтра, мовляв, якось воно буде. Як
не сумно, та доводиться констатувати, що те
«завтра» може й не настати. Не настане гідне
майбутнє, у якому житимуть наші діти, онуки.
Нині Україну, на жаль, не можна назвати
правовою державою, оскільки не всіх прав,
особливо дітей, дотримують. Але, попри всі
«але», влада Вишгородщини приділяє максимум уваги розвитку підростаючого покоління.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Катерина ЗУРМА

16 травня у рамках районної комплексної
Програми подолання дитячої бездоглядності,
підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей відбулась районна конференція «Дитина під парасолькою прав». Її мета
– поглиблення та закріплення правових знань,
положень Конвенції ООН про права дитини.
Учням із чотирьох вишгородських шкіл організували цікаву екскурсію коридорами влади. Побували вони і в гостях у міського голови.
Із превеликим задоволенням Віктор Решетняк у
відкритому діалозі спілкувався із старшокласниками, які буквально засипали його запитаннями.
Віктор Олександрович охоче давав чіткі та ви-

черпні відповіді. Цікавились здебільшого недостатньою кількістю місць відпочинку для підлітків.
Докладний і доступний екскурс структурами
міської виконавчої влади для учнів провела секретар міської ради Марія Решетнікова.
Проводили конференцію заступник голови
райдержадміністрації Валентина Духота, начальник служби у справах дітей Вишгородського
району Валентина Тимошенко, начальник відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації
Раїса Клименко та помічник прокурора Євгенія
Усманова. Старшокласників ознайомили з роботою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Загалом у заході взяли участь 111 учнів із
вишгородських міських та районних освітніх закладів. Учасники продемонстрували обізнаність
із власними правами та обов’язками, небайдужість до майбутнього, активно дискутували на
теми молодіжної субкультури, кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Варто зауважити, що такі конференції проводять щорічно з метою захисту прав, законних інтересів дитини та розв’язання проблем сімейного виховання. Це необхідно для того, щоб іще раз
нагадати: діти також мають права, і насамперед
– на любов та турботу найрідніших людей. Адже
дитина – це чи не найважливіша ланка суспільства. Нинішня юнь у майбутньому керуватиме
державою та закладатиме нові підвалини суспільства.

www.vyshgorod.osp-ua.info

Віктор РЕШЕТНЯК, звертаючись до старшокласників:
«Ви – майбутнє нашого міста, і я працюю для того, щоб
залишити все найкраще вам. І бачу, що юні вишгородці –
небайдужі до долі міста, розуміють й цінують те, що робить
міськрада.
Красномовний факт: раніше зі мною вітались здебільшого
люди старшого віку, а зараз – й діти. Мені це дуже приємно.
Наведу ще один приклад. Молодий спортсмен, Олексій
Федина, паралімпійський чемпіон з плавання (Пекін, 2008)
раніше на змаганнях говорив, що живе у Києві, зважаючи на
близьке розташування нашого міста до столиці. Нині ж упевнено і гордо заявляє, що він із Вишгорода.
Далі на стор. 3

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Київщина: економічні реформи
Засідання регіонального комітету з економічних реформ при Київській облдержадміністрації відбулося минулого тижня у
Вишгороді. У заході взяли участь голова облради Олександр Качний, перший заступник
голови Київоблдержадміністрації Ярослав
Москаленко, заступники губернатора Тетяна Подашевська та Євген Головін, голови
районних та міських адміністрацій Київської
області, депутати та підприємці. Головував
губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк.
Наш район у президії представляли голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько,
голова райради Олександр Носаль, міський
голова Віктор Решетняк.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Учасники засідання розглянули питання розвитку агропромислового комплексу, пріоритети
Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік, виконання
вимог законів «Про регулювання містобудівної
діяльності» та «Про доступ до публічної інформації». Йшлося про успіхи, досягнення і розвиток області, обговорювалися перспективи та
проблеми.
За словами Анатолія Присяжнюка, спільні
зусилля обласної влади та голів райдержадміністрацій і міських голів дозволили покращити
показники соціально-економічного розвитку
області і вийти за результатами I кварталу 2011
року на четверте місце у державі.
Губернатор навів цікавий приклад забезпечення населення продовольчими товарами та
порекомендував щосуботи проводити у кожному населеному пункті ярмарок сільгосппродукції
та промислових товарів за доступними цінами.
При облдержадміністрації діє комісія з питання відшкодування сільгоспвиробникам відсо-

Вишгород

У Вишгорода — серйозні
тків за кредитами. «Сьогодні
сільгоспвиробник має право
отримати відшкодування у
розмірі двох ставок Національного банку, – повідомив
віце-губернатор
Ярослав
Москаленко. — Тобто, приміром, якщо він має кредит під
21% річних, то держава може
відшкодувати йому 15%, і
йому залишиться сплачувати
лише 6%».
І додав, що торік в економіку Київщини іноземні
інвестори вклали майже 150
мільйонів доларів. Загальний обсяг прямих інвестицій
в столичну область на початку 2011 року склав понад 1,5
мільярда доларів (у розрахунку на одного жителя це —
близько тисячі доларів). Найбільш привабливими у столичному регіоні є галузі, орієнтовані на
внутрішній попит, а також ті, за якими можливе
заміщення імпорту (наприклад, харчова та переробна промисловості).
Голова Вишгородської РДА Олександр Приходько залишився задоволений результатами
засідання: «Як бачимо, робиться і планується
чимало. Хоча б взяти наш район – побудуємо
сміттєпереробний завод, а у місті – спорудимо
водну каналізацію. А це потребує зусиль, роботи
і коштів. А зараз, як наголосив губернатор, потрібно потурбуватися про скоріше виготовлення
генпланів сіл, селищ і міст області (планів територій та їх входження до містобудівної документації)».
А заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев додав: «Власні очисні
споруди для міста — це покращення якості комунальних послуг. Ми отримали завдання від місь-

завдання

кого голови Віктора Решетняка: відродити овочесховище для безперебійного забезпечення всім необхідним вишгородців взимку і
навесні 2012 року. Необхідні приміщення та додаткові контракти
на поставку продуктів».
Оголошено конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу:
загальна площа — 3,0030 га, ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
м. Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 2.
Конкурс відбудеться 01 червня 2011 року о 10:00 за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: 54-203.
Конкурсна пропозиція претендента надається у запечатаному
конверті і має містити інформацію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, терміну виконання робіт (не більше 10
календарних днів), копії статуту та документів, що підтверджують
кваліфікацію та право проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки.
Конкурсна документація надається до 31.05.2011 р. (включно)
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, кімн. 63.

Коротко про різне

У світі
600 делегатів Європейського економічного конгресу за участі прем’єрміністрів Польщі, Чехії, Угорщини,
Словаччини та Хорватії розглянули найважливіші питання розвитку Європи,
зокрема — конкурентоспроможність
економіки, внутрішній ринок ЄС, а також проблеми Центральної та Східної
Європи.
У травні Україна (після Туреччини) на півроку очолила Комітет міністрів
Ради Європи – представницький орган
голів зовнішньополітичних відомств 47
країн, що входять до Ради Європи; серед першочергових обов’язків — контроль Парламентської асамблеї Ради
Європи, що вивчає місцеві демократичні процеси, стеження за дотриманням
прав людини (за регламентом, Україна
контролюватиме захист прав людини у
Європі).
Україна та Франція на два роки
підписали Міждержавну угоду щодо
спільного кіновиробництва та кінопродукції. Особливу увагу у договорі приділятимуть освітнім програмам для молоді та проектам молодих перспективних
режисерів.

В Україні
Верховна Рада має намір ввести
обов’язкове маркування імпортованих
і вироблених в Україні нафтопродуктів
— залежно від виду та розміру ставок
(відповідний законопроект ухвалений у
першому читанні).
У сесiйнiй залi парламенту сталася бiйка мiж першим вiце-спiкером Адамом Мартинюком та позафракцiйним
депутатом Олегом Ляшком, у яку втрутилися i припинили депутати фракцiї
КПУ i Партiї регiонiв.
Прийнято законопроект «Про
внесення змін до Основ законодавства

України про охорону здоров’я (щодо
прискорення надання першої медичної
допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)»: перша медична
допомога може надаватись медичними працівниками, які там перебувають;
автомобілі, обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів, на певний
час паркуватимуться безкоштовно.
Україна — у десятці країн СНД з
найвищим рівнем інфляції.
Виробництво авто в Україні зросло на 90%.
До кінця жовтня створять Український банк розвитку, через який держава співфінансуватиме стратегічні інвестиційні проекти, розділяючи ризики
з партнерами-інвесторами.
Україна умовила Російську Федерацію розпочати переговори щодо зміни вартості імпортованого російського
газу.
Міністерство освіти доручило забезпечити поетапне переведення загальноосвітніх навчальних закладів, які
здійснюють навчання у дві зміни, на режим роботи в одну.
19 травня Україна підписала угоду
про ЗВТ (Зона вільної торгівлі) між СНД
(Співдружність незалежних держав).
Україна завершує підготовку ТЕО
на будівництво терміналу з прийому
скрапленого газу на Чорноморському
узбережжі. Протягом двох наступних
років його планують запустити в дію, а
за три роки довести обсяг потужностей
до 5 млрд. куб. м газу.
Верховна Рада ухвалила параметри бюджетної політики на 2012 рік,
розроблені урядом: номінальний ВВП
закладений на рівні 1 трлн 475,5 млрд
грн; зростання реального ВВП очікується на рівні 6,5%; дефіцит Держбюджету у 2012 році планують зменшити до
2,5%; закладене також зменшення державного боргу щодо ВВП до 30%.

Хоча учасники робочої групи із
розробки документа стверджують: усі
побажання молоді враховані — нова редакція законопроекту про вищу освіту
дозволяє адміністраціям вишів збільшувати плату за навчання у будь-який час, і
студенти знову готові до протестів.
Із 9 травня набув чинності Закон
про доступ до публічної інформації: відтепер кожен охочий зможе запитати у
будь-якого посадовця про його статки, витрати чи про здоров’я; відповідь
має надійти безкоштовно й максимум
за п’ять днів; відмовити можуть лише у
трьох випадках: якщо дані є таємницею
(державною чи банківською) або ж конфіденційною чи службовою інформацією: наприклад, запит щодо внутрішнього листування або чернеток рішень
органів влади.
На Закарпатті відкрили перший
в Україні пам’ятник заробітчанам, більшість із яких працює в Чехії та Росії (на
заробітках — 30 закарпатців).
У Львові біля Меморіалу пам’яті
жертв окупаційних режимів «Тюрма на
Лонцького» вшанували пам’ять жертв
політичних репресій. У богослужінні
взяли участь керівництво області і Львова, представники громадських організацій політв’язнів і репресованих.
У фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2011» представниця України
Міка Ньютон виступила під номером 23
і зайняла 4 позицію (159 балів). Переможцями «Євробачення-2011» стали
представники Азербайджану, які набрали рекордні 221 бал (наступного року
Євробачення — у Баку). На другому
місці – Італія (189 балів), третьою стала
Швеція (185 балів).
Спецпризначенці внутрішніх
військ МВС із 16 регіонів України змагалися у Криму з майстерності рукопашного двобою та стрільби. Так силовики
готуються до Євро-2012.

У столиці
У Києві штрафуватимуть за кинутий на землю недопалок: фізичних осіб
— від 340 до 1300, керівників чи підприємців — від 850 до 1700 грн. Найближчим часом у столиці зросте кількість урн
та баків для сміття.
15 травня, до 120-річчя від дня
народження відомого письменника
Михайла Булгакова на Андріївському
узвозі відбулися читання його творів
різними мовами світу та оглядова екскурсія експозицією Літературно-меморіального музею.
За звання кращого плазуна змагалися київські малюки віком до трьох років: більшість бебі-драйву — немовлята,
які повзають краще за своїх старших
суперників.

У Вишгороді
18 травня у рамках Програми перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва до Вишгорода прибула делегація з Німеччини для
ознайомлення із роботою приватного
акціонерного товариства «Харчопродторг». Приймали делегатів директор
підприємства, член міськвиконкому
Людмила Черв’яківська, заступник голови Асоціації роботодавців Вишгородщини, депутат міськради Валерій
Виговський і головний редактор газети
«Вишгород» Марина Кочелісова (докладніше – у наступному номері).
Того ж дня. Вишгородський міський голова Віктор Решетняк — у відрядженні разом із головою робочої групи
з розрахунку Стратегії розвитку міста
до 2025 р., академіком Української Академії наук Юрієм Сенюком та членом
міськвиконкому, директором НВП «Технопроект» Віктором Федосенком. Мета
візиту до Бєлгорода (Росія) — вивчення
можливостей майбутньої співпраці.

Вишгород

Наше місто

21 травня

Президент особисто переконався
в ефективній підготовці до змагань
Про те, що наприкінці липня у Вишгороді очікується грандіозна – не лише для України, а й
світу – спортивна подія, знає кожен вишгородчанин. Дехто схвально ставиться до цього, дехто – з
пересторогою. Та все-таки більшість – за. Що ж,
скільки людей, стільки й думок. І це свідчить про
небайдужість жителів міста до суспільного життя.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 травня на набережній Київського водосховища
у Вишгороді побував Президент України Віктор Янукович. У ході зустрічі він ознайомився із підготовкою
до світового чемпіонату «Формула-1 на воді», поспілкувався з першими особами області, району та міста.
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк ознайомив Віктора Януковича з ходом
підготовки інфраструктури міста до проведення чемпіонату і зауважив, що подібні проекти орієнтовані на
довгострокову перспективу, створюють нові інвестиційні горизонти. У розмові з пресою губернатор
неодноразово наголошував на перспективі надання
Вишгороду статусу міста обласного значення.
Нагадаємо, що 25 лютого 2011 року Україна увійшла до переліку країн, що є офіційними членами
Міжнародної федерації F1H2O і отримала право на
організацію етапу змагань гран-прі. Очікується, що до
Вишгорода приїдуть близько 100 тисяч гостей. Змагання напряму транслюватимуть на 100 країн світу.

Під парасолькою права
(Початок на стор. 1)
Де б ми не були, завжди повертаємось у дитинство. Зазвичай це перші стежини, друзі, парки, сквери… Я хочу, щоб рідне місто закарбувалось у вашій
пам’яті як рідний, теплий куточок, куди завжди хотілося б повернутися.
Роблю все можливе, щоб вишгородці пишалися
своїм містом. Саме на місцях відпочинку нині акцентую свою увагу. Ми шануємо непросту історію Вишгорода й нашої держави. Та хотілося б додати місту
більше веселих, яскравих фарб, молодого драйву.
Зокрема, у планах — спорудження скейтпарку, спортивних майданчиків не лише для дітей, а й дорослих,
різноманітні скульптурки, які випромінюватимуть позитив – серед дерев і квітів.
Щодо «Формули-1 на воді»: набережну реконструюють за спонсорські кошти, все ж інше, що
стосується міста загалом, лягає на плечі міського
бюджету. Ми використовуємо всі можливі законні шляхи залучення коштів. Зокрема, прискорюємо
розгляд земельних питань підприємств, розташованих у новій промзоні. Отримані гроші підуть на розвиток міста: освітлення вулиць, реконструкцію доріг,
тротуарів, стоянок і т. ін.
Місцевий бюджет складає 7 млн грн. Із них 70%
йде на соціальні потреби, а вирішити решту питань
на 30 % – просто нереально (скажімо, реконструкція
зношених мереж потребує спільних зусиль, зокрема – вагомих державних дотацій). Тому ми прагнемо
мати статус міста обласного значення, адже він відкриває нові можливості та передбачає забезпечення
необхідними коштами розвиток усіх інфраструктур.
Ваші пропозиції неодмінно врахуємо. Приходьте.
Двері мого кабінету завжди відкриті для вас».

