Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Найемоційніше обговорювали
статус міста
Сьогодення

Субота, 2 липня 2011 року, № 27 (815)

>2

Дачні секрети

>5

Земельні питання

> 6, 11
Офіційно

Із ноткою патріотизму

Про скликання VI сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання

>3
а-Фішка

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Розпорядження від 25 червня 2011 р. № 5

Для нас дощі не перешкода! Свято триває!

3 липня (неділя) об 11:00 запрошуємо усіх любителів активного відпочинку відзначити День молоді весело
та з користю – разом із нами на стадіоні «Енергетик» позмагатися у грі з баскетболу та велоекстримі!

А о 12:00 «Водний кордон» (зона
відпочинку) зустрічатиме вишгородців
та гостей міста: всі охочі зможуть взяти
участь у турнірі з пляжного волейболу
й футболу, настільного тенісу та продемонструвати богатирську силову

підготовку.
Для дітей – регата й показові виступи на водних лижах.
Із собою обов’язково мати хороший настрій та щиру посмішку!

Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, скликати VI сесію Вишгородської
міської ради VІ скликання 06 липня
2011 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з таким
порядком денним:
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
30.12.2010р. № 2/2 та рішення від
16.02.2011 р. №3/7 «Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік».
Про внесення доповнень до рішення Вишгородської міської ради
від 26.01.2011р. № 2/7 «Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2011-й рік».
Про затвердження нової редакції
статуту Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал».
Про передачу на баланс житлового
комплексу по пр. Т. Шевченка, 7-а у м.
Вишгороді об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Вишгород, Шевченка, 7-а».
Про передачу на баланс багатоповерхового житлового будинку 2-г по
проспекту Т. Шевченка у м. Вишгороді
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин Град».
Про затвердження складу адміністративної комісії.
Про створення постійної діючої комісії із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають у
гуртожитках.
Про розгляд протесту прокурора
району від 10.06.2011 р. № 177 на рішення Вишгородської міської ради від
17.05.2011 р. № 5/7 «Про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи».
Про звільнення ТОВ «Медіа Альянс
Груп» від плати за користування місцями для розміщення спеціальних рекламних конструкцій.
Про затвердження нової редакції
статуту комунального підприємства
Вишгородської міської ради Київської
області «Вишегір».
Про погодження місць розташування малих архітектурних форм.
Про розгляд протесту прокурора
Вишгородського району на рішення Вишгородської міської ради від
28.09.2010 року № 35/28 «Про передачу на баланс об’єктів водопостачання
та надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
Про встановлення місцевих зборів.
Про прийняття у комунальну власність міста Вишгорода майна.
Земельні питання.
Міський голова

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Найемоційніше обговорювали статус міста

Важливим фактором, запорукою
успіху будь-якої співпраці є взаєморозуміння, здатність двох сторін
домовитися. Надто, якщо справа
стосується реалізації програм соціально-економічного розвитку Вишгородщини.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 липня у великому залі засідань
адмінбудинку зібралися депутати районної та міської рад, підприємці, представники громадських організацій,
науковці та голови сільських рад Вишгородщини. Районний бізнес-форум
«Співпраця бізнесу та влади – запорука сталого розвитку» організований за
сприяння першого заступника голови
Київської облдержадміністрації Ярослава Москаленка. Відзначили, зокрема,
й лауреатів обласного конкурсу «Що я
зробив для розвитку рідної Київщини».
Загалом зустрічі «Бізнес – влада» на
міському й районному рівнях відбуваються систематично.
Діалог бізнесу і влади – це запорука
сталого економічного розвитку Вишгородщини. Один із головних пріоритетів
роботи райдержадміністрації у 2011

році – залучення інвестицій та створення інвестиційно привабливого клімату в
місті та районі.
«Як керівник Вишгородської райдержадміністрації я відкритий для співпраці, – наголосив Олександр Приходько,
– і готовий виступити політичним гарантом між інвестором, який працює в
рамках закону, та контролюючими органами. Також я вимагатиму жорсткого
реагування на корупційні дії чиновників».
На бізнес-форумі не оминули і важливу подію для Вишгорода – етап чемпіонату «Формули-1 на воді» як іміджевого проекту для регіону і для держави.
Розглянули й інші важливі питання. Зокрема, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та розвитку інфраструктури Дмитро Ликов висвітлив перспективи створення інвестиційно привабливого клімату, ефективного напрямку
розвитку району. Із змінами у Податковому кодексі ознайомив присутніх начальник ДПІ у Вишгородському районі
Олег Письменний. Про збереження
культурної спадщини, народні промисли, зелений туризм захоплююче розповів начальник відділу культури Вишгородської РДА Олександр Біляєв.

Голова Фонду підтримки підприємництва Юрій Боярин говорив про перспективи та проблеми підприємництва,
ознайомив і закликав підприємців звертатися у фонд зі своїми проблемами, бо
він для них і створений.
Начальник управління Пенсійного
фонду України у Вишгородському районі Оксана Тарасенко докладно коментувала питання збору та обліку єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Стрижнем бізнес-форуму стала
тема: «Вишгород – місто обласного
значення», до обговорення якої підключилося чимало учасників. І це свідчить про небайдужість до майбутнього
нашого міста та розуміння перспектив
його нового статусу.
Голова правління Української Академії наук Юрій Сенюк аналізував етапи становлення міста як цілісної системи. Заступник міського голови Олексій
Данчин аргументував перспективи міста обласного значення.
Дискутували досить довго, та майже шекспірівське «Бути чи не бути?»
залишилося. Очікуємо, що у нашому
випадку збудеться заповітне «БУТИ», і
Вишгород – районний центр – невдовзі
матиме статус міста обласного значен-

Генеральний директор «Кен-Пак
(Україна)» Юрій Юров, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та
голова райради Олександр Носаль

ня. Адже підгрунтя є, маємо багату історичну спадщину, природні ландшафти,
достатньо розвинуту інфраструктуру і
людський потенціал. Щодо стотисячного населення – це в перспективі. Як
мовиться, «Столиця теж не за один день
будувалася»… Орієнтуємося на міста
Київщини, зокрема м. Обухів (до 50 тис.
жителів) та м. Ржищів (до 12 тис. жителів).
Загалом біснес-форум був конструктивний, кожен почерпнув щось
нове у тій чи іншій сфері. А влада і бізнес вкотре продемонстрували єдність
планів і перспектив.

Боремося з тіньовим бізнесом успішно
Вишгород – перспективне місто
із розвинутою інфраструктурою (де
все рухається й працює і, як наслідок, зростають надходження до бюджету не тільки міста, а й держави),
а й одне із найпривабливіших для
реалізації шахрайських планів.
Тому таку важливу роль відіграють підрозділи податкової інспекції,
які, «перекриваючи кисень» махінаторам, залучають до оподаткування
тіньовий бізнес і, відповідно, роблять чималий внесок у спільну
справу. Про пошуки резервів наповнення бюджетів, виявлення й припинення фактів незаконного здійснення господарської діяльності
та інші буденні справи податківців
Вишгородщини розповідає начальник Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Олег
Письменний.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

– Існує думка про те, що в період
кризи бізнес економить передусім
на сплаті податків. Скажіть, чи відчувається це, судячи з обсягів роботи податкової інспекції Вишгорода?
– Роботи в нашому управлінні завжди було немало, а зараз стало іще
більше. Багатьом із нас властиво скорочувати витрати в скрутні часи, та
несумлінні платники економлять на
податках, штучно зменшуючи власні
прибутки і збільшуючи витрати. Прикро, що представники окремих бізнес-структур списують усе на кризу,
маніпулюють даними про результати
фінансово-господарської діяльності.
Безумовно, криза вплинула на процес наповнення податками бюджетів
усіх рівнів, але прийняття нового Податкового кодексу з 1 січня цього року
суттєво змінило взаємовідносини між
бізнесом і податковою службою.
Він нівелює певний дисбаланс, який
ми ліквідуємо за рахунок інших джерел.
Тому маємо плюс в роботі порівняно з
минулим роком.
Нині економіка України на етапі стабілізації. Кодексом передбачені певні
преференції для деяких видів господарської діяльності.

– В Україні у квітні 2010 року
розпочалася операція «Бюджет».
Наскільки ефективнішою стала боротьба податківців з тими, хто ухиляється від сплати податків?
– У цілому для бюджету – як району, так і держави – операція «Бюджет»
мала позитивний результат. Зокрема, підірвано тіньовий бізнес. І це був
лише перший етап. Нині інші радикальні кроки зроблені ДПС України. Відпрацьовуються три основні критерії
підприємств: податкові ями (фіктивне
підприємство, яке у податкових накладних дозволяє своїм контрагентам
формувати затратну частину і податковий кредит та не декларує валового
доходу й податкових зобов’язань, не
сплачує їх до бюджету – ред.), транзитери (підприємсто, яке здійснює операції купівлі – продажу (посередницькі
послуги), і не має на меті отримання
економічних вигод. Крім того, у нього
недостатньо трудових ресурсів (менше
10 працюючих осіб), відсутні виробничі
потужності, складські приміщення, або
площа мала для наявного товарообігу
– ред.) та «вигодонабувачі» (підприємство, яке є виробником реалізованої
продукції (послуг) або офіційним представником виробника, має на балансі
достатньо виробничих потужностей та
забезпечене трудовими ресурсами для
здійснення господарської діяльності,
постійно працює в певному сегменті
ринку із стабільними зв’язками– ред.).
Ми справді наступаємо на п’яти
тіньовому бізнесу. За кількома критеріями можемо розпізнати схему махі-

наторів, виявити і «податкову яму», і
транзитера. Тому дехто припиняє діяльність – незаконне відмивання грошей стає нереальним.
– Неодноразово йшлося про боротьбу із зарплатою «в конвертах»,
коли роботодавці економили немалі кошти на податках. Чи є у податкової інспекції дієві механізми для
попередження цього явища?
– Зарплата в конвертах є частиною
тіньової економіки. Для її виплати потрібна величезна кількість готівки, яку
нечесним роботодавцям щедро пропонують конвертаційні центри.
Працівник, який отримує зарплату «в конверті», зазвичай не поспішає
звертатися з відповідною заявою до
правоохоронних органів.Тому спільно
з працівниками відділу оподаткування фізичних осіб ДПА відпрацьовуємо
суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки за виконану роботу або
надані послуги необлікованою готівкою.
Таку роботу проводимо й на території району, контролює її особисто голова Вишгородської РДА Олександр Приходько. На жаль, підприємці не завжди
оформляють найманих працівників, не
сплачують жодних податків і позбавляють їх пенсії.
– Олеже Миколайовичу, які напрями роботи підрозділів податкової інспекції найбільш перспективні
для наповнення бюджету?
–Перш за все, виявлення незаконного відшкодування ПДВ.
Другий пріоритетний напрям – акцизний збір. Робота податкової на
ринку підакцизних товарів, може, не
завжди дає значні суми надходжень,
але сприяє тому, що щорічно питома
вага акцизного збору в дохідній частині
держбюджету зростає.
Третій
–
викриття
злочинів,
пов’язаних із уже згадуваними «податковими ямами», фіктивними фірмами
тощо, за рахунок яких підприємства завищують затратну частину і, відповідно, не сплачують податків до бюджету.
– Наскільки успішно податківці
протидіють гральному бізнесу, який
віднедавна оголошено незаконним?
– Це окрема тема. Закон України «Про заборону грального бізнесу

Тема

в Україні» набрав чинності 25 червня
2009 р., і ми стежимо за його дотриманням. Проводимо профілактичні заходи щодо учасників грального бізнесу, які ігнорують законодавчі вимоги.
Я гадаю, результати цієї роботи помітні: навіть на околицях міста навряд
чи можна натрапити бодай на один
гральний заклад. А якщо хтось організовує його для ігроманів у підвалах
чи ще деінде, ми на такі факти відразу
реагуємо. За порушення закону конфіскуємо майно, штрафуємо, використовуємо інші методи припинення незаконного бізнесу.
– Що треба передбачати в законодавстві, щоб податковій інспекції
працювалося комфортніше, якщо,
звісно, комфорт і силовий підрозділ
ДПС – речі сумісні?
– Комфорт і сила – речі, здавалося б, несумісні, але поєднувати їх – це
стиль нашої роботи. Сама атмосфера
впливає на взаємовідносини податківців із платниками податків. Проводимо
роз’яснювальну роботу з громадськістю: тренінги, семінари, навчаємося й
самі постійно. Ми працюємо, щоб сумлінні платники податків мали «зелену
вулицю», а махінатори – звели свою діяльність нанівець.
– Процес модернізації органів
ДПС триває. Яким бачите образ податкового інспектора у податковій
службі майбутнього?
– Це – фізично здорові люди, чесні й порядні, професіонали. Такі риси
повинні мати не тільки податкові інспектори, а й усі громадяни нашої країни. Переконаний, що тільки щоденна
копітка невтомна праця сприятиме і
наповненню держбюджету, і свідомій
сплаті податків суб’єктами господарювання.
– Оскільки «сумувати» на роботі
не доводиться, скажіть, чи залишається у вас час на особисте?
–Податківці – теж живі люди, і, як
мовиться, ніщо людське нам не чуже.
Де ж можна так відпочити й набратися
сил, як не вдома у родинному колі.
Вітаю колег із професійним святом.
Нехай кропітка та відповідальна робота і надалі приносить задоволення, а
результати надихають до подальшого
професійного росту.