Чемпіонат світу на моторних човнах в класі «Формула-1 на воді» почали проводити у 1962 році. Нині
це найбільш престижні перегони у водно-моторному
спорті, до яких допускаються пілоти вищого класу із
суперліцензією Міжнародного союзу водно-моторного спорту.
Чекають приїзду високих гостей, зокрема й шейха
Катару Хамад бен Халіфа Аль-Тані, фаната перегонів
на воді, який організовує змагання в своїй країні винятково власним коштом.
Квитки на VIP-трибуни надійдуть у продаж на початку липня, орієнтовна вартість – 80-120 грн. За словами губернатора Київщини, всі інші квитки на трибуни будуть безкоштовними (це 90 % глядачів).
Заступник голови комітету з організації чемпіонату
світу української «Формули–1 на воді» Олег Шумаєв
розповів, що за трибунами поставлять два крани, які
спускатимуть човни на воду. Там же встановлять закриті «стоянки» для катамаранів, адже команди-учасники завжди до останнього ховають свої плавзасоби,
щоб конкуренти «не підгледіли, які мотор і човен».
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
у свою чергу, зазначив, що у Вишгороді реконструюють 3,9 км дороги по вул. Набережній, капітально
ремонтують та переоснащують лікарню сучасним діагностичним устаткуванням, у планах – побудова двох
додаткових станцій висадки для пасажирів дизель-потяга, спорудять глядацькі трибуни на 45 тисяч місць; у
місті – облаштовують сквери, на вулицях висаджують
понад 2,5 тисячі дерев і понад 25 тисяч квітів. Трибуни
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розташують на одній частині акваторії змагань, глядачі зможуть вільно переміщатися практично уздовж
усієї водної траси.
Мер Вишгорода зауважив, що організатори змагань для розміщення гостей використають готелі
столиці: «У Вишгороді – чотири готелі, і вільних місць
уже немає. Вболівальники, які хочуть приїхати на змагання, місця вже забронювали. Гадаю, питань з розміщенням гостей не буде, вони зможуть дістатися із
Києва за 15 хвилин трасою, яку зараз розширюють».
Віктор Решетняк повідомив, що розглядають варіанти
залучення й водного транспорту.
Віктор Янукович побажав владі Київщини та організаційному комітету змагань успіхів у підготовці та проведенні цієї знаменної для України спортивної події.
Україна не братиме участі у змаганнях, тому
що у нас цей вид швидкісних перегонів на такого
класу човнах не розвинений. Вірогідно, липневі
змагання дадуть поштовх до розвитку цього виду
спорту і на українських теренах – і через декілька
років саме наші спортсмени завоюють лаври переможців «Формули-1 на воді».

Відповіді
від перших осіб

Двомісячник благоустрою
За інформацією головного інженера КПЖ і КГ Ігоря Свистуна, станом на 15 травня:
Благоустрій. По місту відловлено 35 бродячих
собак, зібрано 222 куб. м піщаного сміття вздовж
бордюрного каменя, ліквідовано 103 куб. м стихійних сміттєзвалищ, вивезено 87 куб. м негабаритного сміття (дивани, ліжка, вікна біля контейнерів),
69 куб. м сухої трави і минулорічного листя із прибудинкових територій, демонтовано та вивезено 60
куб. м огорож стихійних городів (самозахват).
За зверненнями мешканців кроновано 211 дерев,
вивезено 101 куб. м гілок.
Озеленення. На просп. І. Мазепи, просп. Т. Шевченка, вул. Н. Шолуденка — від пам’ятника чорно-

бильцям до повороту на МРЕО, на вул. Дніпровській
Д і ро с ій
—підсипано свіжим чорноземом, засіяно травою та
культивовано газони на площі 12 850 кв. м; по місту
висаджено 310 дерев, 71 кущ, 100 саджанців квітів.
Ремонт доріг. Здійснено поточний ремонт доріг і
тротуарів: вул. Набережна — 127 кв. м (по всій дорозі — забивання ямок), вул. Н. Шолуденка — 26,3кв.
м, вул. Шкільна — 31,2 кв. м, вул. Київська — 19 кв.
м, пров. Квітковий — 31,7 кв. м, вул. В. Симоненка
— 46 кв. м, вул. М. Грушевського — 23,6 кв. м, вул.
М. Ватутіна — 116 кв. м, вул. Ю. Кургузова — 17,2 кв.
м, вул. Дніпровська — 100 кв. м.
Капітальний ремонт тротуарів (кв. м): просп. І.
Мазепи — 821,5; вул. Б. Хмельницького — 205, вул.

Н Шо
Н.
Шолуденка
е а бі
біля пам’ятника
а ’
а 553
553, вул. Набере
Набережна,
а
6-а — 103,5, вул. Дніпровська — 1191, вул. Шкільна,
56 (храм св. Володимира) — 316.
Капремонт проїзної частини доріг та стоянок для
автомашин (кв. м): просп. І. Мазепи, 2, 6 — 265, вул.
Б. Хмельницького — 670, вул. Набережна, 6-а —
147,5.
Прикрашання міста прапорами: державним і м.
Вишгорода, прибирання і фарбування. Скошування
і висівання трави біля міських пам’ятників, зокрема
біля братської могили, стели.
Поточний благоустрій. Вирізка сухостою, інтенсивне скошування трави, щотижневе замітання і
прибирання вулиць спеціальною технікою.
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V (позачергова) сесія міськради VI скликання

Вишгород

Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску)
у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода із додатками.
2. Рішення Вишгородської міської ради № 1/33 від 30.10.2006 р. «Про пайову
участь у розвитку соціальної, виробничої та інженерної інфраструктури м. Вишго-

Рішення від 17 травня 2011 року № 5/6
рода» визнати таким, що втратило чинність.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у м. Вишгороді,
зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього
Порядку.
1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода полягає у перерахуванні замовником до
прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, коштів
до місцевого бюджету — Цільового фонду Вишгородської міської ради, положення про який затверджується міською радою.
1.3. Використання пайових внесків відбувається у
порядку, передбаченому положенням «Про цільовий
фонд Вишгородської міської ради».
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників, незалежно від їх форми власності.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення
державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури,
фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого
призначення;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків,
садових, дачних будинків загальною площею до 300
квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що
здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження на
цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об’єктів, передбачених Державною цільовою
програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
за рахунок коштів інвесторів.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску) замовника у
створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода визначається у договорі,
укладеному з Вишгородською міською радою, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника, з урахуванням загальної кошторисної
вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та
виділення земельної ділянки, звільнення будівельного
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж,
влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
2.2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними
будівельними нормами, стандартами і правилами,
вона визначається на основі встановлених органом
місцевого самоврядування нормативів для одиниці
створеної потужності:
- для житлових будинків садибного типу з господарськими спорудами і будівлями, садових будинків,
що споруджені (реконструйовані) забудовниками –
фізичними особами, розмір пайової участі (внеску)
замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить
50 грн за 1 кв. м;
- для нежитлових будівель та/або споруд, що
споруджені (реконструйовані) забудовниками – фізичними або юридичними особами, розмір пайової
участі (внеску) замовника на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить 70 грн за 1 кв. м.
2.3. Граничний розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструк-

Договір № ______
про пайову участь у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода
м. Вишгород
«__»
______________ 2011 року
Вишгородська міська рада, надалі іменується «Міська рада», в
особі Вишгородського міського
голови Решетняка Віктора Олександровича, який діє на підставі
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», рішення Вишгородської
міської ради «Про пайову участь у
розвитку соціальної, виробничої
та інженерної інфраструктури м.
Вишгорода» від ___________ року №
________, із змінами та доповненнями, з однієї сторони, та
____________________________
___________ (надалі — Забудовник), в особі ___________________
________________________________
______________, що діє на підставі
___________________, з другої сторони, котрі всі разом надалі іменуються «Сторони»,
враховуючи зведений кошторисний розрахунок по проекту будівництва, _____________________________
__________________________________
___, згідно з яким загальна вартість
об’єкта містобудування складає
______________________, уклали цей
Договір про наступне:
1. Предмет Договору
Цим Договором визначається

порядок та розмір пайової участі
Забудовника у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода в зв’язку
з будівництвом (реконструкцією,
зміною функціонального призначення) об’єкта містобудування та/
або оформленням права власності
на об’єкт містобудування.
2. Права та обов’язки Сторін
Забудовник в якості внеску в
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури
м. Вишгорода сплачує до бюджету
розвитку міської ради або за письмовими повідомленнями міськради її комунальним підприємствам,
установам, організаціям грошові
кошти в розмірі ___________________
_________________________.
2.1. Міська рада, діючи на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, сприяє Забудовнику у оформленні дозвільної
документації на об’єкт містобудування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У випадку неналежного виконання зобов’язань, передбачених
п. 2.1 цього Договору, Забудовник
сплачує міській раді пеню в розмірі
0,1 відсотка від розміру простроченої суми за кожну добу прострочення.

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 17 травня 2011 року № 5/6

тури міста не може перевищувати:
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель і необхідних інженерних мереж та/або споруд;
- 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування — для житлових
будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення з необхідними інженерними мережами та/або спорудами.
2.4. Розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода визначається протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації Вишгородською міською радою
звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з технікоекономічними показниками.
3. Договір про пайову участь
3.1. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше ніж через
15 робочих днів з дня реєстрації Вишгородською міською радою звернення замовника про його укладення,
але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода укладається між Вишгородською міською
радою і замовником та підписується міським головою.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) термін (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
3.2. Кошти пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним
платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 2
до рішення Вишгородської
міської ради
від 17 травня 2011 р. № 5/6

3.2. В інших випадках Сторони
несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
4. Порядок вирішення спорів
4.1. Усі спори, що виникають у
зв’язку з виконанням умов цього
Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в судовому порядку.
5. Набуття чинності Договору
5.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до
повного виконання Сторонами своїх
договірних зобов’язань.
6. Інші умови
6.1. Податок на додану вартість
сплачується в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2. Платіжні реквізити, на які
здійснюються платежі, зазначені в
цьому Договорі, підлягають уточненню платником перед здійсненням кожного з платежів. У такому
випадку платіжні реквізити визначаються на підставі відповідного листа
міської ради.
6.3. У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
6.4. Цей Договір складений у
двох оригінальних примірниках
українською мовою – по одному для
кожної із Сторін.
7. Реквізити та підписи Сторін

Додаток до Договору № _______
від ________________

Розрахунок величини
пайового внеску (участі) у
створення інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури
міста Вишгорода
Забудовник
Об’єкт містобудування
Загальна площа об’єкта містобудування
(згідно з містобудівним обґрунтуванням)
Загальна вартість будівництва
Відсоток пайової участі, встановлений
Законом України «Про планування і забудову територій», рішенням Вишгородської міської ради від ___________ р.
№ _____
Загальна сума пайового внеску (участі)
у створення інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури, грн
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Вишгород

V (позачергова) сесія міськради VI скликання

21 травня

10 мільйонів на розвиток міста
П’ята (позачергова) сесія Вишгородської
міської ради відбулася 17 травня майже у
повному складі міського депутатського корпусу (33 депутати + Вишгородський міський голова Віктор Решетняк). Позачергове
скликання мало вагому причину — депутати
мали ухвалити продаж ділянок землі (нині
перебувають в оренді у провідних підприємств міста) — а це надходження до міського бюджету понад десять мільйонів гривень.
Марина КОЧЕЛІСОВА

Було внесено зміни до рішення від 09.03.2010
р. № 32/17 щодо завершення будівництва, затверджено звіт про виконання Вишгородського
міського бюджету за 1 квартал 2011 року, рішень
виконавчого комітету та розпоряджень міського
голови щодо видатків на благоустрій і соціальний захист населення, використання коштів у
міських дошкільних та позашкільних навчальних
закладах. Погоджено звіт про експертну грошову оцінку та продаж земельних ділянок і внесено
відповідні зміни до міського бюджету-2011. Із
коштів бюджету розвитку, зокрема, 1,5 млн грн
має піти на капітальний ремонт доріг, майданчиків для стоянки транспортних засобів, 2,0 млн —
на капремонт тротуарів, прибудинкових територій, скверів та майданчиків відпочинку, 400 тис.
грн — на капремонт приміщень дошкільних закладів, 700 тис. — на придбання обладнання та
транспортних засобів, 300 тис. — на капремонт
житлового фонду і 1,8 млн грн. — на капремонт
мереж зовнішнього освітлення.
Положення про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та затвердження режимів роботи й Порядок сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у створення соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Вишгорода депутати затвердили з деякими змінами: зокрема — у п.
2.2 останнього 200 грн за 1 кв. м зменшили до
70 грн за 1 кв. м. А також розглянули і задовольнили три протести прокурора Вишгородського району щодо частини рішень міськради
про встановлення місцевих зборів, єдиного податку та Порядку відрахування комунальними
підприємствами до міського бюджету частини
прибутку і виклали у новій редакції: «Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення».
До 11 пунктів Порядку денного запропонували додати іще чотири, а після нетривалого обговорення — два:
1) про висловлення недовіри чинному уряду
та відповідного звернення до Президента України (міській фракції Фронту змін (ФЗ), яка винесла на розгляд проект такого рішення, забракло
одного голосу, щоб його ухвалити);
2) про зміни в керівництві КП «Вишегір».
Останній пункт обговорювали тривалий час:
депутатів цікавило, наскільки реалізовані статутні завдання, та подальше підпорядкування підприємства місту. Вони наполягли на звітуванні
попереднього директора КП «Вишегір» Сергія
Федотова (він, підкреслив, що буде радий, якщо
його ідеї буде реалізовано) та виступі Вадима
Настиченка (який, зокрема, наголосив, що всі
питання щодо КП «Вишегір» вирішуватимуть депути міськради).
Попереднє рішення щодо створення підприємства спільної комунальної власності міста і
району не виконано: обидва засновники не внесли обумовлені статутом кошти, не розробили
документацію із землеустрою тощо.
Тож депутати чинного скликання ухвалили:
звільнити, відповідно до особистої заяви, попереднього керівника, призначити нового, уклас-

Олексій ДАНЧИН,
заступник
Вишгородського міського голови:
— Найголовніше завдання
місцевої влади нині — ефективне використання коштів і
земель. Тож, за ініціативою
міського голови та на виконання доручень Київської обласної державної адміністрації
щодо ефективного використання земель та наповнення
міського бюджету, Вишгородська міська рада на сесії 17
травня 2011 р. надала дозволи
на викуп земельних ділянок
ТОВ «Кеп-Пак (Україна)» і ТОВ
«Дарина-комплекс» та на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки ТОВ
«Хенкель Баутехнік (Україна)».
Якщо порівняти суми, що

твердження режимів роботи в м. Вишгороді (із додатками).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення
тридцять п’ятої сесії V скликання Вишгородської міської ради від 28.09.2010 р. № 35/6 «Про затвердження
нової редакції Положення про збір за видачу дозволу
на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг».
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

них, консультаційних, транспортних, освітніх послуг,
послуг нотаріусів та ін.
1.4. Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг (далі – Дозвіл) – це встановлений цим Положенням документ, що дає право суб’єкту господарювання здійснювати торгівельну діяльність чи надавати
відповідну сферу послуг у визначеному місці.
2. Видача Дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
2.1. Суб’єкти господарювання, які розпочинають
займатися підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі чи послуг вперше, звертаються до місцевої ради
із заявою для отримання Дозволу на початок підприємницької діяльності (додаток 1).
До заяви додаються такі документи :
- для юридичних осіб-підприємців — виписка з
Єдиного державного реєстру, копія свідоцтва про
державну реєстрацію;
- для фізичних осіб-підприємців — копія паспорта,
ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про державну
реєстрацію, копія реєстраційної картки;
- копія свідоцтва платника на додану вартість;
- для платників єдиного податку – копія свідоцтва
платника єдиного податку ;
- копія документа, що посвідчує право власності
або користування приміщенням за відповідним функціональним призначенням (договір оренди чи свідоцтво на право власності на приміщення).
У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному
посвідченню.
Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та наданих документах, несе заявник.

нині надходять від цих підприємств до міської скарбнички,
із коштами від продажу земельних ділянок, то вигода
очевидна.
Окрім того, навіть після викупу земельних ділянок підприємства сплачуватимуть до
міського бюджету земельний
податок.
Кошти, які найближчим
часом надійдуть до бюджету
розвитку міста, — сума понад
10 млн. грн. Вони підуть на
подальші зовнішнє освітлення та ремонт доріг на вулицях,
на дахи, під’їзди, часткову
реконструкцію
інженерних
мереж, ремонтні роботи в дошкільних і позашкільних навчальних закладах Вишгорода тощо.
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4. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради направити копію цього рішення до органу Державної податкової служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Данчина О.О.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

ПОЛОЖЕННЯ
про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг
та затвердження режимів роботи
Це Положення встановлює порядок видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та
затвердження режимів роботи, а також встановлює
уніфіковану процедуру видачі, зупинення та анулювання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг на території міста Вишгорода.
1. Загальні положення
1.1 Видача дозволу на розміщення об’єкта торгівлі
чи сфери послуг — це оформлення та видача дозволів
на розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг у спеціально відведених для цього місцях.
1.2 Під спеціально відведеним місцем для торгівлі та надання послуг треба розуміти приміщення або
частину приміщення, відведену для торгівлі та сфери
послуг, або місце, відведене поза приміщенням.
1.3 Встановити, що до об’єктів торгівлі, для розміщення яких суб’єкти господарювання повинні отримувати дозвіл на розміщення (далі — Дозвіл), відносяться: магазини, палатки, кіоски, їдальні, ресторани,
кафе, закусочні бари, оптові бази, товарні склади,
склади-магазини, кіоски громадського харчування,
відкриті літні майданчики, пересувна мережа (автомагазини тощо) та інші об’єкти.
Встановити, що до об’єктів сфери послуг, для
розміщення яких суб’єкти господарювання повинні
отримувати вказаний Дозвіл, відносяться: перукарні, косметичні кабінети, салони краси, сауни, солярії,
стоматологічні кабінети, лазні, хімчистки, фотосалони, банки, пункти купівлі-продажу валют, побутові
майстерні, комп’ютерні та інтернет-клуби, майстерні
з ремонту та технічного обслуговування транспортних
засобів (зокрема шиномонтаж), автостоянки, автомийки, об’єкти з надання туристичних, інформацій-
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ти з ним контракт і доручити п. Настиченку опрацювати засновницькі документи та надати свої пропозиції щодо ефективної
роботи підприємства.
Було іще два виступи «з голосу». На звернення депутата Володимира Шелеста (ФЗ) щодо заяви керівників (власників) підприємств, розташованих у зоні реконструкції вул. Набережної,
стосовно збитків через те, що дорогу перекрито, міський голова
повідомив, що міськвиконком надав місце і право для тимчасової торгівлі, та запропонував підприємцям звертатися особисто
до нього.
Запит свободівця Юрія Городиського про «обрізання», на
його думку, Державного гімну України (обірвалася фонограма
на початку засідання) депутати вислухали. Так само, як і пояснення з цього приводу начальника оргвідділу, сильноукраїнця
Юрія Ткалича (обслуговування орендованого приміщення — це
відповідальність орендодавця).
Державний гімн на закінчення сесії пролунав без перепон.

Про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи
З метою впорядкування процедури видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг та
контролю за розміщенням об’єктів на території міста
Вишгорода, керуючись Законами України «Про дозвільну систему в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про видачу дозволів
на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та за-

2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії VІ скликання
Вишгородської міської ради
від 17 травня 2011 р. № 5/7

2.2. Заяви разом із доданими документами реєструються канцелярією в загальному порядку та підлягають розгляду протягом одного місяця, після чого
виконавчий комітет Вишгородської міської ради приймає рішення про надання або відмову у наданні дозволу на початок підприємницької діяльності.
У разі прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення зацікавлена особа збирає погодження
від компетентних служб міста, перелік яких визначається відповідним рішенням виконкому.
2.3 Дозвіл видається за встановленою формою
(додаток 2), на підставі зібраних висновків, погоджень
та встановленого режиму роботи.
Дозвіл розміщається на видному місці об’єкта торгівлі чи сфери послуг.
2.4. Виконавчий комітет має право встановити додаткові вимоги для суб’єктів господарювання (утримувати територію в належному санітарному стані,
укладання договору на вивіз твердих побутових відходів та ін.).
2.5. При необхідності перед видачею Дозволу
службовцями органів місцевого самоврядування проводиться обстеження об’єкта з наданням методичноконсультативної допомоги суб’єкту господарювання.
2.6. Бланк Дозволу одержується суб’єктом господарювання в органах місцевого самоврядування
безкоштовно, заповнюється керівником суб’єкта господарювання державною мовою, чітко та розбірливо.
Видача Дозволу здійснюється особисто керівнику
суб’єкта господарювання під розпис з обов’язковою
реєстрацією у книзі обліку та електронному реєстрі.
3. Терміни надання та видачі Дозволу
Далі на стор. 6
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(Початок на стор. 5)
3.1 Дозвіл видається на кожний об’єкт терміном на
1 рік із правом подовження його на наступний термін.
3.2 Дозвіл подовжується за умови своєчасного
звернення суб’єкта господарської діяльності щодо
подовження терміну дії Дозволу – протягом останніх
двох місяців дії Дозволу, але не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати закінчення його дії. При цьому
Дозвіл на наступний термін видається на підставі заяви встановленого зразка (додаток 3) та документа
про наявність відповідних приміщень.
3.3. У випадку несвоєчасного звернення щодо подовження терміну дії Дозволу заява встановленого
зразка на подовження терміну дозволу (додаток 3)
разом із доданими документами реєструється канцелярією в загальному порядку та підлягає розгляду
протягом одного місяця, після чого виконавчий комітет Вишгородської міської ради приймає рішення про
поновлення підприємницької діяльності.
3.4 Якщо термін дії правовстановлюючого документа на приміщення становить менше одного року,
Дозвіл видається на відповідний термін.
3.5. У видачі Дозволу може бути відмовлено у разі
виявлення недостовірних даних у документах, наданих
заявником. Рішення про відмову може бути оскаржено в установленому законодавством України порядку.
3.6. У разі втрати Дозволу його дублікат видається
безкоштовно за заявою суб’єкта господарювання, яка

V (позачергова) сесія міськради VI скликання
надається в довільній формі.
4. Переоформлення Дозволу
4.1 Дозвіл підлягає переоформленню без повторного оформлення дозвільної документації за заявою
суб’єкта господарювання у разі зміни організаційноправової форми, найменування, місцезнаходження,
керівника об’єкта торгівлі чи сфери послуг.
5. Зупинення та анулювання дії Дозволу
5.1 Дія Дозволу може бути зупинена в таких випадках:
- у разі порушення порядку заняття торгівельною
діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення, правил побутового обслуговування населення, санітарних правил;
- неусунення суб’єктом господарювання у встановлений термін порушень, які були виявлені попередньою перевіркою відповідними органами, зокрема й
секретарем адміністративної комісії виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
5.2 Дозвіл може бути анульований у разі:
- передачі суб’єктом господарювання Дозволу іншій особі;
- повторного порушення суб’єктом господарювання статті 24 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», Правил торговельного обслуговування населення, регламентованих Постановами Кабінету Міністрів
України від 08.02.95 р. № 108 «Про Порядок заняття

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

ДОЗВІЛ
на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг

ЗАЯВА
на одержання дозволу на початок торгівельної діяльності чи надання послуг
Заявник____________________________________________________________________

від «___» ________ 20 __ року

___________________________________________________________________________
для громадянина-підприємця - прізвище, ім’я, по батькові)

(назва суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер)

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий, де зареєстрований)

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, № тел., факс ____________________

__________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону суб’єкта господарювання)

(для фізичної особи-підприємця – місце проживання)

Реєстраційне свідоцтво № _________________ від «___»___________ р.
Зареєстрований ___________________________________________________________
Ід. код / код ЄДРПОУ________________________________________________________
В особі____________________________________________________________________

Вид діяльності (спеціалізація):

(прізвище, ім’я, по батькові)

Прошу надати дозвіл на початок діяльності торговельної (надання послуг):
Тип підприємства, спеціалізація (вид торгівлі чи сфери послуг)______________
Діяльність буде здійснюватися постійно або тимчасово з_________ по _________
__________________________________________________________________________________
(необхідне підкреслити)

___________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта; для орендарів – договір оренди, суборенди, вказати № і термін дії договору)
Режим роботи: з _____ по ______, перерва на обід_____, вихідні дні: ______________
загальна площа _____кв. м, у т. ч.: торг. (для надання послуг) ______, складська
______,
що знаходиться _____________________________________________________________
Керівник суб’єкта господарювання __________________ Тел: ___________________
Зобов’язуюсь дотримуватись чинного законодавства та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність (діяльність у сфері послуг).
Перелік документів, що додаються до заяви:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для платників єдиного податку — копія свідоцтва платника єдиного податку);
- документ, що підтверджує наявність відповідних приміщень за призначенням
(свідоцтво про власність на приміщення; договір оренди чи суборенди за згодою
власника).
Документи здав
Документи прийняв
____________________
__________________________________
(посада, прізвище)

____________________
(підпис)

(посада особи уповноваженого органу, прізвище)

______________________

№ ___

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(адреса об’єкта)

торговельною діяльністю і правила
торговельного
обслуговування населення» та від 16.05.94 р. № 313
«Правила побутового обслуговування населення», а
також правил здійснення інших видів діяльності.
5.3 Рішення про зупинення, анулювання та поновлення дії Дозволу здійснюється на підставі рішення
виконавчого комітету Вишгородської міської ради,
про яке письмово повідомляється суб’єкту господарювання. Копія такого рішення надсилається до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі.
Зазначене рішення може бути оскаржене
суб’єктом господарювання у передбаченому законодавством порядку.
5.4 Уповноважена особа виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, яка видає Дозволи на
розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг, веде
книгу обліку Дозволів та, в разі необхідності, її версію
в електронному вигляді.
6. Прикінцеві положення
Це Положення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення місцевими засобами масової інформації рішення про його затвердження.
Суб’єктам господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та надають послуги у м. Вишгороді,
привести раніше видані документи по Дозволах на
розміщення об’єктів торгівлі чи сфери послуг у відповідність до цього Положення.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

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

Міському голові
Решетняку В. О.

(організаційно-правова форма суб’єкта господарювання, його назва.

Вишгород

Адреса розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг: _______________________
___________
Режим роботи: ____________________, перерва: ______________________
Вихідний день: ______________________
Керівник об’єкта торгівлі (сфери послуг): _____________________________
Дійсний з «___»________ 20___ року до «___» __________ 20___ року

Керівник уповноваженого органу _________________ (підпис)

М.П.
Примітка. Згідно з Положенням про видачу дозволів на розміщення об’єктів
торгівлі, сфери послуг та затвердження режиму роботи, затвердженого рішенням
Вишгородської міської ради від 17 травня 2011 р. № 5/7, у разі повторних порушень правил торгівлі (сфери послуг), санітарних правил, чинного законодавства,
невиконання рішень Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету Дозвіл
може бути анульований або дія Дозволу може бути зупинена.

М.П.

Додаток 3
до Положення про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи
ЗАЯВА
на подовження дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг
на наступний термін
Заявник __________________________________________________________
(організаційно-правова форма суб’єкта господарювання, повна його назва)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса проживання для фізичної особи-підприємця), тел., факс)

Зареєстрований ___________________________________________________
Реєстраційне свідоцтво № ______________ від «___»____________ р.
Розрахунковий рахунок ____________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________ Форма власності _______
В особі __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Прошу подовжити термін дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери
послуг на наступний термін

з «___» ____________ 20__ р. до «___» ____________ 20__ р.
Повна назва об’єкта __________________________________________________
за адресою __________________________________________________________
спеціалізація (вид торгівлі чи сфери послуг)___________________________________
_________________________________________________________________________.
запропонований режим роботи: з _____ до _____, вихідні дні ____________________
тип приміщення _____________________________________________________
загальна площа ______, зокрема торговельна (залу обслуговування) _________,
складська _________________,
кількість робочих місць __________________________________________,
кількість посадкових місць _______________________________________.
(для підприємств громадського харчування)
Керівник об’єкта торгівлі чи сфери послуг _________________________
Тел: ________________
Зобов’язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших нормативних документів, що регламентують дану діяльність.
Заявник
М. П.