Наше місто

Вишгород
Сьогодення
П’ятнадцята
річниця
прийняття Основного Закону виявилася ще
більш символічною, ніж рік тому. 28
червня Україна відсвяткувала День
саме тієї Конституції, яку парламент
ухвалив у 1996-му. Останніми роками практично кожне святкування Дня
Конституції в Україні супроводжується не тільки гімнами на адресу
«державотворчого документа», але і
натяками високопосадовців, що вдосконаленню його немає меж.
Вікторія ШМИГОРА

Напередодні Дня Конституції голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько відзначив кращих
представників підприємств, установ та
організацій Вишгородщини. «Я дякую за
щоденну роботу та зусилля, які кожен з
вас докладає для того, щоб відповідати
принципам, які проголошує Конституція
України, адже вона визнана однією із краЗакінчилося перше коло змагань
у Першості м. Києва. Команди футбольного клубу «Чайка» підійшли на
проміжний фініш з різними показниками турнірного стану.

2 липня

Із ноткою патріотизму
щих серед конституцій інших держав», –
сказав Олександр Олексійович.
Грамотами та подарунками відзначили кращих із кращих за сумлінну та плідну
працю, вагомий внесок у розвиток української державності, зокрема Спілку підприємців Вишгородщини (голова Олександр
Семенов), Асоціацію роботодавців Вишгородщини (голова Юрій Колодзян), лікаряневропатолога терапевтичного відділення
Вишгородської ЦРЛ Михайла Бандуляка,
директора ТОВ «Житлошляхбуд» Олексія
Білого, директора Вишгородського районного територіального центру соцобслуговування Галину Бондаровську, старшого
оперуповноваженого сектору карного розшуку Вишгородського РВ ГУ МВС України
в Київській області Богдана Гарбара, заступника начальника управління праці та
соцзахисту населення РДА – начальника
відділу виплати компенсацій та допомог
Ярослава Корнійчука, оператора машини
формування фланця та внутрішнього лакування ТОВ «Кен-Пак Україна» Михайла

Лишевського, вчительку початкових класів Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» Таїсію Михайленко, начальника
управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції
Світлану Несін, головного казначея відділу
фінансової звітності управління Державного казначейства Тамілу Оврас, провідного
контролера-ревізора контрольно-ревізійного відділу Ганну Осадчу, головного інженера КПЖ і КГ Вишгородської міськради
Ігоря Свистуна, начальника ТОВ «Хенкель
Баутехнік» Володимира Стецюру, бригадира виробничої дільниці ТОВ підприємства «Пластик Карта» Тетяну Сухомлин та
начальника управління Пенсійного фонду
України Оксану Тарасенко.
Відзначили і колектив народного хору
«Вишгород» (керівник Ірина Якубовська),
який виконав прекрасні музичні композиції. Хористи то чарували ліричними мелодіями, то запалювали патріотичними мотивами, а нагороджені та гості свята охоче
підспівували та аплодували виконавцям.

Перша ліга: проміжний фініш
ФізкультУРА

Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер ФК «Чайка» (КП «УФКС»)
ФОТО надане автором

Так, доросла команда в останньому
турі поступилася столичному футбольному
клубу «Добро» (0:2) і нині займає третій рядок турнірної таблиці. Наша команда 1988
р. нар. хоча в останньому турі і переграла
футболістів київського «Локомотива» 3:1
голи на рахунку Артура Бородушка, Михайла Черниша та Костянтина Дороша), та на
проміжний фініш елітного дивізіону столиці
вийшла на восьмому місці.
«Чайка» 1999 р. нар. у змаганнях Першості м. Києва (вища футбольна ліга)
виграла тільки один матч першого кола
і посіла передостаннє місце турнірної
таблиці. А команда 2000 р. нар. за підсумками першого кола — у трійці лідерів
першої ліги м. Києва. Поза заліком грала
команда ФК «Чайка» 2001-2002 р.р. нар.,
яка ще тільки вчиться грати і виступати на
відповідальних змаганнях.
Нині юні і дорослі футболісти «Чайки»
— до серпня на літній перерві. Після канікул і відпусток — підготовка до наступного кола змагань.

Хронологія
Економічна криза набирає шалених
темпів. Популярним стає американський
долар (його фамільярно називають
«бакс»). І з «мінялами» поблизу ощадкас,
біля магазинів, на ринках з’являються й
«кидали». У пошуках моральних орієнтирів громадяни все частіше потрапляють
у тенета тоталітарних сект.
У листопаді 1993 року Марія Деві Христос (колишня комсомольська активістка Марина Цвигун) пророкує кінець світу. Із нею
сектанти захоплюють Софійський собор
для масового самознищення. Фанатиків затримує міліція. Лідери секти отримують різні
строки ув’язнення.
У лютому 1993 року масово змінюються
назви вулиць, станцій метро: «Більшовик»
стає Шулявською, Жовтнева — Берестейською. Вулиця Карла Лібкнехта – Шелковичною.
Не оминув цей процес і Вишгорода. 14
вулиць та провулків перейменовані: Горького – на Петра Калнишевського, Пушкіна – на
Максимовича, Комсомольська – на Олександра Довженка, проспект Молодіжний
– на проспект Івана Мазепи і т. ін. На центральній площі міста перед адмінбудинком
демонтували пам’ятник Леніну.
До Києва прибувають шахтарі, стукають
об асфальт касками, вимагаючи спочат-

20-річчя НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
1993-1994
ку економічних, а потім — політичних змін.
І хоча запланований під їхнім тиском консультативний референдум так і не відбувся,
протестні акції зачепили не тільки 1993-й а й
1994 рік.
21 грудня Верховна Рада приймає Закон
«Про телебачення та радіомовлення», спрямований на забезпечення свободи слова і
прав громадян на отримання достовірної
інформації й вільне обговорення актуальних
питань.
В Україні починається приватизація. Кожен громадянин може стати власником 1/52
мільйонної частини (за кількістю населення)
всенародного добра. Але ніхто не знає, що
робити з тими ваучерами. Ситуацію використовують керівники підприємств, приватизуючи заводи і фабрики.
На телеекранах з’являється новий ексцентричний персонаж – Вєрка Сердючка,
провідниця з пишними формами і своєрідними манерами. Свій образ Андрій Данилко
демонструє на «Гуморині» у Полтаві.
1994-го року політичне протистояння наростає, народу пропонують достроково обрати і президента, і парламент. Україна відмовляється від ядерної зброї.
Вперше незалежна держава бере участь
у ХVII Олімпійських іграх у норвезькому Лілліхамері. Із двох отриманих медалей одна

– золота. 16-річна Оксана Баюл стала чемпіонкою Олімпіади у одиночному катанні серед жінок. Потім вона виїхала до США.
В Україні з’являються пейджери, незабаром на зміну їм приходять мобільні телефони.
У 1994 році українці обирають Верховну
Раду і президента. 450 кандидатів у депутати обираються за мажоритарною системою,
тобто кожен має набрати 50 % голосів виборців. Передбачений другий тур. У лютому
1995-го парламент був сформований лише
на 90 %.
Кандидатів у президенти сім. «Ліві» підтримують Олександра Мороза, «праві» обирають між Іваном Плющем, Володимиром
Лановим і діючим президентом Леонідом
Кравчуком. У першому турі Кравчук перемагає «червоного директора» Леоніда Кучму на
7 % голосів, у другому гору бере Кучма. Ще
одні вибори відбуваються у столиці. Кияни
обирають мером тодішнього представника
Президента України у Києві Леоніда Косаківського.
У 1994 році громадяни отримують нові
паспорти синього кольору з тризубом, в
яких відсутня графа «національність».
З’являються перші приватні радіостанції
– «Радіо Рокс Київ», львівське «Радіо люкс» ,
одеське «Просто радіо».

2011 року
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Офіційно

Вишгородська міська
рада оголошує конкурс
на право укладання
договору оренди
нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення, що розташоване по вул.
Ю. Кургузова, 11-а у м. Вишгороді, загальною площею 293,60
кв. м (балансоутримувач – Комунальне підприємство житлового
і комунального господарства
Вишгородської міської ради).
Функціональне використання
об’єкта – розміщення складів;
початковий
розмір орендної
плати за місяць, з урахуванням
індексів інфляції — 9184,61 грн,
без урахування ПДВ; базовий місяць – травень.
Приймаються пропозиції щодо
збільшення суми орендної плати
за місяць.
Орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від
рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта
оренди.
Вимоги: косметичний ремонт
орендованого приміщення та
благоустрій прилеглої території об’єкта за рахунок орендаря;
дотримання санітарно-екологічних, протипожежних норм експлуатації, правил охорони праці.
Приміщення надаються в оренду
без права викупу.
Умови: неможливість компенсації невід’ємного поліпшення
орендованого майна у разі припинення або розірвання договору; забезпечення страхування об’єкта оренди на користь
орендодавця; заборона передачі об’єкта оренди у суборенду;
термін оренди до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до
його початку. Пропозиції надавати до 26 липня 2011 року
(включно).
Конкурс відбудеться 01 серпня 2011 року о 10:00 за адресою:
Київська область, м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок:
(04596) 26-589.