____________________________
(посада, прізвище)

_________________
(підпис)
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ПОНЕДІЛОК 23 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

21 травня

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Друга смуга
09:55 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:50 Армія
13:15 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи».
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Бомж»
17:45 Вікно в Америку
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 Сільрада
19:50 Міжнародний турнір
зі спортивної гімнастики
«Кубок Стелли Захарової»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:25 Мультфільм «Смурфи»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
10:00 «Скажені перегони»
11:50 «Велике
перевтілення»
12:35 «Гроші»
13:30 «Дивовижна подорож
Мері Браянт»
17:00 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Суперняня»
19:30 ТСН
20:10 «Велика різниця поукраїнському»
21:30 Альона Бабенко
та Микола Фоменко у
мелодрамі «Пізанська вежа»
23:30 «Tkachenko. Ua»

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:30 Анекдоти поукраїнськи
09:50 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
11:55 «Група «Zeta»-2».
1 серія. Пригодницький
телесеріал
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Група «Zeta»-2».
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:10 «Десант є десант».
Пригодницький телесеріал
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:55 Факти

7.30,8.40, 10.05, 3.00 Муз.
програма
9.00 Оголошення завдань
для державної підсумкової
атестації
9.30, 19.30 Столиця
10.15 «Файна садиба»
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20,23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міський
дозор
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 20.00, 21.25, 2.00 У
гостях у Д. Гордона
17.15 Х/ф
«П’ятнадцятирічний
капітан»
0.30 Х/ф
«П’ятнадцятирічний
капітан»

06:25 Т/с «Комісар Рекс»
07:10 «Танці з зірками»
09:10 Х/ф «Золоте теля»
12:55 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Гола
фізкультура»
23:20 Т/с «Лікар Хаус»
00:25 Т/с «Клініка»
01:30 «Вікна-Спорт»

05:45 Твій хіт
06:05 Журфікс
06:33 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:20 Караван
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
22:15 Генеза здоров’я
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»

07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
07:30 Новини
07:35 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці 2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:50 «Детективи»
14:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 7»
16:30 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. Т/с «А
щастя десь поряд»
21:30 Т/с «Закрита школа»
23:55 «2 кінські сили»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події тижня
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13:00 «Нехай говорять.
Красуня і чудовисько»
14:00 Т/с «Слід»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:10 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Х/ф «Парфумер:
Історія одного вбивці»

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 В гостях у Д.
Гордона
12:00 Новини
12:25 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:15 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи». Справа №9
15:35 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:35 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:50 «Великий День
Перемоги...»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:25 Мультфільм «Смурфи»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Небезпечні товари»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Алібі на двох»
17:00 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:10 «Міняю жінку - 3»
21:30 Серіал «Інтерни»
22:10 Серіал «Інтерни»

07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Поховані
лавиною»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Вода - лінія життя
22:50 Світські хроніки

07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці 2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:55 «Судові справи»
14:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 7»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва «Всі свої»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поряд»
21:30 Т/с «Закрита школа»
23:45 Прес-конференція.
Віталій Кличко - Томаш
Адамек

2011 року
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вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

06:50 М/с «Стюарт Літл»
07:05 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
07:30 Репортер
07:40 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Діти шпигунів-3»
11:05 Т/с «Стройбатя»
13:10 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Батьки і діти
20:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Новий погляд
23:40 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...»
00:45 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:00 «Час новин»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Час новин»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:10 «Погода в Україні»
16:20 «Час інтерв’ю»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:30 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 Слідство вели...
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55, 01:45 «До суду».
11:00, 00:45 Суд
присяжних.
12:25, 02:45
«Прокурорська перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ».
22:35 Чесний понеділок.
23:25 «Школа лихослів’я».
00:10 Головна дорога.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Виходжу
тебе шукати».
16:55 «Федеральний суддя»
18:15, 00:50 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Анатолій Карпов. Усі
ходи записані»
23:45 Нічні новини
00:00 «Проти ночі»

04:40 Х/ф «Дежа вю»
06:25 Х/ф «Той, що біжить
по кризі»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя».
Яблуко від яблуні
09:10 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Кріт - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:20 Х/ф «Особиста зброя»
17:00 Х/ф «Убити «Шакала»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт - 2»
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»
00:30 «Свідок»

06:30 «Гола правда»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
08:05 «Телепузики»
08:30 «Мультик з Лунтіком»
09:10 Т/c «Хто у домі
господар»
09:40 Т/c «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Т/c «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Твою маму!»
15:20 «Дім-2»
17:10 Телесеріал «Універ»
18:05 Телесеріал «Хто у домі
господар»
19:00 Т/c «Моя прекрасна
няня»
20:00 Т/c «Універ»
21:00 Т/c «Реальні пацани»
22:00 Т/c «Школа»
23:00 «Дім-2»

07:25 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:05 «Десант є десант».
Пригодницький телесеріал
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факты. Вечер
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Десант є десант».
Пригодницький телесеріал
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Війна з примусу».
Художній фільм
00:55 Факти

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.25 Готуємося до іспитів
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міський
дозор
15.10, 20.00, 21.25, 2.00 У
гостях у Д. Гордона
17.15 Х/ф «Три товариші»
0.30 Х/ф «Три товариші»

06:20 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06:45 Т/с «Комісар Рекс»
09:45 Х/ф «Привіт,
кіндере!»
11:55 «Нез’ясовно, але
факт»
12:55 «Битва
екстрасенсів»
14:00 «Очна ставка. Гола
фізкультура»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Правила життя.
Про що мовчить пачка
сигарет?»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Принижені та ображені
старі»
23:20 Т/с «Лікар Хаус»
00:25 Т/с «Клініка»

06:50 М/с «Стюарт Літл»
07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Академія
сноуборду»
11:15 Т/с «Стройбатя»
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
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...»
00:40 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Час новин»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
17:00 «Час новин»
17:15 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:50 «Народний контроль»
22:30 «Час-Тайм»
23:40 «Київський час»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Таксі на той
світ»
14:00 Т/с «Слід»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:10 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Прем’єра! Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Травма»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 Очна ставка.
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Надзвичайна подія.
Розслідування.
09:55, 02:20 «До суду».
11:00, 01:20 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ».
22:35 «Справа темна».
«Таємниця смерті Інги
Артамонової».
23:25 «Кулінарний двобій».
00:25 Т/с «Без сліду».
03:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Виходжу
тебе шукати».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:50 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»
23:45 Нічні новини
00:00 «Проти ночі»

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 - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «За ким тюрма
плаче»
16:55 Х/ф «Шукай вітру»
18:30 «Речовий доказ».
Неслабка стать
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт - 2»
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»
00:30 «Свідок»
01:00 Т/с «Суто англійські
вбивства»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
08:05 «Телепузики»
08:30 «Мультик з Лунтіком»
09:10 Т/с «Хто у домі
господар»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «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»
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Вишгород
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:00 «Час новин»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»

08:40 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Підсумки дня
09:25 На зв’язку з Урядом
09:45 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 В гостях у Д.
Гордона
12:00 Новини
12:25 Кордон держави
12:40 Крок до зірок.
Євробачення
13:25 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи» Справа №10
15:00 Новини
15:30 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
19:00 Про головне
19:35 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Отруйний посуд»
12:50 Документальний
фільм «Ілюзія безпеки.
Схуднути до смерті»
13:40 Серіал «Тисяча і
одна ніч»
17:00 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:15 Серіал «Інтерни»
22:45 Документальний
фільм «Ілюзія безпеки.
Пуховик з курки»
23:45 ТСН

07:25 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:10 «Десант є десант».
Пригодницький телесеріал
16:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 Футбол. Кубок
України: «Динамо» (Київ) «Шахтар» (Донецьк)
22:00 «Десант є десант».
Пригодницький телесеріал
23:00 Факти. Підсумок дня
23:15 3-й тайм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 3.00 Муз
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міський
дозор
15.10, 20.00, 21.25, 2.00 У
гостях у Д. Гордона
17.15 Х/ф «Два бійці»
0.30 Х/ф «Два бійці»

06:30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06:55 Т/с «Комісар Рекс»
09:55 Х/ф «Білі Роси»
11:55 «Правила життя.
Про що мовчить пачка
сигарет?»
14:00 «Очна ставка.
Принижені та ображені
старі»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
20:10 «Російські сенсації.
Касир Примадонни»
21:05 «Російські сенсації.
Круті школярі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Дружина у законі»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Ідеальний
самець»
11:15 Т/с «Стройбатя»
13:40 Т/с «Татусеві дочки»
14:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Дрейк і Джош»
15:40 Teen Tіme
15:45 Т/с «Друзі»
16:45 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20:30 Т/с «Вороніни»
21:35 Зроби мені смішно
22:30 Т/с «Щасливі разом»
23:10 Т/с «Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...»
00:35 Репортер
00:55 Спортрепортер

07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 Практичний
порадник екстремального
туриста
08:30 Скромна чарівність
сучасних технологій
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:45 Вода - лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Генеза здоров’я 1
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці 2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:50 «Судові справи»
14:45 «Детективи»
15:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
17:05 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Токо-шоу Дмитра
Нагієва «Всі свої»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поряд»
21:30 Т/с «Закрита школа»
23:45 Д/ф «Бути секссимволом»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. В місті без
наркотиків»
14:00 Т/с «Слід»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:10 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Травма»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 І знову здрастуйте!
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55, 02:25 «До суду».
11:00, 01:25 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ».
22:35 «Справжній
італієць». «Італієць, що
співає».
23:25 Квартирне питання.
00:30 Т/с «Без сліду».
03:25 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Виходжу
тебе шукати».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:50 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Бідний
йогурт»

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 - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «Дій за
обставинами!»
16:50 Х/ф «Убивство на
«Ждановській»
18:30 «Правда життя».
Убивці за законом
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт - 2»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:10 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»

06:30 «Твою маму!»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
09:10 Телесеріал «Хто у
домі господар»
10:05 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Телесеріал «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15 «Дім-2»
17:10 Телесеріал «Універ»
18:05 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:00 Телесеріал «Універ»
21:00 Телесеріал «Реальні
пацани»
22:00 Телесеріал «Школа»
23:00 «Дім-2»

09:00 Підсумки дня
09:45 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 Здоров’я
12:00 Новини
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Прем’єра. Д/ф
«Олександр Богомолець.
В опозиції до смерті».
До 130-річчя від дня
народження
13:25 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи» Справа №10
15:40 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:35 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:05 Глибинне буріння
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:25 Мультфільм
«Смурфи»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Пуховик з курки»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Живі ясновидці»
13:40 Серіал «Тисяча і
одна ніч»
17:00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:10 Людмила Гурченко у
комедії «Кохання і голуби»
22:15 Серіал «Інтерни»

07:25 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
12:15 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:05 Провокатор
14:20 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
15:25 «Десант є
десант». Пригодницький
телесеріал
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Десант є
десант». Пригодницький
телесеріал
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Корупціонер».
Художній фільм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міський
дозор
15.10, 20.00, 21.25, 2.00 У
гостях у Д. Гордона
17.15 Х/ф «Велике життя»
23.30 Пляжний футбол.
Ліга Співдружності.
«Динамо Хілд» (Київ) —
ЦСКА (Москва)
0.30 Х/ф «Велике життя»

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:50 Х/ф «Солодка жінка»
10:55 «Нез’ясовно, але
факт»
11:50 «Битва
екстрасенсів»
12:55 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
13:55 «Очна ставка.
Дружина у законі»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Римма
Маркова»
20:10 «Холостяк»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Холостяк»
23:05 «Холостяк. Як вийти
заміж»

07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Рок-табір 2.
Фінальна битва»
11:25 Т/с «Стройбатя»
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
17:15 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Смішно, до болю
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Мрії збуваються
22:45 Т/с «Щасливі разом»
00:35 Репортер
00:55 Спортрепортер
07:05 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»

08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:45 Вода - лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Генеза здоров’я
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці 2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:50 «Судові справи»
14:45 «Детективи»
15:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу Дмитра
Нагієва «Всі свої»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поряд»
21:30 Т/с «Закрита школа»
23:45 Д/ф «Брама часу»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
13:00 «Нехай говорять.
Мюнхенська змова»
14:00 Т/с «Слід»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:10 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Травма»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 «Розлучення поросійськи».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55, 02:20 «До суду».
11:00, 01:20 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ».
22:35 «Жіночий погляд».
Аніта Цой.
23:20 Дачна відповідь.
00:25 Т/с «Без сліду».
03:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Виходжу
тебе шукати».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:50 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

07:10 Х/ф «Дій за
обставинами!»
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 - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «Кримінальний
талант»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Шпигункоханець
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт - 2»
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»

10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20:30 «Час новин»

11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:00 «Час новин»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:50 «Акцент»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Час новин»

10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Час новин»

11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:00 «Час новин»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:00 «Час новин»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
08:05 «Телепузики»
08:30 «Мультик з Лунтіком»
09:10 Телесеріал «Хто у
домі господар»
10:05 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Телесеріал «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15 «Дім-2»
17:10 Телесеріал «Універ»
18:05 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:00 Телесеріал «Універ»
21:00 Телесеріал «Реальні
пацани»
22:00 Телесеріал «Школа»

СУБОТА 28 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 27 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

21 травня

2011 року

9

07:15 Ера бізнесу
07:25 Автодрайв
07:55 Ера пам’яті
08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:35 Д/ф «Роковий
будинок Ковалевського» із
циклу «Загублене місто»
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи» Справа №10
15:40 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:25 «Смурфи»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 Документальний
фільм «Ілюзія безпеки.
Небезпечний градус»
12:50 Документальний
фільм «Ілюзія безпеки.
Генетика. Смертельна
зброя»
13:40 Серіал «Тисяча і
одна ніч»
17:00 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:30 Людмила Гурченко у
комедії «Кохання і голуби»
19:30 ТСН
20:15 Фантастичний
бойовик «Люди X»
22:10 Фантастичний
бойовик «Люди X - 2»

06:40 Світанок
07:25 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:05 «Десант є
десант». Пригодницький
телесеріал
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 «Група «Zeta»-2».
5-8 серії. Пригодницький
телесеріал
23:05 «Зрадник». Художній
фільм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 3.00 Муз.
програма
9.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міський дозор
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.15 Х/ф «Велике життя»
19.30,2.00 Столиця
Підсумки тижня
23.30 Пляжний футбол.
Ліга Співдружності.
«Динамо Хілд» (Київ) —
«Крила Рад» (Самара)
0.30 Х/ф «Велике життя»

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
06:30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06:55 Т/с «Комісар Рекс»
09:55 Т/с «Я все вирішу
сама»
16:15 Х/ф «Службовий
роман»
18:10 «Вікна-Новини»
18:20 Х/ф «Службовий
роман»
20:00 «Україна має
талант!-3» Гала-концерт
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Україна має
талант!-2» Гала-концерт.
Оголошення переможця
00:50 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 «Вікна-Спорт»
01:55 «Бізнес+»
02:00 Х/ф «Непіддатливі»
03:15 Х/ф «Великий
атракціон»
04:35 Нічний ефір

07:30 Репортер
07:40 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Принцеса»
11:20 Т/с «Стройбатя»
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с «Друзі»
17:10 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
23:55 Зроби мені смішно
00:45 Репортер
01:05 Спортрепортер

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:45 Вода - лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Генеза здоров’я
23:05 Полігон
00:00 Таємниці долі

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
07:30 Новини
07:35 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:10 Прем’єра. Т/с
«Сімейне вогнище»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Сімейне
вогнище»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Закрита школа»
Заключна серія
22:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
01:05 Х/ф «Вам лист»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Слідами
маніяка»
14:00 Т/с «Слід»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:10 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Екстрений
виклик. Смертельний
діагноз»
00:20 Т/с «Гра»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 Рятувальники.
09:55, 03:35 «До суду».
11:00, 02:35 Суд
присяжних.
12:30 «Суд присяжних:
головна справа».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Слідство вели...
19:30 Надзвичайна подія.
Розслідування.
19:55 «Суперстар»
представляє: «Юрій
Айзеншпіс. Людина, що
запалює зірки».
21:45 «НТВшники». Арена
гострих дискусій.
22:45 Х/ф «Чорне місто».

05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Виходжу тебе
шукати». закл.
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 05:10 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Клуб Веселих та
Кмітливих». Вища ліга
23:50 Х/ф «Казка про
темряву»

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»
12:30 Т/с «Кріт - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
15:30 Х/ф «Штемп»
17:10 Х/ф «Фанат»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт - 2»
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»
00:30 «Свідок»

07:30 «Мультик з Лунтіком»
08:05 «Телепузики»
08:30 «Мультик з Лунтіком»
09:10 Телесеріал «Хто у
домі господар»
10:05 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Телесеріал «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Гола правда»
16:15 «Дім-2»
17:10 Телесеріал «Універ»
18:05 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:00 Телесеріал «Універ»
21:00 Телесеріал «Реальні
пацани»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Дім-2»

07:45 Корисні поради
Перший Національний
08:00 Шустер-Lіve
12:45 Х/ф «Доля
государя»
14:55 Формула-1. Гранпрі Монако. Кваліфікація
16:25 Наша пісня
17:05 Феєрія мандрів
17:35 Погода
17:45 Зелений коридор
17:55 Контрольна робота
18:25 Майстер-клас
18:50 Погода
18:55 Золотий гусак
19:30 Погода
19:35 Концертна
програма «Алея зірок»
21:00 Підсумки дня
21:40 Концертна
програма «Алея зірок»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:35 Мультфільм
«Смурфи»
07:20 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Велике
перевтілення»
10:45 «Анатомія слави»
11:40 «Шість кадрів»
12:10 «Голос країни»
14:35 Пригодницький
бойовик «Даішники»
16:30 Пригодницький
бойовик «Даішники»
18:30 «Гроші»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Мелодрама
«Голубка»
23:40 Мелодрама «Анна
Ніколь»
01:15 Пригодницький
бойовик «Даішники»

07:30 Козирне життя
07:55 «Обладунки Бога2. Операція «Кондор».
Художній фільм
10:25 Велика різниця
11:25 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:45 Квартирне питання
12:40 «Снігові пси».
Художній фільм
14:45 Ти не повіриш!
15:45 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:20 «БрюсВсемогутній». Художній
фільм
22:35 «Рюрики».
Комедійний телесеріал
23:00 Жіноча логіка
00:05 «Дуже страшне кіно4». Художній фільм

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 18.15 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Бізнес-ситуація
9.45 Столиця. Підсумки
тижня
11.00, 1.30 Навіки ваш Київ
11.30, 14.30, 0.30, 4.30
Мультляндія
12.10, 2.30 Муз. програма
12.55, 2.00 Повнота
радості життя
13.25 Голос Перемоги
13.45 Час відповідей
16.10 «Мамо, вічна і
кохана»
21.00, 1.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Застава в
горах»
23.30 Пляжний футбол.
Ліга Співдружності. Збірна
України — збірна Росії

05:10 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
домовичка»
06:10 Х/ф «Пригоди
Квентіна Дорварда стрільця королівської
гвардії»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:40 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11:00 «Україна має
талант!-3» Гала-концерт.
Оголошення переможця
15:40 Х/ф «Службовий
роман»
19:00 «Танці з зірками».
Гала-концерт.
Оголошення переможця
00:30 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 Х/ф «Привіт від
Чарлі Трубача»
03:00 «Мобільна
скринька»

07:20 Х/ф «Ніндзя
серфери»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:05 Інтуїція
11:15 Мрії збуваються
12:20 Співай, якщо можеш
13:35 Файна Юкрайна
15:20 Даєш молодь
16:35 Скеч-шоу «Красуні»
17:45 Зроби мені смішно
18:40 ХФ «11 друзів
Оушена»
21:00 Хто проти
блондинок?
22:15 Х/ф «Танго і Кеш»
00:20 Спортрепортер
00:25 Х/ф «Холостяк»
02:25 Зона ночі. Культура
02:30 Де ти, Україно?
03:20 Зона ночі
03:25 Іван Мазепа
04:25 Зона ночі

09:50 «Досягти мети»

09:00 Створи себе
10:15 За сім морів
10:40 Японія очима
гурмана з Нардою
11:15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
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
19:40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20:00 24 години Бізнес
20:50 Няньки дикої
природи
21:20 Х/ф «Нострадамус» 1
00:00 Таємниці долі

05:15 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:15 «Найрозумніший»
09:00 М/с «Маша та
Ведмідь»
10:00 «Україно, вставай!»
10:35 «Жити - це модно»
11:10 «Вирваний з
натовпу»
11:50 Т/с «Я не я»
16:10 «Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2009»»
18:10 Вечірній квартал.
Спецвипуск
19:10 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. Концерт
«Вдалі пісні»
23:00 «Вечір боксу з
Максимом Бурсаком»
01:10 Х/ф «Викидайли»
02:40 «Подробиці»
03:10 «Найрозумніший»
04:35 Д/с «Пілоти
країнами світу 1»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Божевільний
професор»
08:50 «Життя на смак»
09:50 Т/с «Екстрений
виклик. Смертельний
діагноз»
12:00 Т/с «Мамо, я кілера
люблю»
15:00 Х/ф «Я рахую: раз,
два, три, чотири, п’ять...»
17:00 Х/ф «Мій гріх»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Заручники»
21:30 Футбол. Ліга
Чемпіонів. Фінал.
«Барселона» (Іспанія) «Манчестер Юнайтед»
(Англія)
00:00 Ток-шоу «Ніч Ліги
Чемпіонів»
01:15 Прем’єра! Т/с «Гра»
03:30 Події

07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 Головна дорога.
09:55 «Кулінарний двобій».
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Своя гра.
15:20 «Розлучення поросійськи».
16:20 Очна ставка.
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:30 «Програма
максимум».
19:35 «Російські сенсації».
Спеціальний випуск.
«Спадкоємці Ванги».
20:35 Ти не повіриш!
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Фінал. «Барселона»
(Іспанія) - «Манчестер
Юнайтед» (Англія). Пряма
трансляція.

06:00, 10:00, 12:00 Новини
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Георгій Гречко.
Я був у космосі, я вірю в
Бога»
12:15 Середовище
проживання. «Як
захистити свій дім»
13:25 «Кумири. Олег
Даль»
14:30 Т/с «Зимова вишня»
18:20 «Велика різниця»
19:25 «Жорстокі ігри».
Підсумки сезону 2011
року
21:15 «Фабрика зірок.
Повернення». Фінал
23:20
«Прожекторперісхілтон»
00:00 Х/ф «Сто днів після
дитинства»

06:00 «Легенди

07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
10:55 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:50 «Одна за всіх»
12:45 «Єралаш»
13:00 «Знайомство з
батьками»
13:55 «Теорія зради»
14:50 «Твою маму!»
15:20 Телесеріал «Хто у
домі господар»
16:15 «Дім-2»
17:10 Художній фільм
«Селюки з Беверлі-Хілз»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Дім-2»

бандитського Києва»
06:25 М/ф «У порту»
06:40 М/ф «Коля, Оля й
Архімед»
07:00 М/ф «Вінні Пух»
07:40 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:45 Х/ф «Фанат»
11:30 «Речовий доказ».
Неслабка стать
12:00 Х/ф «Розмах крил»
14:00 Х/ф «Гу-га»
16:40 Т/с «Сищики»
19:00 Т/с «Батьківщина
чекає»
22:20 Х/ф «Чорні берети»
00:00 Х/ф «24 години»
02:05 «Речовий доказ»
03:10 «Агенти впливу»
04:10 «Правда життя»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:35 «5 елемент»
10:00 «Час новин»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»

10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20:30 «Час новин»

12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00»Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20:30 «Час новин»

10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:30 «Феєрія мандрів»
18:10 «Народний
контроль»
18:35 «Київський час»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська
незалежність»
21:00 «Час новин»
21:20 «Машина часу»
21:40 «Бізнес-час»
21:50 «Тема тижня»
22:00 «Територія закону»
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08:40 Моя земля - моя
власність
08:50 Корисні поради
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:55 Крок до зірок.
Євробачення
10:45 Шеф-кухар країни
11:40 Доки батьки сплять
12:15 Так просто! Влада
Прокаєва
12:40 Ближче до народу
13:15 В гостях у Д.
Гордона
14:15 Золотий гусак
14:55 Формула-1. Гранпрі Монако
17:35 Підсумки тижня
18:15 «Сумлінні платники
податків 2010»
19:40 Х/ф «Заради
декількох рядків»
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:05 Фольк-musіc
22:50 Трійка, Кено,
Максима

07:25 Анекдоти по06:55 Пригодницький
фільм «Підкорювач потягів» українськи
07:45 «Рюрики».
08:35 Марійчин кінозал.
Комедійний телесеріал
Мультфільм «Крокодил
08:10 «Еквілібріум».
Гена»
Художній фільм
09:05 Лотерея «Лото10:30 Ти не повіриш!
забава»
10:00 «Ремонт +»
11:30 Козирне життя
10:50 Кулінарне шоу
11:55 Інший футбол
з Юрієм Горбуновим
12:20 Спорт
«Смакуємо»
12:25 Стоп-10
11:25 «Розкішне життя»
13:25 Південне Бутово
12:15 «Міняю жінку - 3»
14:20 «Брюс13:35 «Велика різниця по- Всемогутній». Художній
українському»
фільм
14:55 Мелодрама
16:35 Велика різниця
«Голубка»
17:40 Наша Russіa
18:30 «Особиста
18:45 Факти тижня з
справа. Від кохання - до
Оксаною Соколовою
ненависті...»
19:30 «Таксі-2». Художній
19:30 «ТСН-тиждень»
фільм
20:00 «Голос країни»
21:20 «Таксі-3». Художній
22:00 Серіал «Інтерни»
фільм
22:25 «Світське життя»
23:05 Голі та смішні
23:20 «ТСН-тиждень»
00:30 «Корупціонер»

6.00,7.00 СТН. Тижневик
6.30, 10.35 Навіки ваш Київ
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Навчайся з нами
9.50, 12.10 Муз. програма
10.25 Король професій
11.30 Актуальна тема
11.45 Студентський квиток
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
13.45 Голос Перемоги
14.30,2.15 Мультляндія
15.40 Концерт «Шлягер
парад-2010»
19.00 Святкове шоу,
присвячене Дню Києва
22.00 Гаряча лінія «102»
22.30 СТН. Спорт.
Тижневик
22.55 Світ бізнесу
23.30 Пляжний футбол.
Ліга Співдружності.
«Динамо ( Хілд» (Київ) —
«Локомотив» (Москва)
0.30 Х/ф «Застава в горах»

07:10 Х/ф «Непіддатливі»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Холостяк»
14:45 «Холостяк. Як вийти
заміж»
15:55 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
17:00 «Моя правда. Римма
Маркова»
18:00 «Російські сенсації.
Касир Примадонни»
19:00 «Битва
екстрасенсів. Боротьба
континентів»
21:00 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
23:05 Т/с «Лікар Хаус»
03:05 «Неймовірні історії
кохання»
03:45 Нічний ефір

08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
08:45 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:30 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
09:55 Х/ф «Скубі-Ду»
11:40 Хто проти
блондинок?
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:20 Info-шок
16:10 Т/с «Вороніни»
17:15 Х/ф «12 друзів
Оушена»
19:55 Співай, якщо можеш
21:25 Х/ф «Міраж»
23:15 Скеч-шоу «Красуні»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Той, хто біжить
за вітром»
02:10 Зона ночі. Культура
02:15 Мовчазне божество
02:30 Та, що поруч

08:25 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:50 «Досягти мети»

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
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Садхус
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:30 Х/ф «Нострадамус»
19:00 Бойовий план
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Чорний пірат»

07:50 «Формула любові»
08:45 М/с «Маша та
Ведмідь»
09:00, 9.55, 10.35, 11.45,
14.30, 16.55 НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою і Галкіним»
10:40 «Смачна ліга з А.
Заворотнюк»
11:40 «Орел і Решка»
12:40 Х/ф «Всупереч
здоровому глузду»
14:30 НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
14:40 «КВК»
17:10 Вечірній квартал.
Спецвипуск
18:05 Т/с «Гидке каченя»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Гидке каченя»
22:55 Х/ф «Відлік вбивств»
01:25 Х/ф «Травень»
03:05 «Подробиці тижня»

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні.
07:15 Лотерея «Російське
лото».
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Перша передача».
09:50 Бенкет на цілий світ.
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Своя гра.
15:20 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення».
21:00 Х/ф «Дубля не буде».
22:50 «Гра».
23:55 Авіатори.
00:25 Футбольна ніч.

07:40 «Смак»
08:15 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Знайна»
13:40 Х/ф «За сімейних
обставин»
16:45 «Крістіна Орбакайте.
Дочка своєї матері»
17:45 «Поцілунок на
біс». Концерт Крістіни
Орбакайте
19:05 Х/ф «Маша і море»
21:00 «Час»
22:00 «Мультособистості»
22:35 «Yesterday lіve»
23:35 «Познер»
00:35 Х/ф «Змієлов»

06:35 М/ф «Василина
Микулівна»
06:55 М/ф «Кіт у чоботях»
07:10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:25 Т/с «Сищики»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Шпигункоханець
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:05 Т/с «Батьківщина
чекає»
17:20 Х/ф «Чорні берети»
19:00 Х/ф «Війна Логана»
21:00 Х/ф «Комодо»
22:45 Х/ф «Обіцянка»

09:00 «Мультик з Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:55 «Моя прекрасна
няня»
12:20 «Одна за всіх»
13:15 «Comedy Woman»
14:10 «Хто в домі
господар».
14:35 «Селюки з БеверліХілз»
16:15 «Дім-2»
17:10 «Шалені гроші»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Дім-2»

Здам офіс 85 м2 в
центрі Вишгорода.
Тел: (067) 170-50-63.
Олександр

06:30 Події
06:50 Х/ф «Божевільний
професор - 2»
08:50 Ласкаво просимо
09:50 Т/с «Екстрений
виклик. Смертельний
діагноз»
12:00 Т/с «Мамо, я кілера
люблю»
13:00 Х/ф «Мій гріх»
15:00 Х/ф «Заручники»
17:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
19:00 Події тижня
19:30 Прем’єра! Т/с
«Ментовські війни - 5»
21:30 Щиросерде
зізнання
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Т/с «Гра»

Металопластикові
вікна, сантехніка,

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

Підприємству громадського
Підприємству
харчування в м. Вишгороді
в м. Вишгороді потрібен:
потрібні:
— водій з досвідом роботи
— бухгалтер з досвідом
на автомобілях представроботи;
ницького класу. Стаж не
— прибиральниця;
— охоронець.
менше 5 років.
Тел: (067) 963-46-49
Тел: (067) 402-61-23
Підприємству потрібен
менеджер з продажу сільськогосподарської продукції:
— досвід роботи менеджером не менше 2-3 років
(бажано: с/г продукція, техніка, запчастини,
засоби захисту рослин);— вік 20-40 років.
Тел. факс: (04596) 22-348 E-mail: zlagoda-m@zeos.net

Виробничій компанії «Гротто Груп»
на постійну роботу (за трудовою книжкою) потрібні:
робітники в цех (чоловіки),
оплата від виробітку 2 500-4 500 грн/місяць.
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10,
забезпечуємо робочим одягом,
8-годинний робочий день.
м. Вишгород, вул. Київська, 10,
тел: (044) 592-80-52

Підприємству на постійну
роботу потрібні: охоронець,
продавець, прибиральниця.
Звертатись за тел: (067) 27-510-27
Комплексний високоякісний ремонт
дизайн-проект, повна комплектація матеріалами,
декором, меблями, використання новітніх
технологій, гарантія якості, індивідуальний підхід.
Тел: (067) 170-50-63 Олександр
Продам терміново 1-кімн. квартиру: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 6-в, 2/10 кирп., 62/26,5/17, євроремонт
(ламінат, плитка, сантехніка, устроєна кухня, шафакупе, лоджія 12 м2 засклена, обшита), домофон.
Ціна 67 000 у. о. (торг)
Тел: (096) 300-39-32 (Ліля)

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

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

Оголошення конкурсу
на заміщення вакантної посади секретаря
судових засідань Вишгородського районного
суду Київської області
Вимоги до кандидатів на посаду:
Повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство»
або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог
щодо стажу роботи, вільне володіння державною мовою.
Додаткова інформація за адресою м. Вишгород, вул. Ю.
Кургузова, 7, кабінет № 3, щоденно з 9-00 до 15-00.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня розміщення оголошення про проведення конкурсу.