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності,
які будуть залучені
до проведення
незалежної оцінки
об’єкта комунальної
власності для передачі
його в оренду
Об’єкт — нежитлове приміщення (підвал) площею 29,85 кв.
м за адресою: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, буд. 6-в, балансоутримувач — КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться о 10:00
18 липня 2011 року за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, к. 67. Телефон для довідок:
(04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента надається до 12 липня
2011 року в запечатаному конверті і має містити: пропозицію
щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та
документів, що підтверджують
кваліфікацію.
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Про все потроху

У світі
* Парламент Греції 30
червня остаточно схвалив новий план жорсткої
економії, що дозволить
країні отримати черговий
транш у розмірі 12 млрд
євро від міжнародних
кредиторів та уникнути
дефолту.
Законодавці
обговорювали конкретні
способи заощадити 28
млрд євро за п’ять років
на тлі запеклих масових
протестів у самому центрі Афін (напередодні в
акції брали участь до 20
тисяч осіб).
* У Варшаві від 30
до 50 тисяч осіб взяли
участь у демонстрації
протесту проти економічної політики уряду.
Учасники демонстрації,
організованої профсоюзом «Солідарність», прошли через центр міста
до будівлі адміністрації
прем’єр-міністра,
скандуючи: «Політика —
ваша, бідність – наша»,
«Уряд – у відставку».
«Солідарність» добивається підвищення на
20% мінімальної зарплати (нині — близько 480
доларів),
розширення
списку категорій громадян, які мають право на
соціальну допомогу, а
також виділення коштів
на боротьбу з безробіттям (рівень безробіття –
12%).
* Білоруські правозахисники повідомили про
затримання близько 200
учасників «мовчазної акції протесту» (серед них
більше десятка журналістів), які аплодували своїй
владі. Акції — вже вчетверте організовані через
соціальні мережі — пройшли у Мінську й інших
містах країни.

Гайд-парк
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Вишгород

Мораторій на пам’ять про захист Вітчизни?
Думки вголос
Це — неймовірно!
Пам’ять про захисників Вітчизни —
навіки у наших серцях. 22 червня скрізь
по Україні і країнах СНД запалили поминальні свічки пам’яті біля братських
могил. Лише Україна за Перемогу заплатила життям 14 млн своїх синів і дочок.
Катерина САТИР,
вчителька-пенсіонерка

Спілкування з ветеранами — учасниками бойових дій, екскурсії в музеї бойової слави — це єдність поколінь. Пам’ять
і пошанування захисників Вітчизни у підростаючого покоління виховують людську
гідність, патріотизм, любов до рідної землі.
Радянській школі є чим гордитися. Це
тодішні вчителі виховали таких відданих
захисників Вітчизни. Героями Радянського
Союзу ставали навіть діти, а комсомолець
Олександр Матросов своїм тілом закрив

Наша історія

Анатолій МИСЬКО,
контр-адмірал Козацтва

Поле Берестецької битви — поле вічної нашої слави і вічного нашого болю.
Це поле навіки освячене кров’ю десятків
тисяч полеглих тут українських лицарів.
Тут навіки поєдналися гордість і біль, тут
вічна трагедія і вічна слава нашого народу. Берестецьке поле стало неопалимою
купиною української нації, до якої ніколи
не заростала українська стежка. Воно завжди скликало до себе всіх тих, кому боліла і була дорогою історія рідної землі,
тих, кому не було байдужим її майбутнє.
Козацькі могили під Берестечком завжди притягували до себе великих і рядових українців, які черпали з цієї землі
своє натхнення, підтримуючи вогонь патріотизму і любові до України.
Берестецька битва 1651р. належить
до другого періоду національно-визвольної війни українського народу 1648-1658
рр. з-під гніту Речі Посполитої. В червні
1651р. майже 200-тисячна армія польського короля Яна II Казимира підійшла
до старовинного Берестечка. Вона складалася з 27 тисяч регулярних військ,13-16

У студії звукозапису Національної радіокомпанії України 24-го
червня відбувся творчий вечір заслуженого артиста України, соліста
Національної опери Ігоря Борка за
участю Академічного оркестру народної та популярної музики.
Антоніна ШУЛЬГА

Головний диригент — народний
артист України Святослав Литвиненко. Програму вела Леся Білаш — дочка відомого композитора Олександра
Білаша. Багато теплих слів сказано на
адресу Ігоря Миколайовича, його вітали з днем народження — якраз був золотий ювілей.
Вітали і співали разом з ним народні
артистки театру опери та балету Анжеліна Швачка і Людмила Семененко. Не-

Адже не у всіх влучала смертельна куля,
багато поранених падали в ями. Вночі з
прожекторами снайпери виловлювали тих,
хто намагався виповзти із могили…
Надія буржуазних націоналістів, що німці віддадуть їм завойовану Україну, згасла,
бо вони відчули себе звичайними «козачками», холуями, а не господарями в рідній
країні. Лише тоді вояки ОУН і УПА повернули зброю проти ворога і одночасно боролись проти радянської влади і Червоної
Армії. Отже, вважаю, що нове скликання
парламенту України перегляне Конституцію і особливо державну символіку. Варто нагадати, що жовто-блакитний прапор
князя (а потім короля) Данила Галицького,
який роздаровував землі Галичини своїм
боярам, що нехтували народним віче, не
повинен бути державним прапором трудового народу України. Хіба що олігархів, які
забули про розум, честь і совість, не бачать
реального життя людей своєї держави.

Берестечко — символ української боротьби

У ці дні Український рід відзначає
360-ліття від часу Берестецької битви козацько-селянського війська під
проводом Богдана Хмельницького та
татарського під проводом хана Іслам
Гірея III проти польської армії Яна II
Казимира під містечком Берестечком
на Волині. Битва відбулась 28.VІ-10.
VІІ 1651 року і закінчилась нашою поразкою.

Таланти

амбразуру фашистського дзоту.
Його подвиг повторили 362 бійці, зокрема й дві дівчини. Це у роки війни в бій
з ворогом вступила жіноча ескадрилья Марини Раскової. Навіть священики воювали
разом з партизанами Сидора Ковпака.
Про події в Києві інформує свідок, тоді
15-річний юнак Анатолій Кузнєцов, який
жив з матір’ю над Бабиним Яром і написав
історичну повість «Бабин Яр».
Коли фашисти захопили столицю
України, над німецькою комендатурою
вивісили прапор гітлерівської армії і жовто-блакитний прапор ОУН, які активно допомагали фашистам зганяти в Бабин Яр
сім’ї офіцерів Червоної Армії, радянських
партійних працівників, робітників заводів
«Арсенал», «Більшовик», «Ленінська кузня», сім’ї євреїв.
Роздягали всіх і розстрілювали голих. Земля в Бабину Яру ворушилася і
стогнала.

тисяч німецьких найманців-професіоналів, близько 30 тисяч польських магнатських військ і шляхетського ополчення та
ще з удвічі більшою кількістю прислуги.
Відповідно до мобілізаційних універсалів та наказів, Б. Хмельницький зібрав
150 тис: 40 тисяч озброєних і вишколених козаків, близько 60 тисяч джур (зброєносців), а також селяни-повстанці, які
стали на заклик гетьмана, озброївшись
сокирами, ціпами, жниварськими косами
та палями. Союзник хан Гірей III привів
із собою 25 тисяч татарської кінноти. Як
з’ясувалося — татари зрадили та ще 10
днів тримали Богдана.
Битва була однією з найграндіозніших
у Європі XVII століття. Ця битва, власне,
не була однозначною поразкою, бо не
було капітуляції і остаточного розгрому.
Перше відзначення Днів пам’яті козаків проведено в 1914 р. і щорічно
проводилось до 1935 р., коли воєвода
Юзефський заборонив акцію. Цю подію
не відзначали і в Радянській Україні аж до
1989 р., бо це було справжньою крамолою. А чому ???
У літописі Самовидця записано, що
битва запорозьких козаків відбулася у
п’ятницю дев’ятої неділі після Паски. На
початку червня 1989 р. кандидат в народні депутати до Верховної Ради Василь
Червоній вніс пропозицію, щоб щорічно в
дев’яту п’ятницю і неділю після Великодня відзначати на „Козацьких могилах»
День пам’яті загиблих козаків у Берестецькій битві. Рішенням Рівненської облради його пропозицію було прийнято.
Берестецька битва стала справжнім
символом нездоланності українського

духу у, здавалося б, безнадійній ситуації.
Відтак, щороку волинська земля збирає
українців, щоб оживити козацький дух, запалити наснагою для звитяги заради України.
Нині в Берестечко їдуть люди з усіх куточків України та із-за кордону. Не тільки
на початку літа. Є тут щось на землі волинській таке, що змушує по-особливому
поглянути на світ, на Вітчизну й на своє
місце й місію в суспільстві. Ми не хочемо бути поганими правнуками славних
прадідів. Так, Берестецька битва програна. Але війну за волю України врешті ми
(українці) виграли. І відстоюватимемо її
„не гірше трьохсот богунців».
26 червня 2011 року на „Козацьких
могилах» відбулося чергове дійство з нагоди 360-ї річниці Берестецької битви.
Численні делегації та натовпи простих
людей заповнили Берестецьке поле.
Відбулися урочиста хода та велелюдний
мітинг. Офіційні представники та учасники заходу поклали квіти до козацького
монумента. На мітингу виступили представники партій, які себе називають демократичними, та з інших організацій.
Представники владних структур обмежились покладанням квітів до підніжжя головного монумента.
На запрошення місцевого мецената
Ю. Коханця гурт „Гайдамаки» відвідав
це святе місце українців і виспівав там
свою тематичну програму. Таким чином,
і Вишгород, вклонившись, схилив голови
в пошані та вдячності героїчним предкам,
які віддали життя, але не зрадили найдорожче — Батьківщину — вірний і надійний
дороговказ сучасникам!

Співає українська душа
давно йшла опера «Князь Ігор», де вони
виконували основні партії.
Прекрасний ліричний тенор, учень
Костянтина Огневого — Ігор Борко
доносить народу справжнє мистецтво. Українська пісня має глибинні
внутрішні корені і нікого не може залишити байдужим. Кожна нотка, коли
він співає, сягає серця і душі: «Стоїть
гора високая…», «Ой, Морозе-Морозенку…», «Нічко цікавая, нічко лукавая»
та ін. Кожну пісню зал вітав бурхливими
оплесками. У його виконанні прозвучало багато італійських пісень.
Ігор Миколайович виконує пісні, написані такими майстрами, як О. Білаш,
І. Шамо, І. Поклад, П. Майборода.
Перші виступи Ігоря Борка були в
Будинку вчителя. Багато років жив у
Італії. Об’їздив усю Європу, виступав
у великих залах Америки, Канади, де

йому пропонували залишитись. Але
він повернувся на рідну землю, бо хоче
співати для українців.
На вечорі була його мати, для якої
заспівав пісню «Мамо».
Зала була переповнена, багато квітів і добрих слів про те, що пісні у виконанні Ігоря Борка несуть людям світло,
радість в серця, позитивні емоції і віру,
що українська пісня живе і житиме вічно.
Прикро, що було мало молоді. А це
тому, що у школах на уроках співів діти
мало чують українську пісню. Треба
більше увагу їй приділяти і класичній
музиці. Щоби діти з перших класів слухали музику на уроках і самі співали.
Коли ми навчались у школі, тоді співали пісні радянських композиторів і
латиські (тоді ми жили в Латвії).
Там багато уваги приділяли вихо-

ванню національної свідомості. Діти в
школі співали не тільки на уроках співів, а й на перервах. Брались за руки,
ходили по колу і співали. Такий був порядок. Ніхто не бігав по коридорах, не
кричав, все було добре організовано
вчителями. Хотілося б, щоб і у нас були
такі правила в школі.
А ще після уроків ми співали різні
пісні у хорі, найчастіше військово-патріотичні і латиські народні. Хочу наголосити, що є у латишів свято пісні, яке
проходить влітку. Тоді збираються мешканці міста (від старого до малого) на
стадіоні в національних костюмах, і всі
співають. Це незвичайне видовище…
Нагадую усім, хто любить українську пісню, що зможуть послухати у виконанні Ігоря Борка другого жовтня у
Київській філармонії.
Приходьте, не пожалкуєте.