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.: 26-0-94, (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
Ліцензія № 14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005 р.

10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:30»ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:15 «Погода на курортах»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:00 «Час новин»
16:20 «Фактор безпеки»
17:20 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:00 «Час новин»
18:20 «Машина часу»
19:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
21:45 «Бізнес-час»
22:00 «Велика політика»

КПЖ і КГ Вишгородської міської ради потрібні:
— прибиральник з комплексного прибирання, з/п
1 438 грн (премія);
— прибиральник вулиць, з/п — 1 598 грн (премія);
— слюсар-сантехнік, з/п — 1 641 грн (премія);
— столяр, з/п — 1 438 грн (премія);
— тесляр, з/п — 1 641 грн (премія);
— покрівельник, з/п 1 960 грн (премія).
За довідками звертатися в відділ кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а,
тел: 54-8-85

Оголошено конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду
Нежитлове приміщення площею —
293,6 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ,
адреса — вул. Ю. Кургузова, буд. 11-а.
Конкурс відбудеться о 10:00 06 червня
2011 року за адресою: м. Вишгород, пл. Т.

Управління Державного казначейства
у Вишгородському районі Головного управління Державного казначейства України у
Київській області (Код ЄДРПОУ 23569913,
місцезнаходження: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова,13) повідомляє, що згідно с постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011
року № 346 «Про ліквідацію урядових органів»
припиняє свою діяльність. Наказом Державного казначейства України від 06.05.2011 року
№117 утворено ліквідаційну комісію. Претензії кредиторів приймаються протягом двох
місяців з дня публікації повідомлення за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 13.

10.00, 11:00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20:30 «Час новин»

Шевченка, буд. 1, к. 64.
Офіційно
Телефон для довідок:
(04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 01 червня 2011 року у запечатаному конверті і має містити інформацію
щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, терміну виконання робіт (не більше
15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.

Безкоштовні оголошення
коляску-ковіньку. Нова.
Тел: (04596) 5-15-56

П Р О Д А М
комплект автомобільних коліс б/в
для ВАЗ. Недорого. Тел: 5-72-56

запчастини на автомобіль
великий 3-рівневий гараж,
ГАЗ-21, старі та нові.
кооператив «Лісний».
Тел: 5-72-56
Тел: (067) 904-80-55
вугілля, дрова
1-кімнат. квартиру 45,8 м2, ремонт, 65
недорого. Тел: 26-325 тис. у. о. Тел: 52-145, (067) 319-77-40
І Н Ш Е
АВТОелектрик.
Встановлення дерев’яних дверей,
Генератори, стартери,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
комп’ютерна діагностика
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26 тощо.Тел: (067) 760-66-90
Ремонт, вагонка, лінолеум, Сантехнічні зварювальні роботи,
відкоси, шпалери, електрика.
встановлення, перетяжка
Тел: (093) 451-63-04
дверей. Тел: (067) 945-06-40

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

ФОТОрепортаж

Вишгород

10-й ДИВО-сезон завершено! Чекаємо наступного!

21 травня

2011 року

11

Позашкілля

ДИВО-шоу – 2011

Танець: «Коли мами немає вдома».
Молодша група студії сучасної хореографії «ЛІБЕРТІ»

Інструментальна композиція на ложках «Бариня».
Зразковий ансамбль «РУМ’ЯНОК»

Благодійний фонд святої
Ольги потішив ДИВО-таланти подарунками. Клуб «ЛЕГІОН «отримує намет для своїх
експедицій

Ведучі ДИВО-шоу.
Творче об’єднання «РІЗНІ ЛЮДИ»
Пасадобль.
Студія бального танцю «АФІНА»

Фото – Костянтина ЗАХАРІЯ
14 травня Вишгородський Центр творчості «Дивосвіт» святкував закриття свого 10-го ювілейного ДИВО-сезону.
Програма була насиченою: звітний концерт «Хіти ДИВО-сезону №10»; нагородження, подарунки від
меценатів (Благодійний фонд св. Ольги та Спілка підприємців Вишгородщини); ДИВО-вернісаж – все
яскраво, талановито, ДИВОвижно. Надзвичайне задоволення отримали всі – і юні митці, і глядачі, і гості.

Я люблю бугі-вугі. Студія бального танцю «АФІНА»
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21 травня

Дата

2011 року

Календар

Цей день в історії
21 травня – День Європи в
Україні; День науки в Україні
1503 — Христофор Колумб
відкрив Кайманові острови
1859 — запущений годинник
Біг-Бен в Лондоні
1892 — у Києві пущений перший в Російській імперії електричний трамвай
1904 — заснували в Парижі Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА)
1929 — прийнята ухвала РНК
СРСР про ознаки куркульського
господарства
1937 — почала роботу перша
дрейфуюча експедиція
1956 — на атолі Бікіні США
провели перше випробування
водневої бомби
Іменини: Арсеній, Іван
22 травня – Міжнародний
день біологічного розмаїття
1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій
горі
1908 — брати Райт отримали
патент на свій літальний апарат
1931 — розпочала діяльність
Українська академія аграрних
наук
1936 — почався перший футбольний чемпіонат СРСР
1960 — у Чилі стався найсильніший у ХХ столітті землетрус силою 9,5 бала за шкалою Ріхтера
Іменини: Микола, Христофор
23 травня
1430 — у битві при Комп’єні
бургундці взяли в полон Жанну
д’Арк, котру згодом продали англійцям;
1953 — упродовж 48 годин в
Литві заарештовано та депортовано майже 37 тисяч селян, що
не вступили в колгоспи
Іменини:
Алфій,
Еразм,
Ісидір (Сидір), Купріян, Онисим,
Таїсія (Таісія)
24
травня
–
День
слов’янської
писемності
і
культури
1844 — з Вашингтона в Балтімор надіслано першу телеграму
азбукою Морзе
1956 — у Лугано пройшов
перший конкурс пісні Євробачення, в якому взяли участь 14
представників семи країн Європи
Іменини: Йосиф (Йосип,
Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Софрон
25 травня – Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій
1953 — у штаті Техас почав
мовлення перший у світі освітній
телеканал
1957 — у Москві відкрито найбільший в СРСР готель «Україна»
1973 — у Києві відбувся перший Всесоюзний фестиваль
мистецтв «Київська весна»
Іменини: Герман, Денис
26 травня
1648 — козацьке військо на
чолі з Богданом Хмельницьким
здобуло перемогу над польськими загонами в битві під Корсунем
1761 —Михайло Ломоносов
виявив атмосферу на Венері
1913 — у Петербурзі відбувся
перший у світі політ багатомоторного літака «Російський витязь»
Іменини: Георгій (Юрій), Глікерія (Лукерія), Єфим (Юхим),
Ірина, Макар, Олександр
27 травня – Міжнародний
день розсіяного склерозу
1753 — завершено будівництво Андріївської церкви в Києві
895 — англійський винахідник
Бірт Акрес запатентував кінопроектор
Іменини: Леонтій, Максим,
Микита

Феномен Шевченка

Українство
22 травня 2011 року — 150-річчя
від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні, на Чернечій горі міста
Канева.
За матеріалами різноманітних джерел
підготував Володимир САЮК

До цієї знаменної дати 8 травня стартувала акція «Проща до Тараса» — похід
за історичним маршрутом перевезення
тіла Тараса Шевченка з Петербурга до
Канева. Завершиться він у день перепоховання поета на Чернечій горі, 22
травня, символічним дійством — покладанням на могилу вінка. Його паломники провезуть вздовж усього маршруту
(Петербург, Москва, Тула, Орел, Севськ,
Глухів, Кролевець, Козелець, Ніжин,
Київ, Канів).
У цих містах відбудуться концерти
пам’яті Кобзаря та презентація програми гурту «Сад» «Доле, де ти?» на вірші
Тараса Шевченка. На Чернечій горі виступлять представники творчої інтелігенції, зокрема, Оксана Забужко із доповіддю «Мій Шевченко».
Тарас Шевченко, ким він був і є для
нас, українців, для нашої України і для
всієї планети Земля?
Не поет — бо це ж до болю мало,
Не трибун — бо це лиш рупор мас.
І вже менш за все Кобзар Тарас,
Він, ким зайнялось і запалало.
Скоріше, бунт буйних майбутніх рас,
Полум’я, на котрім тьма розстала,
Вибух крові, що зарокотала
Карою за довгу ніч образ.
Лютий зір прозрілого раба,
Гонта, що синів Священним ріже.
У досвітніх загравах-степах
Дужим хрустом випростались крижі.
А ось поруч — усміх, ласка, мати
І садок вишневий коло хати
Євген МАЛАНЮК. Сонет «Шевченко».

Феномен Шевченка: будь-яка однозначна характеристика — недостатня, а
цілісність постаті настільки різнобічна,
що майже незбагненним є саме її існування.
Шевченко — феномен глибоко національний, український, але своєю винятковістю він став суспільним фактором
міжнародного, всесвітнього значення.
Вказав вихід із прірви небуття свого народу і сам його здійснив. Визволення
нації з колоніального рабства — проблема не тільки українська. Цим шля-

Майстер-клас

Вишгород

хом пішли десятки, якщо не сотні народів світу. Тому Шевченко ставав для
них дороговказом, і еталоном. Недарма
при відкритті пам’ятника у Вашингтоні
1964 року до 150-річчя від дня його народження президент США Ліндон Джонсон назвав Шевченка першим революціонером всесвітнього рівня. Про себе
Тарас сам сказав: «Історія мого життя є
частиною історії мого народу». Сказано
надто скромно. На його місці можна було
б сказати: «Історія мого життя є історією
воскресіння мого народу».

На нашому національному генієві —
ні однісінької плямочки. Поняття політичного компромісу для нього не існувало.
Тому він був і залишається прапором на
віки, еталоном політичної чистоти всепланетарного масштабу.
Шевченко, маючи задатки громадсько-політичного діяча, зумів реалізувати свій духовний потенціал через мистецьку, насамперед поетичну творчість.
І в цьому його найбільша загадка. Своєю літературно-художньою творчістю
Т. Шевченко виконав перед нашим народом принаймні три місії:
1) Повернув нам історичну пам’ять,
бо ніякі наукові дослідження за своїм
впливом незрівнянні з його історичними поемами, драмами, віршами, живописними картинами тощо. Зрештою, він
впливав на істориків, надихнувши їх і визначивши напрям їх досліджень.
2) Розкрив трагічне становище українського народу середини ХІХ століття.
І сповнив його національної честі та гідності.
3) Заново створив українську націю
як таку, запаливши її духом боротьби за
своє культурно-національне, державне

та економічне відродження.
Ця місія здійснюється понині, хоча до
її завершення ще далеко.
Величезною підмогою у виконанні
цих трьох місій стало те, що Шевченко
був не тільки поетом, а й великим художником, академіком-живописцем і гравером, науково-громадським діячем, який
в останні місяці життя відклав художню
творчість, щоб дати українським дітям
букваря.
Він був винятково музично обдарованою людиною, і ця його обдарованість
наклалася на величезний талант його
народу — надзвичайну пісенність та музикальність українців.
Співають майже весь «Кобзар». А
якщо взяти до уваги численні кантати,
симфонії, ораторії, концерти композиторів-професіоналів, постановки за його
творами оперних та драматичних спектаклів, то непроминущий вплив Шевченка на духовне життя нації постає справді
масштабно.
Не можна недооцінювати щорічних
Шевченківських вечорів, які спочатку
утвердилися в Галичині, а потім охопили
всю Україну. Це унікальне явище в історії
світової культури.
Навряд чи можна ще щось добавити
до підсумку, який свого часу в «Посвяті»
здійснив І. Франко:
«Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа.
Він був кріпаком — і став велетнем у
царстві людської культури.
Він був самоуком — і вказав нові,
світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.
Десять років він томився під вагою
російської солдатської муштри, а для
волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.
Доля переслідувала його в житті,
скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі у ржу, ані
його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.
Доля не шкодувала йому страждань,
але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.
Найкращий і найцінніший скарб доля
дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в
мільйонів людських сердець все наново
збуджуватимуть його твори.
Отаким був і є для нас, українців, Тарас Шевченко».

По натхнення – до музею

Ми перестали користуватися глиняним посудом, майже втратили стародавнє мистецтво писанкарства.
А це ж наша історична пам’ять, чудові традиції українців, енергетика
здоров’я – врешті-решт.
Та ще є люди, які пам’ятають смак
борщу з печі, запах свіжоспеченого
хліба та його неповторне поєднання з
іще теплим молоком із глечика.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Саме на такі роздуми мене наштовхнула виставка унікальних робіт у музеї
гончарного мистецтва з нагоди Міжнародного дня музеїв.
Ініціатор та натхненниця чудової експозиції директор Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина
Пироженко зробила короткий екскурс історичними сторінками народного мистецтва, допомогла пройнятися позитивною
енергетикою старовини.
Все це надихнуло гостей самостійно
спробувати себе у ролі гончарів та писанкарів. Майстер-класи проводили художник-скульптор Олег Распопін, гончар

«У мене теж вийде: головне – захотіти»
Іван Решта,
майстриня
Майстер-клас від профі н а р о д н о ї
іграшки Тетяна Лесюк, писанкарка Наталя Шемякіна та народна умілиця Марина Кривоніс.
Свої уміння продемонстрували і вихованці міського Центру творчості «Джерело»: гуртків «Золоті ручки – Лілія Ільїна, Марина Новицька та Надія Зайченко
і «Народні ремесла» – Дмитро Луканов
та Олександр Довгоп’ят (керівник обох
гуртків – Олена Кольвах).
Смачними подарунками привітали
народних майстрів представники Спілки підприємців Вишгородщини (голова

Олександр Семенов) Віталій Кутаф’єв та
Микола Ярошенко. Теплі слова захоплення творчістю вправним майстрам висловив і президент Благодійного фонду святої Ольги Володимир Малишев і вручив
подяки та пам’ятні презенти від голови
вишгородської Громадської ради Анатолія Гальчука.
Зарядило позитивом присутніх і тріо
«Петрівчанка» із Старопетрівської школи.
Хотілося б, аби подібні виставки відбувалися якомога частіше, адже вони
допомагають відірватись від сірої буденності, збагатитися духовно, прилучитися
до невичерпної скарбниці надбань талановитого українського народу.

КОЛО жінки

Вишгород
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Для ближнього

Концерти
Дитячий
колектив
«Промінчики»
недільної
школи
вишгородської
церкви святого князя Володимира із благодійним
концертом відвідав дитячий будинок змішаного типу «Любисток» (село
Нові Петрівці).

Людмила ЗУЄВА

Звісно, господиням додається
роботи на кухні: треба приготувати
сніданок, обід, вечерю. Навесні й
на початку літа мало свіжих овочів,
фруктів, тому треба якнайбільше
вживати петрушки, кропу, зеленої
цибулі й часнику.
Передбачлива господиня тримає на дачі про запас м’ясні, рибні,
овочеві консерви, концентрати супів, каш, киселів. Перед вживанням
треба обов’язково їх покуштувати і
за смаком додати жиру, солі, цибулі
та приправ. Сік овочевих консервів
можна використати для супів — картопляного, горохового, квасолевого, грибного. У травні доведеться
їсти ще стару картоплю. Щоб вона
була смачнішою, потримайте її кілька годин у холодній воді.
Якщо відпочиваєте біля водоймища, а чоловік чи діти люблять посидіти на березі з вудкою, у вас завжди має бути свіжа риба. Купуєте
її в рибалок? Нагадаємо: свіжа риба
тоне у воді, луска в неї блискуча,
міцно тримається, зябра яскравочервоні, очі випуклі, м’якоть пружна.

Увага!

Знайдено
посвідчення!
Біля бетонної чайки на набережній Київського водосховища
знайдено посвідчення інваліда
ІІ групи (Іван Михайлович Марисай). Власника просимо звернутися до Вишгородського управління Пенсійного фонду України
(м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6, кабінет № 3).

Лист у номер

Рідна мова калинова

Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу ВРГ «Інтелект»
ФОТО надано авторкою

рядки Кобзаря (на пам’ятному знаку у вигляді скрижалів) і поринули у
далеке минуле, відчули незборимий
дух, яким дише кожна грудочка цієї
історичної землі.
Дуже сподобалось дітям біля
столітнього дуба (НА ФОТО). Подзвонили в дзвони, напилися водички з цілющого джерела. У затишній

Обід на дачі
Щедро пригріває травневе сонечко. Багато хто вже поглядає
на валізи: незабаром у відпустку.
Готуються прийняти відпускників бази відпочинку, а ті, хто має
власні дачі, перебралися туди ще
в березні-квітні, щоб потрудитися на городі, в саду.
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Навесні ц. р. в м. Києві відбувся Міжнародний конкурс з українознавства для учнів
8-11 класів. Там зібралось багато юних науковців. Побувала там і я.

Валентина КЛИМЕНКО
ФОТО надано авторкою

«Христос Воскрес!» —
такими словами розпочали
свій виступ юні артисти, яких
радо приймали працівники та вихованці «Любистку».
«Промінчики» привітали всіх
присутніх з Великодніми святами, які тривають від Пасхи
до Вознесіння. Лунали великодні пісні та вірші, в яких діти
прославляли Христа.
Після концерту парафіяни церкви святого князя
Володимира передали дітям солодкі гостинці та іграшки, а працівники
дитбудинку радо показали гостям
просторі класи, кімнати, спортзал та
інші приміщення.
Потім «Промінчики» відвідали
Дзвонкову криницю. Спустилися по
Межигірському узвозу. Прочитали
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капличці всіх зацікавила купальня.
Маленькі непосиди заглянули також
на козацьку галявину, а потім повернулися до Вишгорода автобусом,
що був оплачений з допомогою директора ТОВ «КаратЛіфт-комплект»
Сергія Горішного.
Отак усі разом вчилися творити
добрі діла для ближнього.

Смачного

Зелений суп

Окрошка

Щавель, шпинат, зелену цибулю та іншу перебрану зелень тримають у холодній воді 10-15 хвилин, потім ретельно промивають.
Нарізані зелену цибулю, кріп додають до готової страви. Іншу зелень кидають у киплячий бульйон,
коли картопля, що вариться в ньому,
буде м’якою. Перед кінцем варіння у
зелений суп вливають льєзон — суміш молока й яєчного жовтка. Подаючи на стіл, у тарілку кладуть зварене й дрібно порізане яйце.

Якщо маєте квас або кефір,
можна подати на обід холодну
окрошку. На 800 г квасу або розчиненого перевареною водою кефіру
потрібні шматок вареного м’яса, 2-3
варені картоплини, 2-3 круто зварених яйця, зелена цибуля, 2 свіжі
огірки, сметана, сіль, перець. Овочі ріжуть кубиками. Замість м’яса
можна взяти пісну шинку, варений
язик або обійтися без них, приготувавши овочеву окрошку.

Суп із щавлю
«по-селянському»
Він буде дуже смачний, якщо
готувати його в чавунному горщику в духовці. Обчищені картоплини варять цілими, охолоджують.
Відвар проціджують. Щавель, ріпчасту цибулю, корінь селери ріжуть,
вливають трохи відвару і тушкують з
маргарином або вершковим маслом
5-7 хвилин. Потім додають порізану
на кубики картоплю, доливають решту відвару і кип’ятять ще 3-5 хвилин. У готову страву кладуть сметану, зелену цибулю, кріп.
На 850 г води — 3 картоплини,
цибулина, ложка вершкового масла, щавель, селера, зелена цибуля,
кріп, сметана.

Суп із кропиви
Порізану кропиву занурюють
у окріп (кип’яток), потім відкидають на друшляк, обливають
холодною водою і тушкують з
жиром 10-15 хвилин. Нарізані кубиками коріння петрушки, моркви,
ріпчасту цибулю підсмажують і кладуть у киплячий бульйон разом із
підготовленою кропивою. Через 20
хвилин додають сіль, спеції. Посічене варене яйце, шматочок м’яса,
сметану, зелень кладуть у тарілку.
На 700 г бульйону — 300 г кропиви, морквина, корінець петрушки,
цибулина, ложка дрібно порізаної
зелені, одне яйце.

М’ясо стругане
Вирізку яловичини нарізають
брусочками завдовжки 3-4 см,
солять, перчать і обсмажують. Додають тушковані гриби (можна й без
них), сметанний соус з томатом та
цибулею і доводять до кипіння. Окремо подають смажену картоплю.
На 500 г м’яса — 100 г варених
грибів, 1,5-2 склянки соусу.

Рибне філе
Свіжа риба смачна в будьякому вигляді — смажена, варена, фарширована. З великої риби,
скажімо, із сома або щуки, можна
зробити філе. Більші шматочки треба відбити, а дрібні перемолоти на
м’ясорубці разом із розмоченим білим хлібом і цибулею. Фарш готують
так: яйце розбивають, додають сіль,
перець. Масу викладають на філейні
шматки, скручують у вигляді сардельок, обмочують у яйці, обкачують у
борошні, обсмажують на вершковому маслі, а потім тушкують у томатному соусі. Подають з відвареною
картоплею.

Просто каша
На сніданок найчастіше готують кашу. Тут теж є свої секрети
приготування. Каша з будь-яких
круп буде дуже смачною, якщо на
склянку крупи влити 1,5 склянки
окропу, додати 50 г вершкового
масла, яйце, трохи солі. Все перемішати, каструлю накрити і поставити
в духовку.

На конкурс
було подано
594 учнівські
науково-дослідні роботи з
усіх областей
України, Автономної
Республіки Крим,
Придністровської Молдавської РеспуПоруч із онуком І. Франка
бліки та Росії.
За результатами рецензування науководослідних робіт на II етап конкурсу (очний) до
м. Києва було запрошено 125 переможців заочного туру. Усі учасники виконували письмову роботу з українознавства, захищали власні
науково-дослідні проекти, брали участь в Інтернет-олімпіадах з українознавства та української мови.
І хоч кожен дуже хотів перемогти, та між
нами склались досить дружні стосунки, панувала приємна атмосфера. Тому ми переживали за своїх нових друзів не менш як і за себе.
Неабияк допомагали і організатори (П. Кононенко, Т. Кононенко та інші), які дуже доброзичливо ставились до кожного учасника.
Звичайно, було нелегко. Адже завдання виявилися важкими, та і очікування результатів
тримало в напрузі. Та врешті-решт, той, кому
вдалось зібратись з думками, зміг перемогти.
Для мене результати виявилися втішними.
Я посіла на цьому конкурсі 2 місце. І хоч усі не
можуть стати переможцями, та майже кожного учасника відзначили добрими словами, подарунками.
Мені було приємно представляти м. Вишгород та й Київщину на конкурсі.
***

Ваша любов не має меж
Залишилось зовсім небагато, і наші діти
підуть у доросле життя, у кожного буде свій
життєвий шлях.
Батьки учнів 11-А класу гімназії «Інтелект»

Маленькими вони прийшли до своєї першої
вчительки, щирої Світлани Іванівни Шатілової,
яка вчила із любов’ю кожного учня, зуміла розгледіти серед випускників ДЗ «Золотий ключик» дев’ятеро здібних дітей. Вони у неї відразу
стали другокласниками.
А першу свою виховательку, Галину Степанівну Бабак, діти не забувають і зараз приходять до неї в гості. Уміло і професійно керує
цим дитячим садком його завідуюча Світлана
Анатоліївна Омецінська, за що поважають її
батьки, які приводили і приводять туди своїх дітей.
Ми, батьки, вдячні долі, що наші діти вчаться
саме у гімназії «Інтелект», де працюють досвідчені вчителі, які передають учням свої знання,
терпляче навчають життєвим премудростям.
Зокрема хочемо відзначити класного керівника Любов Миколаївну Котик. Вона проводила
екскурсії по багатьох містах України. Діти, ще
маленькими, ознайомлювалися з чарівними
куточками, вчилися мандрувати самостійно,
без батьківської опіки, з ними завжди була поруч уважна і турботлива Любов Миколаївна.
А керує гімназією чудова жінка — Інна Василівна Шубко. Її професіоналізм забезпечує такі
гарні результати. Спасибі вам, усім учителям!
Останній дзвоник пролунає для випускників
вже зовсім скоро. Із рідних стін нехай простеле
доля всім щасливу дорогу.
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Знай наших!

Борис — це завжди
перемога

ФОТО — Катерина ЗУРМА

Наш колишній дільничний,
старший лейтенант міліції Борис Бльох, півтора місяця був
у Великобританії. Чемпіонат
Європи з боксу-2011 виявився
прихильним до молодого українця (26 років) — третє місце
серед майстрів спорту.
Мешкали і тренувалися під англійською столицею — Лондоном.
Нестійкий клімат нашим не дуже
сподобався: цілодобово підстерігає нежить. Люди обізнані, але не
такі розкуті, як українці.
Тепер Борис збирається на
наступні змагання — до Франції. І
хоча колишнього вишгородського
дільничного інспектора міліції вже
перевели на інше місце служби,
ми пишаємося ним: «Знай наших!» і зичимо нових перемог.

ФізкультУРА!

Вишгород

У «Сонечка» всі промінчики здорові

«Малючок Здоровичок» – під такою
назвою пройшло чергове спортивне
свято у ДНЗ «Сонечко». Найбільший
скарб кожної людини – її здоров’я. І
дбати про нього треба змалечку.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Під керівництвом фізінструктора Галини Подолянюк дві команди старшої
групи «Барвінок» та «Горобинка» злагоджено приступили до виконання завдань.
Вихованці садочка вправно пробігли
естафету, подолали смугу перешкод,
продемонстрували спритність і навіть

Вправні спортсмени

акторську майстерність.
Все пройшло
на ура! Ще б пак,
залучившись
активною
підтримкою вболівальників,
юні
спортсмени, мов
енерджайзери,
пересувались
майданчиком.
Такій групі підтримки може позаздрити будьхто.
У фізкультурТакій групі підтримки може позаздрити будь-хто
но-оздоровчому
дитячому садочвиховують у дітей командний дух. Слоку «Сонечко» такі заходи проводяться вом, це – відмінне фізичне тренування.
досить часто. Адже вони дуже корисні
По завершенні змагань завідуюча
й не менш захоплюючі, бо оздоровлю- ДНЗ «Сонечко»Тетяна Яковенко оголоють діток під час веселої гри. Цей вид сила результати: як завжди – перемогла
спортивних змагань, різних конкурсів дружба. Діти радісно вітали учасників
дуже популярний і улюблений у дітей, команд і насолоджувались смачним содопомагає дошкільнятам підростати ком. Організували свято методист Інна
здоровими. Спортивні ігри розвивають Самойленко, вихователі Ольга Черевик,
спритність, вправність, азарт змагань, Ірина Виговська і Світлана Похиталюк.

Вишгород — паломницький центр
Україна багата на паломницькі святині. В усіх куточках нашої землі є святі місця, куди прямують спраглі духовного миру прочани. Сьогодні дуже
популярним відпустовим місцем є
Київ, де збираються тисячі вірян, аби
помолитися біля чудотворних ікон та
прикластись до мощів святих.

Народна аптека

Цілющі
і МОЛОДИЛЬНІ
У людей старшого віку кількість старих клітин сягає до
40-50 % (у відношенні до молодих). Розщепити, знищити
старі клітини зі зниженою життєвою силою і замінити їх на
молоді, активні допоможуть
цілющі рослини.
Підготував Борис РУДЕНКО

* Щоденно натщесерце випивайте суміш: 1 ч. ложка лимонного соку, 1 ч. л. рідкого меду і 1 ст.
л. соняшникової олії.
* Висушену і нарізану траву
хвоща польового заварюйте, як
чай, і пийте по 1/4 склянки тричі
на день.
* Змішайте по 300 г очищених
грецьких горіхів, кураги, родзинок і 2 лимони з цедрою, пропустіть усе через м’ясорубку, додайте 300 г меду, перемішайте.
Суміш приймайте по 1-2 ч. ложки
на день.
* Суміш (400 г натертого на
тертушці часнику та сік 2-4 лимонів) приймайте по 1 ч. ложці (на
склянку кип’яченої води) один
раз на день. Можна використовувати й інші рослини: звичайну, заячу або морську капусту
(останньої вистачить 1-2 ч. л.),
кріп, кропиву, фенхель, золотий
корінь, лимонник, женьшень, а
також підсолені, квашені овочі і
фрукти, приправи (перець, гірчицю, аджику, хрін, коріандр, корицю та ін.).
Ці рослини допоможуть вам
залишатися молодими людьми.

Отець-митрат Сергій ПРУДКО,
парох Собору Вишгородської Богородиці
ФОТО надане автором

Але неподалік Києва — славний Вишгород з давен-давен також славився як
відпустовий центр… І цю славну історію
нашого міста треба поступово відновлювати.

Паломництво, щоб простити
Паломництво зародилося як подорож християн до Єрусалима через бажання наблизитись до місць, пов’язаних
із життям Христа. Воно має два основні
елементи: дорога до Христа і зустріч з
Христом. Той факт, чи зустрінемо Ісуса,
залежить від того, з ким і з якими намірами ми вирушили в дорогу.
Другою характерною назвою паломництва є проща. Адже, вирушаючи до

святого місця, йдемо, щоб просити прощення за свої гріхи, як рівно ж простити
тим, хто образив нас.