Дачні секрети

Вишгород
26 травня ц. р. рішенням виконавчого комітету № 155 було ухвалено розробити детальний
план масиву «Дніпро», що передбачає, зокрема,
інвентаризацію та уточнення меж ділянок, розвиток інженерних мереж (транспортне сполучення,
електро-, газо-, водопостачання тощо), впорядкування пляжів, спортивних майданчиків, збереження захисних лісопосадок та водоохоронних
зон.
Ми вирішили дізнатися, як рішення виконкому
виконується у садовому товаристві «Дніпро-8», і
вирушили на прийом до правління.
Катерина ЗУРМА
ФОТО авторки

З’ясувалося, ми були не першими. Заступник міського голови Олексій Данчин та спеціаліст 1 категорії
апарату виконкому міськради Леся Свистун вже побували тут із плановою перевіркою. Голова правління СТ
«Дніпро-8» Федір Черняк повідомив, що товариство
постійно контролює міськрада й особисто увагу приділяє міський голова Віктор Решетняк (до речі, обіцяв
посприяти у виконанні дорожніх робіт).
Федір Іванович практично щодня на масиві товариства, якось і Новий рік зустрічав разом із електриком,
коли згоріли запобіжні автомати на трансформаторній
підстанції. Голова правління стверджує, що усунути
аварії чи розв’язати будь-які інші проблеми часто допомагає дзвінок до мера.
А проблем — чимало. Перші дачні будиночки за
греблею ГЕС з’явилися 1987 року. Коли у 2009-му Федора Черняка загальні збори кількасот власників обрали головою правління СТ «Дніпро-8», 70 % ділянок
площею 5 соток (із літніми будиночками) обробляли
пенсіонери.
Масив «Дніпро» об’єднував СТ «Ветеран-3», «Надія», «Межиріччя» і «Дніпро-8». Тож кілька правлінь

2 липня

мали одне приміщення. Його довелося ремонтувати,
купувати меблі й оргтехніку. Тепер у прийомні дні
(середа і субота з 9-ї до 15-ї години) садівників і
городників товариства привітно зустрічають бухгалтер Марія Нестеренко і голова правління Федір
Черняк. Надають необхідну інформацію, наприклад,
які документи і куди саме надати для отримання кадастрового номера (на державних актах старого зразка
його немає).
Правління розташоване на в’їзді до садового товариства, в одній будівлі із продуктовим магазином, який працює щодня з 8:00 до 22:00. Цільовий
і щомісячні членські внески використовуються на профілактичний ремонт електромереж, прибирання й вивезення сміття. 24 ділянки газифіковано — і це тільки
початок. Нині готують технічну документацію на перспективу.
Федір Іванович розповідає, що нове правління розпочало свою роботу із прибирання території товариства. На розі 26 і 27 вулиць роками скидали непотріб
по дорозі з Осещини, Хотянівки, Вишгорода — і гора
відходів смерділа на весь масив. Зібралися гуртом — і
вивезли її на офіційне сміттєзвалище. Розвісили щити
з гаслами «Не смітіть. Штраф — 1000 грн». Регулярно
прибирають територію. І все ж за тиждень після прибирання знову з’являються пляшки й інший непотріб
попід парканами і на прибережній смузі. Взимку смітять рибалки, влітку — відпочиваючі. Це вже така людська психологія, яку швидко не зміниш.
Другим значним кроком нового правління стала
реконструкція електромереж. Дроти, запобіжники й
ізоляція за 20 років зносилися. Бракує потужності у
трансформаторної підстанції (замість 250 кВт давно
вже необхідно 400 – 600).
Садівники товариства створили комісію з енергонагляду (очолив Олександр Рогозін), яка зайнялася
інвентаризацією лічильників. Чимало переопломбували й замінили. Нині енергетичне питання контролює
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Тамара Давиденко.
На території СТ «Дніпро-8» відкрита практично вся
прибережна зона (окрім кількох ділянок, власники
яких оформили оренду років із п’ять тому й відгукуються на всі проблеми товариства). Є кілька громадських пляжів на затоці й обводному каналі, футбольне
поле, асфальтована Центрально-в’їзна та щебнева
Західно-об’їзна й грунтові (з насипкою) бічні вулиці.
Ремонтують дороги щороку.
Прибирання прибережної зони та посадку дерев
(сосни і верболозів) організовує правління. У найближчих планах — навіси і парасольки від сонця біля
води, облаштування спортмайданчика на в’їзді (тут
мають бути не тільки футбольне поле, а й баскетбольні кільця, тенісний стіл, турніки, лавочки), тож — далі
буде.
Маршрутка із садів «Дніпро» до Києва, до ст.
метро «Героїв Дніпра», вирушає вранці і ввечері:
о 7:15 і 8:15 та о 17:25 і 18:25. Любителі фізичних
навантажень до Вишгорода можуть дістатися велосипедом чи пішки.
Ми проїхали і пройшли вулицями садового товариства. 30 % власників ділянок живуть тут постійно — і це
фактично один із кварталів приватної забудови нашого міста. Є власні енерготочки, сонячні батареї на дахах, шлагбауми й охорона. Свердловини від 8 до 100
метрів (воду перевіряли, кажуть — добра, питна). Є
ділянки, де кожний сантиметр зайнятий городиною чи
ягодою, і просторі подвір’я з ландшафтними гірками.
Безліч цікавинок у оформленні. Ось дощатий зелений будиночок стоїть на такій зеленій галявині, що помітно відрізняється від закритих високими парканами
фортець! Поряд — город із будочкою для реманенту.
Возик із квітами. Солом’яний бичок. Бравий «охоронець». Альтанки з лози.
Дехто з мешканців цього дачного кварталу поділився своїми кулінарними секретами. Читайте на сторінках газети «Вишгород».

Садівниче товариство «Дніпро-8»
1

2

3

4

5

6

7

НА ФОТО:
1 — Голова правління Федір Черняк і бухгалтер Марія Нестеренко
2 — Проїзна частина потребує ремонту
3 — Зелень під охороною
4, 5 — Тут був смітник…
6 — … не пройшло й тижня після прибирання, а
вже наростає новий
7 — На цьому пляжі мають з’явитися навіси і
парасольки від сонця
8 — Нинішнє футбольне поле, за задумом
правління СТ «Дніпро-8», стане комплексним
спортивним майданчиком

8

6

2 липня

Дім. Сад. Город

Секрети
вітамінного літа
Є в літа маленький секрет – воно повертає нас
у дитинство, коли бігли із
саду з повними жменями
малини і щоками, набитими апетитною смородиною.
Ягідники – це територія
щастя і здоров’я.
Так, чорна смородина містить багато антиоксидантів
та вітамінів, особливо вітаміну С.
Вона має таку рідкісну поживну речовину, як гама-лінолеву кислоту та інгібітори,
і тому слугує за антидепресантний засіб.
Червона смородина ( порічка) сприяє очищенню кишківника. З неї готують чудове
пюре, додаючи трохи цукру.
При недокрів’ї рекомендують і дітям, і дорослим черешню, в якій багато вітамінів
ті мінералів. З метою профілактики її вживають при
хворобах кісток і суглобів.
Вона має сечогінні властивості, що сприяє схудненню,
зменшує набряки й корисна
при захворюванні нирок. Черешня допомагає процесам
травлення, полегшує біль у
шлунку, виводить з організму шкідливі продукти обміну
речовин, такі, як холестерин.
Її варто вживати при жирній
шкірі. Заморожені ягоди черешні зберігають корисні та
смакові якості.
Вишня позитивно впливає
на тих, хто страждає на ревматоїдний артрит і діабет,
знімає біль та запалення, а
також захищає від раку. Вона
допомагає тим, у кого болять
м’язи, наприклад, спортсменам та людям, що займаються тяжкою фізичною працею.
Крім того, ця ягода – профілактика подагри.
Отже, не гайте часу, коли у
садах повно ягід,- вживайте
ті, що для вас найбільш корисні.

Рятуємо
від фітофтори

Після тривалих дощів і підвищення температури на помідорних грядках виникла
небезпека зараження томатів грибковими хворобами,
які вражають рослини сприятливої сонячної погоди – зазвичай до 20 липня. Цього ж
року фітофтора «прокинулась» на 10 днів раніше.
Проти неї є чимало хімічних препаратів. Хто хоче їсти
городину без хімії і нітратів,
віддають перевагу перевіреним методам.
У 10 літрах води розчиняють 25 крапель йоду і півлітра
сироватки або молока і таким
розчином кроплять помідори, цибулю, капусту , перець
і навіть огірки. Або у виварці
на 3-4 відра води розмочують чотири черстві хлібини та кілограм зіпсованих
дріжджів. Ця суміш бродить
тиждень-два. А потім нею обприскують рослини, додаючи
у розчин трохи наструганого
господарського мила.
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Земельні питання

Вишгород

? Оренда землі: як не схибити, укладаючи договір?
Мешканка села Віра Р. впродовж
багатьох років здає в оренду земельний пай, оскільки не може самотужки
обробляти власну землю. Господиня
розповідає, що орендар здебільшого
розплачується з нею зерном, а деяким
її односельцям взагалі нічого не сплачують за орендовані в них паї. За словами власниці паю, отримати бодай
якісь гроші за використання власної
землі селяни навіть не сподіваються.
Така ситуація – непоодинока. Чимало
власників землі неспроможні самостійно на ній господарювати і надають її в
оренду. Тисячі земельних ділянок використовуються великими й малими агропромисловими компаніями і не приносять
ніякого прибутку своїм господарям. Щоб
не потрапити в таку ситуацію, треба чітко
знати, який договір ви підписуєте і що він
передбачає.
Є так звані типові договори оренди
землі, в яких має бути чітко зазначено:
площу та загальну характеристику
земель, що надаються в оренду;
перелік об’єктів нерухомого майна,
що знаходяться на ділянці;
вартість земельної ділянки;
перелік недоліків земельної ділянки;
термін дії договору з урахуванням
ротації культур, що можуть на ній вирощуватися;
форма та розмір орендної плати —
грошова, натуральна або відробіткова;
формула, за якою обчислюється
розмір орендної плати, — з урахуванням
індексації;
чіткі терміни внесення орендної плати;
періодичність перегляду форми та
розміру орендної плати;
розмір пені у разі невнесення оренд-

ної плати у терміни, визначені договором;
мета використання земельної ділянки;
цільове призначення земельної ділянки;
умови збереження земельної ділянки;
права власника землі на відшкодування збитків у разі погіршення її структури;
випадки, коли дія договору припиняється.
Обов’язковими умовами договору
оренди земельної ділянки є:
її план або схема,
кадастровий план земельної ділянки,
акт визначення її меж в натурі (на
місцевості),
акт приймання-передачі ділянки як
об’єкта оренди.
Договір укладається в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Один із них знаходиться у власника землі,
другий — в орендаря, третій — в органі,
який здійснив його державну реєстрацію.
Розірвати договір можна — або за
взаємною згодою власника та орендаря, або ж за рішенням суду, якщо цього вимагає одна зі сторін, бо інша не
виконує взятих на себе зобов’язань.
Порада експерта. Зверніть особливу
увагу на таке:
орендодавець як власник землі має
контролювати і захищати свої права.
Власник землі та орендар визначають
термін дії договору про оренду землі.
Найкращий термін – від 5-ти до 10 років
(це – термін ротації основної сільськогосподарської культури).
Законодавство передбачає, що власник землі, за взаємною згодою з оренда-

Все про землю
Проект започатковано 2004 року за підтримки Світового банку. Це допоможе
українським землевласникам, передусім
селянам, зорієнтуватися в сучасних умовах
становлення вітчизняного ринку землі, дізнатися:
як отримати державний акт на право
власності на земельну ділянку;
які права та обов’язки у власників земельних ділянок;

Інформаційна кампанія в рамках проекту
“Видача державних актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”

які економічні перспективи відкриваються перед власниками землі;
що нового у земельному законодавстві;
як відбуватиметься земельна реформа
та про чимало іншого, зокрема — реальні історії землевласників, а також поради
у проблемних ситуаціях.
Всі матеріали інформаційної кампанії ви
можете знайти на сайті www.zemreforma.
info. Дивіться та слухайте програму

! Право власності на
землю для нового
власника!
Зміна власника земельної ділянки вимагає внесення змін і до державного акта.
Спрощена процедура передбачає, що новому власникові потрібно лише зробити відмітку у «старому» державному акті.
Якщо ви отримали земельну ділянку у власність із земель приватної власності і при цьому не
змінено ні її меж, ні цільового призначення, своє
право власності ви можете посвідчити одним із
двох документів про відчуження: або свідоцтвом
про право на спадщину, або цивільно-правовою
угодою – залежно від того, яким чином ви стали
власником.
Один із цих документів ви долучаєте до державного акта на право власності на земельну
ділянку і подаєте до відділу чи управління Держкомзему за місцем розташування ділянки. Там в
акті мають зробити відмітку про зміну власника.
Потім ці документи передаються до регіональної
філії Центру державного земельного кадастру,
де дані про нового власника вносять до автоматизованої системи упродовж 14 календарних
днів із дня подання заяви.