Вишгород —
цитадель паломників
Вишгород у княжі часи був заміською
резиденцією Великих Київських Князів. Відома Межигірська лавра постала,
правдоподібно, ще за часів Володимира. У храмі св. Василія Великого, що його
збудував св. рівноапостольний Володимир, поховали страстотерпців Гліба й Бориса — небесних опікунів міста.
З Вишгородського дитинця вирушала
до Франції донька Ярослава Мудрого —
Анна. Майбутня королева Франції повезла із собою Євангеліє, на котрому до XV
ст. складали присягу французькі королі
під час коронації.
У Дівочому монастирі міста зберігалась ікона Вишгородської Богородиці,
допоки княжич Андрій, син Юрія Долгорукого, без батьківського благословення вирушив у суздальські землі будувати
власне князівство та вивіз ікону і там її перейменували на «Володимирську».
Церковне передання каже, що написав цю ікону сам апостол і євангелист
Лука на дошці столу, за яким Пресвята

Тема

Родина обідала в Назареті.

Вишгородські перспективи
На вишгородському пригорі біля Ольжиної гори Вишгородська парохія УГКЦ
збудувала храм на честь чудотворної ікони Вишгородської Богородиці. Тисячі наших вірних хотіли б відвідати український
Єрусалим – Київ із його святинями, а
Вишгород – зовсім поруч. Він може стати тим духовним центром, звідки паломникам буде зручно доїжджати до святих
місць.
Уже впродовж кількох років відбувається паломництво до Вишгорода.
Спочатку це була ініціатива молоді, але
все більше проща набирає загальноукраїнського характеру. Цього року до
Вишгорода попрямують прочани з Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та
Чернігівщини. Приїде молодь із Західної
України. Така зацікавленість Вишгородом стає для всіх нас, вишгородців, стимулом розвивати наше місто як великий
паломницький центр, щоб він вернувся
до своєї княжої слави.
Гаряче молімось до Пресвятої Богородиці, щоб Вишгород відродився як духовний центр Київської землі й усієї РусиУкраїни.

Проща Київської архиєпархії
УГКЦ до Вишгорода
28-29 травня 2011 року Божого
Субота, 28 травня
16:00 — зустріч прочан — прикладання до
копії ікони Вишгородської Богородиці — Молитва — Сповідь
18:00 — Божественна Літургія
21:00 — Велика Вечірня з Витією біля хреста
Божої Слави
22:00 — Хресний хід паломників вулицями
міста, Ісусова молитва
Нічні чування у храмі
24:00 — віднова хресних обітів
00:15 — спільна Ектенійна Молитва прощень
00:45 — Катехиза «Сенс прощення»
01:00 — робота в групах «Як я розумію прощення»
01:20 — обряд взаємопрощення
01:50 — впровадження в Ісусову молитву
02:00 — Ісусова молитва, ватра
Неділя, 29 травня
07:00 — Велика Утреня
08:30 — зустріч Патріарха Святослава
09:00 — Святкова Архієрейська Літургія,
освячення води
12:00 — концерт, гаївки

Вишгород
Позашкілля

Пам’ять мого дитинства
Валерія КОЛЬВАХ,
учениця коледжу Інституту народного
господарства

Я гортала дитячий альбом, на обличчі з’явилися сльози. То були сльози
радісних спогадів і суму за всім рідним,
що залишилося у місті, де пройшло
моє дитинство. За тими фотографіями
я згадала майже кожну хвилину свого
щасливого дитинства.
На знімках було змальоване моє
маленьке життя. Приємні моменти у
дитячому садочку, сльози від розбитих
колін, перші подруги — ці спогади промайнули у мене перед очима за кілька
хвилин.
Як класно іноді просто переглянути
фотоальбом! Деякі фото мене засмутили і нагадали про неприємні моменти. А
інші — змусили посміхнутися. Я завжди
зберігатиму ці фотографії. І які б спогади в мене з ними не виникали — це все
одно буде пам’яттю мого дитинства.

Дерево нашого роду
Скільки часу пройшло… Скільки часу
пройшло відтоді, як мій прадід посадив молоду калину біля хати. І минали
роки… і були на нашій землі різні чужинці-завойовники. Двічі горіла наша хата,
на закривавленій землі позначилися
тяжкі роки війни. Не було тут щастя, радощів і дитячого сміху. А було в ній повно плачу і смутку.
І коли моя ще мала тоді бабуся бігала коло хати в обірваній сорочці, то
все дивувалась, що в такий смутний час

Конвалія
Віта КОСТЕНКО,
уч. 6-Г кл. гімназії «Інтелект»

Незабаром у мене в садочку заквітне
конвалія. Я зможу їй трішки порадіти.
Вона на своїй тоненькій ніжці має білібілі квіти, схожі на казкові дзвіночки.
Її запах дуже п’янкий, ніжний, приємний і трішки закохує всіх.
***

Перша квітка
Перша квітка весни
Зацвіла так раненько.
Подивує всіх нас
І всміхнеться гарненько.
Всі люди йдуть, милуються,
Радіють разом з нею,
І настрій гарний мають
На цілий день увесь.
Щоб всі ми не журились,
І суму не лишилось.
Весняним сипле золотом
Нам сонечко з небес.
***

Із святом!
Андрій КАЛИТЮК,
уч. 6-Г кл. гімназії «Інтелект»

З Днем сім’ї вітаю!
Щиро радості бажаю!
Підпишу листівку я,

Дім. Сад. Город

Не поспішайте
одразу ж лити воду
Якщо у спеку в рослин почало
опускатися листя, не поспішайте
відразу ж лити під них воду. Користі
від такої процедури не буде.
Краще розпушіть грунт, а увечері,
коли сонце заховається за обрій, напоїть рослини. У цьому випадку вода добре вбереться у грунт, задовольнить
потреби рослин, дасть їм силу видужати після падіння тонусу вдень.

Щоб рослини не стрілкували
Рослини літнього посіву редиски
(культура короткого світлового дня)

Людина

21 травня

Струмок тече із Джерела
батько садить калину. А він все промовляв: «Калина — це наша надія». Пізніше
ці слова бабуся говорила татові, а він —
мені. А я, слухаючи перекази прадіда
про славетний український народ, його
відвагу і мудрість, добавлю від себе:
«Калина — це наша надія. Калина — це
моя рідна Україна. Калина — символ жіночої краси і любові».
А я повернусь у стару хату, до тієї
калини, сповненої життя і спогадів про
минуле. І вірю, що довго-довго красуватиметься дерево нашого роду — калина. І серед запашних квітів ходитиме
людське щастя.
***

Найкращий песик
Марійка КЛИМЕНКО,
уч. 6-Б кл. школи «Сузір’я»

Одного чудового ранку Сашко швидко схопився з ліжка — він з татом та мамою йдуть до зоомагазину. «Це майже
зоопарк, — радів подумки хлопець, —
надивимось, натішимось, а може, й купимо кого…»
Прийшли. А навколо гамір неймовірний! Папуги гомонять на всі лади, котик
нявчить, мишки й собі пищать. А рибки
тільки очима лупають.
Та все це було звичним.
Сашко шукав щось неймовірне. І
знайшов. У куточку сиділо цуценя. Воно
чекало майбутнього хазяїна.
— Який гарненький! — заговорив
до песика Сашко. — Хочеш стати моїм
Побажаю всім здоров’я.
А здоров’я — головне,
Для нас всіх воно святе.
Щоб ви всі не сумували,
Щастя, радість усі мали.
Одне одного в родині
Шанувати ми повинні.
***
Вже весна навкруг вирує,
Вона всіх завжди чарує.
Ось фіалки розцвітають,
Із весною всіх вітають.
Бачу тепле синє небо,
Усмішка моя — весела,
Бо весна прийшла до нас,
Радує всіх повсякчас.
Я люблю цю пору року,
Бо вона завжди широка.
І красива, й чарівна
У вінку з квіток — весна.
***

Заспівав пташками ліс
Катя РЕШЕДЬКО,
уч. 6-Г кл. гімназії «Інтелект»

Весна прийшла. Почало все квітнути та рости. Перші квіточки вже зійшли
і милують людське око. Синє небо, як
полотно, на якому хмаринки малюють
дивні картини. Повилазили мурашки з
мурашників, зайчики змінюють хутро,
пташки прилетіли з теплих країв…
Заспівав пташками ліс! Задзвеніли

улюбленцем?
— Гав! Гав! Гав-гав! — загавкав малий.
— Мамо! Тату! Купіть мені, будь ласка, цього милого песика! Подивіться,
який він красивий! Ну, будь ласка!
— А ти доглядатимеш його? — запитала мама.
— Так! Доглядатиму, вигулюватиму!
— І справді, — мама звернулася до
тата, — давай купимо!
— Ну, якщо ви так просите, — все ще
вагався тато, — то… можна і купити…
— Ура! — зрадів Сашко.
— Гав! — підстрибнув песик.
…І ось йдуть додому: мама, тато,
Сашко і… Рекс!
— Правда, гарно ми його назвали? — все не вгавав хлопець.
…А згодом вірний Рекс ловив тарілку, купався в річці з Сашком та бігав за
м’ячем.
— У мене найкращий песик! — щоразу казав Сашко.
І всі йому вірять.
А ви вірите?
***
Ой весна, взяла дудку чарівну,
То весна засвітила вогні.
То весна грає музику дивну,
Оживає усе навесні.
Нехай квіти в серцях розквітають,
Хай весна кольорово буя,
Зеленіє усе і співає,
Оновилася щедро земля.
***
струмочки! Весна прийшла!..
День став більшим на годину. Діти
грають на майданчиках. В лісі розквітли
чудові квіточки — конвалії.
Конвалія — моя найулюбленіша квітка. Адже вона така пахуча та красива. Її
пелюстки дуже ніжні.
Ми радіємо, коли споглядаємо ці дивні казкові дзвіночки на лісовій галявині.
***
Весна прийшла,
Дарунки нам принесла.
Всі гарні, чудові,
Квіткові й загадкові.

Космодесант
Владислав ЛОЗА, Олександр ДУБОВИК,
учні 6-В кл. гімназії «Інтелект»

Зірвали все небо
Жовті вогні,
Капсули наші
Сміливо йдуть у бій.
Червоніло небо,
Палали вогні,
Стріляли гармати,
Браття-солдати,
Не славу щоб мати,
Щоб вражину здолати.
Жорстоке місиво,
А в самому центрі —
Останній солдат
Б’ється на смерть.
Та раптом зірвався він,

2011 року

15

Казковий вечір
Марійка ДЖУНЬ,
уч. 4-А кл. Вишгородської ЗОШ № 1

Ніч. Темінь. Лише на небі зірочки мерехтять. А місяць, ніби свічка, догорає.
А мати своїй дитині все казочки читає. Це ніби сон. А це не так. Адже я
знаю, що це — казковий вечір.

Донька Попелюшки
Анастасія ЛЄСНІКОВА,
уч. 4-А кл. Вишгородської ЗОШ № 1

Жила в чарівному замку принцеса
Попелюшка. Народилася у неї донька.
Назвали її незвичайним ім’ям — Блум.
Дівчинка росла чемною і гарною.
Біля їхнього замку був іще один.
Туди не можна було заходити, бо там
жила зла відьма Айсі, яка хотіла викрасти принцесу Блум. Але Попелюшка наказала охороняти доньку.
Відьма продумала план, як її вкрасти.
Вона обернулася за допомогою зілля на
маленьку дівчинку. Айсі хотіла навмисне
подружитися з Блум і пішла в чарівний
замок. Зачарувала Попелюшку, і та впустила її в кімнату маленької принцеси. Познайомила з нею свою дочку.
Айсі сказала, що знає незвичайне
місце, і вони пішли до темного замку.
Блум озирнулася: «Мені тут дуже страшно!» А відьма взяла мотузку і зв’язала
маленькій принцесі ніжні руки. Сльози
полилися з її красивих очей.
— Ось так вона мені збрехала! — подумала Блум. Але тут з’явився принц з
чарівним мечем і вбив злу відьму Айсі.
Він подружився з принцесою і захищав
її. У чарівній країні «Добраландія» запанував мир.
Помчав стрімголов,
Рубаючи голови
Своїм ворогам.
На полі бою лежать остався,
Та ворогам він
Живим не здався.

Пілот загинув
Ревли гармати, та летіли літаки,
Летіли разом,
Та рвали їх вітри.
Упав один,
А потім другий.
А третій все летів й летів…
Минали кулі ворогів.
Та раптом звук почувся,
І світ перевернувся...
А потім вибух пролунав,
В клубку вогню літак упав…
Пілот загинув…
***

Моя матуся
Валя ПОДОБЄДОВА,
уч. 5-А кл. Вишгородської ЗОШ № 1

Найкраща в світі моя ненька!
Добра, сердечна і гарненька.
В біді завжди допомагає,
Й хрестиком гарно вишиває.
В’яже гачком, пече пампушки
І може наварити юшки.
Найкраща в світі моя мама,
Її люблю я до нестями!

Із досвіду городників-аматорів
часто стрілкують. Щоб цього не сталося, потрібно просто на кілька годин скоротити світловий день).
Для цього виготовляють каркас і
встановлюють його над грядкою. О сьомій вечора на цей каркас кладуть чорну
плівку, брезент, толь або інший щільний
матеріал. Уранці о шостій-сьомій укриття знімають. При такому режимі вирощування рослина утворює щільний соковитий коренеплід.

Коктейль для попелиці
У боротьбі із попелицею та листогризучими шкідниками застосовують зовсім нешкідливий та
ефективний коктейль-розчин, що

складається з 400 г кухонної солі,
100 г суперфосфату або склянки
оцту на 10 л води.
Для того, щоб розчин добре прилипав до рослини, додають трохи господарського мила.
Листя обприскують з обох боків у
надвечірній час 3-4 рази з інтервалом у
5-6 днів.

Передусім видаляють
слабкі та хворі рослини
Під час проривання видаляють
передусім слабкі та хворі рослини.
Не забудьте: видалені рослини, залишені після дощу чи зрошення на добре

зволоженому грунті, можуть прижитися.

Омолодження суниці
Омолодити насадження суниці
можна, скосивши листя після збирання ягід. При цьому знищується
також 90-95% суничного кліща. Скошене листя негайно вигрібають, виносять за межі грядок і спалюють. Грядки
підживлюють азотними добривами і регулярно поливають.
Однак у холодне літо в північних районах України скошувати листя не бажано, бо після цього не встигне відрости нове і не закладуться квіткові бруньки
наступного врожаю.

21 травня

Відповіді на кросворд «Жіночий»,
1. Бешамель. 2. Декольте. 3. Канапе. 4. Молода. 5. Молодиця. 6. Королева. 7.
Лосось. 8. Венера. 9. Катерина. 10. Балерина. 11. Тетеря. 12. Феміда. 13. Сухарики. 14.
Буженина. 15. Валіза. 16. Перила. 17. Пухкеник. 18. Душенина. 19. Акрити. 20. Пчілка.
21. Білолиця. 22. Дівчинка. 23. Поклик. 24. Бабине. 25. Декольте. 26. Серафима. 27.
Богиня. 28. Помада.
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нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

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-
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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

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

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).

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
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