рем, має право змінювати орендну ставку
залежно від того, наскільки підвищується
чи знижується грошова оцінка земельної
ділянки. Якщо взаємної згоди в цьому питанні досягти не вдалося, власник може
розірвати договір або вирішувати питання
через суд.
Власник має чітко прописати в договорі, яку саме форму оплати він хоче отримувати за надану в оренду земельну ділянку.
Це може бути натуральна оплата – зерном
чи іншою сільгосппродукцією або відробіткові послуги, тобто зобов’язання виорати йому землю чи надати інші послуги,
або грошова сума, яка чітко має вказуватися в договорі.
Треба звернути увагу на те, що в договорі має бути передбачений такий пункт,
як індексація грошової оцінки земельної
ділянки, тобто урахування індексу інфляції, який щороку наводиться державною
статистикою. Дізнатися про цей індекс
можна в територіальних органах Держкомзему. Таким чином власник може захистити себе від інфляції.
Власник має право вносити зміни до
типового договору про оренду земельної
ділянки і передбачати додаткові умови та
пункти, якщо вони не суперечать законодавству. Але це має відбуватися за взаємною згодою орендодавця і орендаря.
Бажано завірити цей договір у нотаріуса. Але також ці договори реєструються
державою — реєстратор фактично посвідчує правильність договору.
Довідка. Типовий договір оренди
землі затверджено Постановою Кабміну від 3 березня 2004 р. № 220. Права
та обов’язки власника землі, що здає її
в оренду, та орендаря регулюються Законом України «Про оренду» від 6 жовтня
1998 р. № 161-XIV.

«МОЯ ЗЕМЛЯ — МОЯ ВЛАСНІСТЬ» щонеділі о 8.40 на телеканалі «Ера» та щопонеділка о 7:20 на «Ера-Радіо» на УР-1.
Розкажіть нам про свої здобутки, проблеми, поставте свої запитання, запропонуйте
свою тематику. Наші контакти:
а/с 109, Київ, 01010, (044) 490-69-90,
e-mail: zemlya@cure.org.ua,
zemlya@internews.ua
Український освітній центр реформ

? Чи можна оформити спадок
на землю, не маючи на руках
держакта спадкодавця?
Донедавна
проблемою
було
оформити право спадщини на
земельну ділянку, якщо спадкоємець
не мав на руках державного акта
спадкодавця. Наказ Держкомзему
№ 631, що набув чинності 15 листопада 2010 року, ліквідує цю правову
прогалину.
Відтепер новий державний акт (на
ім’я спадкодавця) замість втраченого,
зіпсованого або пошкодженого видається спадкоємцю на запит нотаріуса — той
може вимагати його як документ, необхідний для вчинення нотаріальних дій.
Новий акт має бути виданий упродовж 15 робочих днів із дня отримання
територіальним органом Держкомзему
самого запиту та відповідних документів.
Треба написати заяву до відповідного територіального органу Держкомзему про втрату чи пошкодження акта. До
неї додати: копію документа, на підста-

ві якого набуто право на землю; копію
акта приймання-передавання межових
знаків на зберігання; копію акта перенесення на місцевість меж охоронних та
санітарно-захисних зон, зон санітарної
охорони і особливого режиму використання земель – якщо такі є в межах ділянки, яка успадкована.
Окрім того, землевласник (землекористувач) має розмістити в місцевих
друкованих ЗМІ повідомлення про втрату акта та очікувати протягом місяця від
дня публікації, чи не надійде якихось повідомлень.
Новий державний акт взамін втраченого, зіпсованого чи пошкодженого видається, якщо в територіальному органі
Держкомзему є другий примірник цього акта та/або документація із землеустрою Державного фонду документації
із землеустрою, а в державному реєстрі
земель – дані про земельну ділянку та її
власника (або користувача).
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УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА!

вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Індіана Джонс і
храм долі»
11:55 Хто проти
блондинок?
13:05 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Інтуїція
20:40 Т/с «Татусеві дочки»
21:45 Т/с «Вороніни»
22:50 Новий погляд
23:50 Очевидець

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти»
«Діти Сталіна. Щасливе
дитинство не відбулося»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55, 00:00 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 Чесний понеділок.
23:25 «В зоні особливого
ризику».
01:00 «Один день. Нова
версія».
01:35 Т/с «Проклятий рай».
04:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Серафима
Прекрасна». Т/с (закл.)
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 01:00 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:30 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
22:40 «Мозок.
Перезавантаження»

05:50 Х/ф «Сіра Сова»
07:45 Т/с «Детективи»
08:20 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя».
Робінгуди
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»
12:40 Т/с «Джокер»
13:40 Т/с «МУР є МУР - 2»
15:35 Х/ф «Сашка»
17:15 Т/с «Єрмак»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
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»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 Т «Моя прекрасна
няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 Телесеріал
«Барвиха»
23:00 «Дурнєв +1»
23:30 «Реальна кров»

06:40 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10 «Таємниці слідства»
14:15 «Морські дияволи»
16:30 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі»
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

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, 10.05, 2.00 Муз
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки.
Вбивство на страусиній
фермі»
09:55 Х/ф «Кохання під
наглядом»
11:55 Х/ф «Висота»
13:55 «Очна ставка. Про
тих, хто одного разу
вирішив: ніхто, крім нас»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Правила життя.
Секс: пігулка від усіх
хвороб»
20:55 «Правила життя.
Шлаки: брехня про чистку
організму»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Хочу
померти»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Загублена й
знайдена»
11:25 Хто проти
блондинок?
12:35 Інтуїція
14:25 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Інтуїція
20:45 Т/с «Татусеві дочки»
21:50 Т/с «Вороніни»
22:50 Хто проти
блондинок?
00:00 Очевидець

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»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Народний
контроль»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Погода у світі»
00:30 «Автопілот-новини»

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Сімейна справа»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Маленька країна Наташі
Корольової»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Припустимі
жертви»

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Сталіна. Щасливе
дитинство не відбулося»
08:30, 14:30, 17:30, 04:35
Огляд. Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Маршал Ахромєєв.
Померти за Батьківщину!»
23:25 Кулінарний двобій.
00:25 Т/с «Без сліду».
01:20 «Один день. Нова
версія».
01:50 Т/с «Проклятий рай»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:40 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:55 «Хіромант. Лінії
доль»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
22:40 «Свідки»

08:20 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
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 «Джокер»
13:40 Т/с «МУР є МУР - 2»
15:40 Х/ф «Двічі
народжений»
17:20 Т/с «Єрмак»
18:30 «Речовий доказ».
Світ розпусти
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
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 «Свідок»

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:05 «Антураж»
00:35 «Універ»
01:00 «Дім-2». Спецвипуск

08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Д/ф «Під шквалом
хвиль»
10:50 Д/ф «Легенди
будинку, що плаче»
12:00 Новини
12:25 Право на захист
13:00 Д/ф «На лезі бритви»
13:25 Д/ф «Відкриття неба.
Перші з перших»
14:10 Д/ф «Боспорські
агони-2011»
14:40 Вікно в Америку
15:25 Діловий світ
15:35 Шустер-Lіve
17:20 Т/с «Сищик Путилін»
18:20 Новини
19:30 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт
Ю.Рибчинського «Любив,
люблю, любитиму...»

06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Анатомія слави»
10:50 «Даішники»
12:55 «Щастя бути поруч»
15:40 «Адель»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Жертва»
19:30 ТСН
20:00 «Тиждень без жінок»
21:05 «Інтерни»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Інтерни»
23:00 «Tkachenko.ua»
23:50 ТСН
00:05 Гаррісон Форд у
фільмі «Перетинаючи
кордон»

07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:15 «Бібліотекар-3:
Прокляття Юдиного
потиру». Художній фільм
16:35 «Літєйний, 4».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00, 9.00 СТН.
Тижневик
7.30, 10.05, 2.00 Муз
програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Як це?
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 17.10, 21.25 В
гостях у Д. Гордона
18.00,0.30 Легко бути
жінкою
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:50 Т/с «Комісар Рекс»
06:35 «Бізнес+»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
07:35 Х/ф «Любов як
мотив»
09:40 Х/ф «Інтердівчина»
12:50 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Україна має
талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Про
тих, хто одного разу
вирішив: ніхто, крім нас»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
07:55 Таємниці
світобудови
08:20 Невідома Мексика
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Райські
пригоди»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні кочівники
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідома Мексика
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

05:00 Х/ф «Мілашка»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:10 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
13:20 «Сімейний суд»
14:20 «Юрмаліна 2010»
16:15 «Жди мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Прем’єра. Т/с
«Тільки ти»
00:40 Д/ф «Актори однієї
ролі»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події тижня
07:20 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Х/ф «Тільки
повернись!»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
00:10 Х/ф «Перша спроба»
03:40 Події
04:40 «Нехай говорять»
05:25 Т/с «Любов та інші
дурниці»

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Сусіди»
09:55 «Легко бути жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:50 Шеф-кухар країни
13:40 Х/ф «Контрудар»
15:35 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
17:20 Т/с «Сищик Путилін»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:40 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт
Ю.Рибчинського «Любив,
люблю, любитиму...»

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Адель»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Цілющі святині»
13:55 «Тисяча і одна ніч»
15:20 «Шлюбний контракт»
16:20 «Шлюбний контракт»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Блудна дочка»
19:30 ТСН
20:00 «Міняю жінку»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Ілюзія безпеки. Що
на паличці»
23:00 «Гроші»
00:05 ТСН

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя»
07:55 Невідома Мексика
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні кочівники
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Нові пригоди
Донні та Міккі»
17:50 Вода - лінія життя
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні кочівники
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
23:15 «24 години»

04:50 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:10 «Знак якості»
12:50 Т/с «Спальний
район»
13:55 «Сімейний суд»
14:50 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
16:55 Д/ф «Купити
безсмертя»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:45 Футбол. Суперкубок
України. Шахтар-Динамо
23:30 Д/ф «Ралі на
тарантасах»
00:30 Х/ф «Той, що
виганяяє диявола»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

14:00 Програма передач
14:05 «Погода в Україні»
14:10 «Своїми очима»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:50 «Погода на
курортах»
23:55 «Огляд преси»
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Вишгород

07:15 Ера бізнесу
07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:15 Слово регіонам
13:10 Наша пісня
13:50 Х/ф «Макарслідопит»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:40 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:35 Мегалот
22:40 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Жертва»
11:50 «Ілюзія безпеки. Що
на паличці»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Сучасні чарівники»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Шлюбний контракт»
17:10 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Ілюзія гріха»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 «Інтерни»
22:10 «Ілюзія безпеки.
Бідний йогурт»
23:00 «Особиста справа»

07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:30 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 «Таємниці слідства»
14:15 «Морські дияволи»
16:15 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:25 Факти. Підсумок
22:40 «Кодекс честі»
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:30 Спорт
01:40 Погода

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, 10.05, 2.00 Муз.
Програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

05:55 Т/с «Комісар Рекс»
06:35 «Бізнес+»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
07:40 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:05 «Чужі помилки.
Кохання кілера»
09:10 Х/ф «Вади та їхні
прихильники»
13:55 «Очна ставка. Хочу
померти»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Найбажаніші наречені
світу»
20:15 «Російські сенсації.
Спеціальний випуск.
Таємне життя кумира»
21:05 «Російські сенсації.
Зіркові війни за кохання»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Чорна
магія»

09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Сімейка
Адамс»
11:25 Хто проти
блондинок?
12:35 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Інтуїція
20:40 Т/с «Татусеві дочки»
21:45 Т/с «Вороніни»
22:45 Хто проти
блондинок?
00:00 Очевидець
01:00 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»
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»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:55 Практичний
порадник екстремального
туриста
08:20 Скромна чарівність
сучасних технологій
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні кочівники
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Білосніжка»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні кочівники
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідома Мексика
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

05:00 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2» (1)
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
16:55 Д/ф «Продавці мрії»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:35 Т/с «Тільки ти»
23:30 Д/ф «Зінаїда
Кириленко. Фатальна
красуня»
00:40 Х/ф «Воїниперевертні»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Наречена-утікачка»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Прямий ефір»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Тремтіння
Землі»

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Андрій Свердлов. На
службі у НКВС».
08:30, 14:30, 17:30, 04:35
Огляд. Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Хто вбив «Буревісника
революції»?»
23:25 Квартирне питання.
00:25 Т/с «Без сліду».
01:20 «Один день. Нова
версія».
01:55 Т/с «Проклятий рай»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:05 «Детективи»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Хіромант. Лінії
доль». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:30 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
22:40 Середовище
проживання. «Продавці
молодості»

07:50 Т/с «Детективи»
08:20 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
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 «Джокер»
13:40 Т/с «МУР є МУР - 2»
15:30 Х/ф «Третій тайм»
17:20 Т/с «Єрмак»
18:30 «Правда життя».
Штучно модифіковане тіло
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
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 «Свідок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:05 «Антураж»
00:35 «Універ»

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Сусіди»
09:55 «Легко бути жінкою»
11:05 Здоров›я
12:00 Новини
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:05 Крок до зірок.
Євробачення
13:50 Х/ф «Макарслідопит»
15:35 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:20 After Lіve
19:40 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт
Ю.Рибчинського «Любив,
люблю, любитиму...»

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені» «Зник чоловік»
11:55 «Ілюзія безпеки.
Бідний йогурт»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Снігова людина»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Шлюбний контракт»
16:05 «Шлюбний контракт»
17:05 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Діти-злодії»
19:30 ТСН
20:00 «Одружений за
власним бажанням»
21:00 «Інтерни»
22:05 «Ілюзія безпеки. Чим
пахне масло»
23:00 «Теорія брехні»

07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 «Таємниці слідства»
14:20 «Морські дияволи»
16:15 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі»
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:30 Спорт
01:40 Погода

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, 10.05, 2.00 Муз
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:10 «Чужі помилки.
Остання відпустка «німця»
09:10 Х/ф «Мій особистий
ворог»
13:55 «Очна ставка. Чорна
магія»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Ірина
Алфьорова»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Продаж дітей»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:20 Т/с «Клініка»
01:00 «Вікна-Спорт»
01:10 «Бізнес+»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Клуб перших
дружин»
11:30 Хто проти
блондинок?
12:55 Інтуїція
14:25 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Інтуїція
20:45 Т/с «Татусеві дочки»
21:50 Т/с «Вороніни»
22:50 Хто проти
блондинок?
00:05 Очевидець
01:05 Репортер

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10: «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:30 «Автопілот-новини»
01:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя»
07:55 Невідома Мексика
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні кочівники
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Весела хроніка
небезпечної подорожі»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні кочівники
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідома Мексика
22:35 Природні дива
Америки
23:15 «24 години»

05:00 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
17:05 Д/ф «Таємниці
пірамід»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:35 Т/с «Тільки ти»
Заключна серія
00:30 Д/ф «Євген
Леонов. А сльози
капали...»

06:10 Срібний апельсин
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Греко-російська боротьба»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Тремтіння
Землі - 2: Повторний удар»
02:20 Щиросерде зізнання
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Наталя Рикова. Життя
після смерті».
08:30, 14:30, 17:30, 04:35
Огляд. Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Сава Морозов. Загадкова
смерть «ситцевого
короля».
23:25 Дачна відповідь.
00:30 Т/с «Без сліду».
01:25 «Один день. Нова
версія».
02:00 Т/с «Проклятий рай».

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

06:40 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:45 Т/с «Детективи»
08:20 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
08:30 «Легальний дохід»
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 «Джокер»
13:40 Т/с «МУР є МУР - 2»
15:35 Х/ф «Хід конем»
17:20 Т/с «Єрмак»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Путівка у життя
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:05 «Антураж»
00:35 «Універ»
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08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Сусіди»
10:00 ЗАКРИТТЯ СЕСІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ
12:30 Новини
12:40 Діловий світ
12:50 Погода
12:55 «Надвечір›я» з Т.
Щербатюк
13:25 Околиця
13:50 Х/ф «Макарслідопит»
15:40 Х/ф «Піаніст»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Вертикаль влади - 1
частина

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені» «Ради дітей»
11:55 «Ілюзія безпеки. Чим
пахне масло»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Космічна загроза»
13:50 «Тисяча і одна ніч»
15:15 «Шлюбний контракт»
16:15 «Шлюбний контракт»
17:15 «Даішники»
19:30 ТСН
20:00 «Подвійний удар»
22:05 «Самоволка»
00:10 «Пекельна кухня»
01:25 «Підривник»
02:55 «Любий Френкі»
04:30 «Тисяча і одна ніч»
05:45 «Ілюзія безпеки.
Космічна загроза»

05:40 Факти
05:55 «Пригоди майстра
кунг-фу»
06:20 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Стоп-10
14:15 «Морські дияволи»
16:35 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
22:10 «Кодекс
честі»

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, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов

06:00 «Бізнес+»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Невідома Мексика
08:20 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні кочівники
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Як ми шукали
Тишку»
17:50 Вода - лінія життя
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:55 Слід циган
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Природні дива
Америки

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Т/с «Детективи»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Зворотний бік
місяця»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
01:05 Х/ф «Христина»

06:10 Срібний апельсин
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Модні дієти»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
00:00 Х/ф «Я тебе
обожнюю»
01:45 Х/ф «Патруль часу 2: Берлінське рішення»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Бухаріна, втрачені та
знайдені».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:20 «Пісня для вашого
столика».
23:30 Х/ф «Громозека».
01:50 Х/ф «Танцюй з ним».
04:05 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Хіромант. Лінії
доль». Т/с
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 День родини, любові
і вірності. Святковий
концерт. Трансляція з
Мурома
23:50 Х/ф «Лист до
Джульєтти»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
06:40 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:45 Т/с «Детективи»
08:20 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
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: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Джокер»
13:40 Т/с «МУР є МУР - 3»
15:40 Х/ф «Горобиновий
вальс»
17:45 Т/с «Єрмак»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
21:00 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Реальна кров»

07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
Перший Національний
08:00 Шустер-Lіve
14:10 Погода
14:15 Наша пісня
14:55 Формула-1. Гранпрі Великобританії.
Кваліфікація
16:20 Феєрія мандрів
16:45 Зелений коридор
16:55 Х/ф «В лісах під
Ковелем» 1,2 с.
19:05 Майстер-клас
19:30 Золотий гусак
19:55 Шоу грандів «Честь
маю запросити...» 1 ч.
21:00 Підсумки дня
21:40 Шоу грандів «Честь
маю запросити...» 2 ч.
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК «Ера»
23:00 Ультра. Тема

06:30 «Смурфи»

05:35 «Справжні лікарі»

05:10 Погода
05:15 Факти
05:40 Погода
05:45 «H2O»
07:15 Козирне життя
07:50 Бондіана: «Із Росії з
любов’ю»
10:10 Велика різниця
11:05 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:45 Квартирне питання
12:40 «Мортал Комбат»
14:45 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:10 «Рок-н-рольник»
22:40 «Рюрики»
23:05 «V означає вендетта»
01:45 «Дуже страшне
кіно-2»
03:00 «Із Росії з любов’ю»

6.00,7.00 СТН
6.30 В центрі уваги
7.25, 17.15 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.25, 11.30, 14.50, 0.20,
5.00 Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.55, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
16.10 Свято «День Дніпра»
18.50 Х/ф «Було в батька
три сини»
20.30 Контрольна робота
21.00, 1.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Москва —
любов моя»
23.20 Громадська
приймальня

05:25 «Наші улюблені
мультфільми: Дванадцять
місяців»
06:15 Х/ф «Земля
Саннікова»
08:00 «Караоке на
Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:00 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:00 Х/ф «За два
кілометри до Нового року»
14:05 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Джентльмени
удачі»
20:55 Х/ф «Дорога, що
веде до щастя»
22:55 «ВусоЛапоХвіст»
00:05 Х/ф «Земля
Саннікова»
02:00 Х/ф «Довга розлука»
04:05 «Мобільна скринька»

04:15 Т/с «Ранетки»
05:50 Т/с «Журнал мод»
06:55 Х/ф «Такер: Людина і
його мрія»
09:00 м/с «Спорт із Гуфі»
09:35 м/с «Дональд Дак»
10:00 М/ф «Нові пригоди
Білосніжки»
11:25 Х/ф «Рядова
Бенджамін»
13:50 Файна Юкрайна
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
16:45 Х/ф «Казки на ніч»
18:45 Х/ф «Поліцейська
академія 5»
20:40 Х/ф «Індіана Джонс і
останній хрестовий похід»
23:05 Х/ф «Дівчина мого
кращого друга»
01:10 Спортрепортер
01:15 Х/ф «Полювання на
відьом»
02:55 Зона ночі. Культура
03:00 Невгамовний
Пантелеймон
03:30 Зона ночі

08:50 «Бізнес-час»
09:25 «Своїми очима»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі» (Тася)
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»
21:20 «Машина часу»
21:40 «Бізнес-час»
21:50 «Тема тижня»
22:00 «Територія закону»

08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:40 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:20 Королі професії
16:30 Практичний
порадник екстремального
туриста
17:00 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Жива енциклопедія
19:40 Третя планета
20:00 24 години Бізнес
20:55 Дитинство у дикій
природі
22:00 Х/ф «Корольполярний ведмідь»

05:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:40 «Городок»
08:20 М/с «Вінкс»
09:05 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити - це модно»
11:25 «Позаочі»
12:20 Т/с «Загальна
терапія»
17:05 «Юрмаліна 2010»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Бенефіс. Круті 90ті. Щасливі пісні неясного
часу»
22:55 «Розбір польотів»
23:55 Х/ф «День кінця
світу»
01:25 «Подробиці»
01:55 «Позаочі»
02:40 Х/ф «День кінця
світу»
04:05 Х/ф «Ловитор»
06:00 «Знак якості»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:15 Х/ф «Я тебе
обожнюю»
09:10 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
14:55 Х/ф «Наречена на
замовлення»
17:00 Нова Хвиля в Юрмалі
- 2010. Краще
19:00 Події
19:20 Т/с «Бігти»
23:10 Х/ф «Тече ріка
Волга»
01:10 Х/ф «Малахольна»
02:50 Щиросерде зізнання
03:20 Події
03:40 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
05:50 Срібний апельсин

04:50 Т/с «Спецгрупа».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 «Розлучення поросійськи».
15:05 Слідство вели....
16:05 Очна ставка.
17:00, 18:20 Т/с «УГРО».
19:20 «Найгучніші
російські сенсації: шлях до
слави».
20:15 «Я обожнюю 90-ті.
Пісні лихих часів».
22:05 Ти не повіриш!
22:45 «Чета Піночетів».
23:25 Х/ф «Типу круті
лягаві».
01:45 Х/ф «Жуки».
03:30 «Вівтар Перемоги.
Реквієм загиблому
каравану».

05:50, 06:10 Х/ф
«Сказання про землю
Сибірську»
06:00, 10:00, 12:00 Новини
07:45 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:30 «Розумниці і
розумники». Фінал
09:40 «Слово пастиря»
10:50 «Смак життя»
12:15 Т/с «Родинний дім»
15:20 Суботній «Єралаш»
15:50 Х/ф «Молода
дружина»
17:40 Т/с «Пропоновані
обставини»
19:50 «Вінець
безшлюбності»
21:00 «Час»
21:15 «Хвилина слави».
Гала-концерт
23:10 «КВК». Прем’єр-ліга
00:45 Х/ф «Квіти від
переможців»
02:30 Х/ф «Мій ніжно
коханий детектив»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Т/с «Міс Марпл»
09:20 Х/ф «Горобиновий
вальс»
11:30 «Речовий доказ».
Світ розпусти
12:00 «Спецназ внутрішніх
військ. Місія здійсненна»
12:25 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
12:35 Х/ф «Без строку
давнини»
14:35 Х/ф «Тимур & його
командос»
16:50 Т/с «МанГуст»
19:00 Т/с «Ліговка»
23:10 Х/ф «Мокасини
Маніту»
01:00 Х/ф «Хаос»
02:40 «Речовий доказ»
03:45 «Агенти впливу»
04:45 «Правда життя»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
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 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:40 «Єралаш»
16:50 «Нічна тусовка»
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
21:00 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Одна за всіх»

07:15 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Анатомія слави»
10:55 «Одружений за
власним бажанням»
12:00 «Шість кадрів»
12:55 «Голос країни»
15:15 «Даішники»
17:20 «Даішники»
19:30 ТСН
20:00 «Квіти від Лізи»
23:50 «Подвійний удар»
01:45 «Самоволка»
03:25 ТСН
03:55 «Любий Френкі»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
07:45 Х/ф «Казус
09:05 Погода
Кукоцького»
09:10 Х/ф «Літаком,
поїздом, машиною»
17:55 «Вікна-Новини»
11:15 Хто проти
18:05 Х/ф «Казус
блондинок?
12:30 Інтуїція
Кукоцького»
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
20:05 «Холостяк»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
22:00 «Вікна-Новини»
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
22:40 «Холостяк»
15:55 Т/с «Як я
22:45 «Холостяк. Як вийти
познайомився з вашою
мамою-4»
заміж»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
00:15 Х/ф «За два
17:55 Т/с «Вороніни»
кілометри до Нового року» 19:00 Репортер
19:35 Здрастуйте, я - ваша
02:10 «Вікна-Спорт»
мама!
21:35 Співай, якщо можеш
02:20 «Бізнес+»
00:05 Очевидець
02:25 Х/ф «Шалений день» 01:05 Репортер
06:05 Т/с «Комісар Рекс»

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»
11:15 «Сканер»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Час новин»
(російською мовою)
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
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07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля - моя
власність
08:50 Корисні поради
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Міні-міс
Україна-2011
11:10 Шеф-кухар країни
12:00 В гостях у Д.
Гордона
14:25 Золотий гусак
14:55 Формула-1. Гран-прі
Великобританії
16:55 Діловий світ.
Тиждень
17:25 Шоу грандів «Честь
маю запросити...» 3 ч.
18:30 Х/ф «Піаніст»
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 «Підкорювачі часу»
08:30 «Ну, постривай!»
09:05 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Шість кадрів»
12:50 «Міняю жінку»
14:35 «Тиждень без жінок»
15:45 «Квіти від Лізи»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:00 «Інтерни»
22:25 «Світське життя»
23:25 «Телевізійна служба
новин»
00:05 «Tkachenko.ua»
00:45 «Картахена»
02:25 «Наречена була в
чорному»
04:10 «Підкорювачі часу»
05:40 «Ремонт +»

05:25 Погода
05:30 Факти
05:40 Погода
05:45 «Пригоди майстра
кунг-фу»
06:30 Квартирне питання
07:20 Анекдоти поукраїнськи
07:40 «Рюрики»
08:05 Бондіана:
«Голдфінгер»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Стоп-10
13:45 Наша Russіa
14:05 «V означає вендетта»
16:50 Велика різниця
17:50 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 «Парк Юрського
періоду»
22:15 «Клітка-2»
00:05 Голі та смішні

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 В гостях у Д. Гордона
9.30 Вчися з нами
9.50 Контрольна робота
10.25 Король професій
10.35 Свято «День Дніпра»
11.30 Актуальна тема
11.45, 14.35, 5.00
Мультляндія
12.00, 2.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55 Світ моєї любові
17.05 Х/ф «Москва —
любов моя»
18.50 Х/ф «Було в батька
три сини»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 «Світ бізнесу».
Підсумки
22.00 Х/ф «Мелодії білої
ночі»

07:00 Х/ф «Вогонь, вода
й... мідні труби»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Горілка. Історія
всеросійського похмілля»
13:55 «Російські сенсації.
Спеціальний випуск.
Таємне життя кумира»
14:45 «Російські сенсації.
Зіркові війни за кохання»
15:35 «Зіркове життя.
Найбажаніші наречені
світу»
16:40 «Моя правда. Ірина
Алфьорова»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Дві історії про
кохання»
23:15 «Неймовірні історії
кохання»
00:20 Т/с «Лікар Хаус»

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христа
08:00 Даєш молодь
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Спорт із Гуфі»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 Х/ф «Індіана Джонс і
останній хрестовий похід»
12:45 Даєш молодь
12:50 Шоуманія
13:40 Ексклюзив
14:35 Аналіз крові
15:05 Info-шок
16:05 Новий погляд
17:05 Т/с «Вороніни»
17:30 Х/ф «Поліцейська
академія 6»
19:15 Х/ф «Індіана Джонс і
Королівство xрустального
черепа»
22:00 Хочу на Фабрику!
23:10 Скеч-шоу «Красуні»
23:50 Спортрепортер

07:50 «Бізнес-час»
08:25 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:30 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі» (Тася)
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Податки»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
21:45 «Бізнес-час»
22:00 «Велика політика»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Час новин»

07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:30 Третя планета
09:00 Створи себе
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 Х/ф «Корольполярний ведмідь»
18:30 Таємниці
світобудови
19:00 Третя планета
19:30 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Шашлик»
22:55 Дитинство у дикій
природі
00:00 Таємниці долі

06:45 Д/ф «Шукач ковчега»
07:40 «Доки всі вдома»
08:35 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:30 Т/с «Сімейна історія»
15:05 Д/ф «Крутий
маршрут Ігоря Крутого»
16:05 «Бенефіс. Круті 90ті. Щасливі пісні смутного
часу»
18:00 Т/с «Материнський
інстинкт»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Материнський
інстинкт»
23:05 Х/ф «Листоноша
завжди дзвонить двічі»
01:20 «Подробиці тижня»
02:05 Д/ф «Сповідь ката»
02:55 Х/ф «Листоноша
завжди дзвонить двічі»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
11:00 Х/ф «Тече річка
Волга»
13:00 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
14:55 Х/ф «Любов до
запитання»
17:00 Т/с «Чиста проба»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чиста проба»
21:30 Щиросерде зізнання
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Х/ф «Точка
повернення»
02:10 Х/ф «Малахольна»
03:40 Події
04:00 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»

04:30 М/ф «Вовк у
тридев’ятому царстві».
05:00 Т/с «Спецгрупа».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:15 Лотерея «Російське
лото».
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 «Бенкет на цілий
світ».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 «Розлучення поросійськи».
15:05 Слідство вели....
16:05 І знову здрастуйте!
17:00, 18:20 Т/с «УГРО».
19:20 Щиросерде
зізнання.
21:45 «НТВшники»». Арена
гострих дискусій.
22:50 «Гра».
23:50 Авіатори.
00:20 Х/ф «Серця».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Великий
капкан, або Соло для кішки
при повному місяці»
07:45 «Смак»
08:20 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутящі нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Т/с «Сімейний
будинок»
15:35 «Група щастя». Т/с
16:40 «Ні хвилини
спокою...». Концерт
В.Добриніна
19:00 Т/с «За загадковими
обставинами»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Т/с «Міс Марпл»
09:10 Т/с «МанГуст»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
12:40 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:55 Т/с «Ліговка»
19:00 Х/ф «Битва титанів»
21:30 Х/ф «Хаос»
23:45 Х/ф «Людина-акула»
01:35 Д/ф «Земля: життя
без людей»
03:05 «Речовий доказ»
03:45 «Агенти впливу»
04:45 «Правда життя»

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

Продам «Ланос» новий.
Терміново. Можливо на
виплату від 770 грн/міс.
Тел: (097) 814-65-19,
(066) 825-81-31

06:30 Мультфільм
07:15 «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 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Дім-2»
15:00 «Єралаш»
15:20 «Нічна тусовка»
17:10 «Манкібон»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Манкібон»
00:50 «Дім-2». Спецвипуск
01:15 «До світанку»

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

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

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

Тел: (044) 392-82-72

На постійну роботу в КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради потрібні:
— пічник — оклад 1 438 грн
— столяр — оклад 1 438 грн

— тесля — оклад 2 100 грн
— покрівельник — оклад 2 110 грн

Металопластикові
вікна, двері

Пошук

246 імен
повернули із небуття
22 червня ц. р. у рамках заходів, присвячених Дню скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні та 70-й річниці початку Великої Вітчизняної війни, Управління
СБУ у м. Києві — ветерани спецслужби та
офіцерська молодь — поклали квіти до могил співробітників органів держбезпеки, які
загинули під час оборони Києва у вересніжовтні 1941 року.
Прес-сектор УСБУ в м. Києві
Завдяки наполегливій роботі пошуківців

За довідками звертатися в відділ кадрів за адресою: м. Управління СБУ в м. Києві, за сприяння працівВишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: (04596) 54-885.

Здаємо в оренду офісні
та виробничі приміщення
за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка,

19 (промисловий майданчик «Карат».
Тел: (044) 585-27-09, (093) 149-32-73
Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» запрошує на роботу водія
автокрана. Довідки за тел: (04596) 23-354
ЗА ВИНАГОРОДУ
прошу повернути ключі (із сигналізацією)
від автівки «Шевроле»,
загублені 29 червня 2011 р.
поряд із буд. 1 на просп. І. Мазепи
у Вишгороді. Тел: (067) 747-06-28
Світлана Миколаївна
— Ворожить за зірковою книгою, по
руці, по фото, картах Таро.
— Знімає порчу, вінок безшлюбності,
родове прокляття.
— Поверне кохання.
— Обереги на вдачу.
Дітям до 16 років та інвалідам діагностика та інформація безкоштовно.
Тел: (098) 207-13-91, (093) 558-00-25
Ліцензія № 20-04 від 17.07.2007 р.

ників фондів держархіву Служби безпеки України, архіву ГУ МВС України у Київській області
та інших архівних установ про долю своїх героїчних предків дізналися нащадки 246 загиблих
воїнів-правоохоронців. Пошукову роботу працівників на цьому не закінчено – співробітники
Служби безпеки і надалі збиратимуть документальні свідчення, опрацьовуватимуть матеріали архівних сховищ, щоб із небуття повертати
нащадкам імена їхніх героїчних предків.
Напис усередині чоловічої обручки:
«Цей рідкісний дятел був пійманий і окільцьований у 2005 році»
***
Йде поважне засідання. Вирішують, як використати землю після Чорнобиля.
– Зерно сіяти не можна, картоплю садити –
тим більше… А давайте все засіємо тютюном, а на
пачках цигарок напишемо: «Міністерство охорони
здоров’я останній раз попереджає…»
***
Лежать чоловік і дружина в ліжку:
Думки дружини: «… ось, він на мене не дивиться
… я йому вже не подобаюсь
… у нього є інша … я потвора … (ну і так далі …)»
Думки чоловіка: «… МУХА … МУХА на стелі … як вона
тримається там своїми маленькими лапками?»

У липні

Вітаємо

народилися
депутати Вишгородської міської ради
6 липня — Анатолій Миколайович ШОКА
16 липня — Юрій Олегович ГОРОДИСЬКИЙ
працівники апарату виконкому міськради
6 липня — начальник юридичного відділу
Юрій Васильович МАТЛУШИНСЬКИЙ,
9 липня — Євгенія Іванівна ШАПОВАЛ,
12 липня — спеціаліст 1 категорії
Ольга Серафимівна КОРНЄЄВА,
16 липня — водій Олег Анатолійович ДУДКА.
Нехай, що мріється — збувається,
А що не ладиться — забувається,
Хороше повсякдень ведеться,
І все в житті на лад складеться.
16 липня також вітаємо з днем народження інспектора по роботі з населенням, який чимало років працював у міськраді, —
Андрія Опанасовича ХОРОШУНА!
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
гараж к-тив «Автомобіліст», під- 1-кімнатну квартиру 45,8 м2,
вал, погріб, приватизований.
ремонт, бойлер, 7/9 п.
Тел: (063) 856-40-64
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
«Ніссан-Атлас» 1990 р., дизель, гараж, 4х7, кооператив «Екран».
W кабіна, об’єм 2,3 л.
Ціна договірна.
Тел: (063) 599-03-35
Тел: (067) 151-30-63.
гараж, 1500 м2, трирівневий,
«Москвич 21-40» 1985 р.
кооператив «Лісовий». 18000 у. о.
на ходу. 5 000 грн
Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
Тел: (097) 446-20-64
К У П Л Ю
газову плиту, недорого. Нову чи б/в. Тел: 52-145, (067) 319-77-40

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон, ламінат та ін.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

Вишгород

Земельні питання

2 липня

? Безоплатна приватизація ? Чи можна приватизувати
двох присадибних ділянок
земельну ділянку для
за одним цільовим
городництва у межах
призначенням?
міста?
Трапляється, що молодший член родини стає власником
двох будинків в одному селі чи селищі. Скажімо, один будинок він отримує у спадок, а інший — за договором дарування. Якщо родичі, що передали йому цю маєтність, не приватизували земельні ділянки під будинками, перед новим
власником постає питання оформлення права власності на
них. Чи можна приватизувати ці ділянки безоплатно?
Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності
для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських споруд (тобто присадибної ділянки) у селах – не більше 0,25
га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га (ст.
121 Земельного кодексу).
Частина 4 ст. 116 Земельного кодексу визначає, що передача
земельних ділянок безоплатно у власність громадян провадиться
один раз із кожного виду використання. Якщо ви отримали безоплатно у власність присадибну ділянку із земель державної та
комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації,
то вже не маєте права на повторну безоплатну приватизацію земельної ділянки з таким цільовим призначенням, зокрема й у разі
успадкування чи придбання жилого будинку.
Якщо у вас є державний акт на право власності на присадибну
ділянку (тобто ділянку для будівництва й обслуговування жилого
будинку, господарських споруд) шляхом безоплатної приватизації із земель державної власності, то іншу ділянку, на якій розташований будинок, отриманий на підставі цивільно-правової угоди, ви можете отримати в оренду або викупити.

Є куточки у невеликих містах, навіть в обласних центрах,
де життя майже нічим не відрізняється від сільського: малоповерхові будинки, чисте повітря і велике бажання мешканців
вирощувати городину. Її нерідко вирощують й на подвір’ях багатоквартирних будинків. А от чи можна отримати право власності на землю під гарбузами, помідорами чи хризантемами?
Відповідно до ст. 36 Земельного кодексу України, громадянам
або їхнім об’єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися земельні ділянки для городництва винятково на правах оренди, а не у приватну власність. Тому міську землю
під городництво можна лише орендувати.
Однак громадяни мають право — відповідно до ст.121 Земельного кодексу — на приватизацію земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства, якщо це узгоджується з генеральним планом міста.
Згідно зі ст. 118 Земельного кодексу, громадянин, зацікавлений
у приватизації земельної ділянки, яка перебуває в його користуванні, подає заяву до відповідної районної державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради — за її місцезнаходженням. Рішення органи виконавчої влади та місцевого самоврядування приймають у місячний термін — на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
Земельні ділянки передаються у власність громадян у межах
норм, визначених законом: у селах — не більше 0,25 га, у селищах
— до 0,15 га, у містах — до 0,10 га.
Якщо вашу заяву залишили без розгляду, питання вирішується у
судовому порядку (пункт 11 ст. 118 Земельного кодексу).

! Приватизація земельної ділянки, що є частиною лісу!
Якщо дачна ділянка розташована
біля лісу, приватизуючи її, громадяни прагнуть розширити свої «володіння» за рахунок «нічийної» лісової зони.
Вони подають документи та заяви до
місцевої ради, сподіваючись узаконити це розширення. Чи можуть вони розраховувати на позитивне рішення?
— Ще 2008 року Кабінет Міністрів України зупинив прийняття рішень про надання
згоди на вилучення, передачу земельних
лісових ділянок у власність та оренду зі
зміною цільового призначення. Тому отримати земельну ділянку лісогосподарського призначення у власність, а також змінити її цільове призначення нині неможливо.
Винятки не стосуються приватних осіб.

Йдеться про ділянки, необхідні для будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг загального користування,
будівництва та обслуговування об’єктів
енергетичної інфраструктури — газо-, нафтопроводів, газових та нафтових терміналів та свердловин, ліній електропередачі, електростанцій, електропідстанцій,
розподільних пунктів. Винятком також є
ситуація з видобутком торфу (якщо таке
рішення ухвалено Кабінетом Міністрів) та
з розміщенням кладовищ. Але все це за
умови, якщо реалізувати альтернативні
варіанти неможливо.
Раніше надану згоду на вилучення ділянок, їх передачу у власність та оренду із
зміною цільового призначення можна від-

Все про землю
Проект започатковано 2004 року за підтримки Світового банку. Це допоможе
українським землевласникам, передусім
селянам, зорієнтуватися в сучасних умовах
становлення вітчизняного ринку землі, дізнатися:
як отримати державний акт на право
власності на земельну ділянку;
які права та обов’язки у власників земельних ділянок;

кликати в разі, коли місцевими органами
виконавчої влади чи органами місцевого
самоврядування не прийнято відповідних
рішень або коли за результатами перевірки встановлено, що такі рішення прийняті з
порушенням вимог законодавства.
Довідка. Питання регулюється Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.04.2008 № 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками».
Матеріал підготовлено в рамках
проекту Світового банку “Видача державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру” Українським
освітнім центром реформ.

Інформаційна кампанія в рамках проекту
“Видача державних актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”

які економічні перспективи відкриваються перед власниками землі;
що нового у земельному законодавстві;
як відбуватиметься земельна реформа
та про чимало іншого, зокрема — реальні історії землевласників, а також поради
у проблемних ситуаціях.
Всі матеріали інформаційної кампанії ви
можете знайти на сайті www.zemreforma.
info. Дивіться та слухайте програму

«МОЯ ЗЕМЛЯ — МОЯ ВЛАСНІСТЬ» щонеділі о 8.40 на телеканалі «Ера» та щопонеділка о 7:20 на «Ера-Радіо» на УР-1.
Розкажіть нам про свої здобутки, проблеми, поставте свої запитання, запропонуйте
свою тематику. Наші контакти:
а/с 109, Київ, 01010, (044) 490-69-90,
e-mail: zemlya@cure.org.ua,
zemlya@internews.ua
Український освітній центр реформ

? Кадастровий номер. Як його отримати?
Нові державні акти на право власності на землю передбачають такий
документ про вашу ділянку, як кадастровий номер. У старих актах його не
було, однак зараз власників фактично зобов’язують його отримувати. Що
це – бюрократичні примхи чи турбота
про права власника? Що дає кадастровий номер власнику ділянки та як його
отримати?
Такий номер означає, що інформацію
про земельну ділянку і право на неї внесено до системи кадастру. Тобто держава визнала певну особу власником і
зобов’язана захищати її право власності.
Кадастровий номер означає, що межі ділянки вже ніхто не змінить і власник не
втратить її через підробку документів шахраями. Тобто не стільки держава, скільки
власник зацікавлений у присвоєнні ділянці
цього номера.
Цифри, з яких складається кадастровий номер, — це індивідуальний цифровий код із дев’ятнадцяти цифр, який може

мати лише певна земельна ділянка – наприклад, 3222484601:01:002:01:34. Перші
десять вказують, що ділянка — у Київській
області, Києво-Святошинському р-ні, селі
Личанка. Наступні дві (01) – номер кадастрової зони. Інші три (002) – номер кадастрового кварталу. Нарешті, останні чотири цифри (01:34) – це порядковий номер
земельної ділянки в межах кадастрового
кварталу села Личанка.
А в документації під цим номером фіксуються якісні та кількісні характеристики земельної ділянки. Він присвоюється під час
державної реєстрації ділянки і зберігається
за нею впродовж усього часу її існування.
При переході прав від одного власника
до іншого кадастровий номер земельної
ділянки лишається без змін. Увага! Не маючи кадастрового номера, не можна продати, заповісти чи подарувати земельну
ділянку. Кадастровий номер обов’язково
вказується в усіх документах, що посвідчують право громадянина володіти та розпоряджатися землею: договорах, угодах,

витягах, охоронних зобов’язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках.
Якщо акт старого зразка, то, щоб отримати кадастровий номер, необхідно звернутися до землевпорядної організації, яка
має відповідну ліцензію. Це може бути або
державна, або недержавна організація
(перелік є в районному управлінні Держкомзему). Надати треба чотири документи: 1) заяву про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці, 2) нотаріально
засвідчену копію державного акта, 3, 4) копії паспорта та ідентифікаційного коду.
Після укладання договору землевпорядна організація проводить топографогеодезичні роботи — щоби встановити
межі земельної ділянки в натурі, оформляє
технічну документацію із землеустрою та
передає її на погодження до територіального відділу Держкомзему — за місцем
розташування земельної ділянки. А довідку по присвоєння кадастрового номера
власник ділянки має отримати особисто в
структурному підрозділі філії Центру ДЗК.
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Ваше здоров’я

Спека тисне
У спеку тиск у гіпертоніків, так би мовити,
на межі ризику. Але…
часто-густо він залежить
від того, що ви їсте і який
одяг носите. Отож, аби
знизити тиск у спеку,
необхідно відмовитися
від…
…солоного.
Зайва
сіль не потрібна нашому
організмові — її виводять
нирки. Сольовий розчин
затримує воду в організмі — а це навантаження на
серце. Зменшення вживання солі тільки на 1 г знизить
верхній тиск на 5,6 мм рт.
ст., нижнього — на 6,4 мм
рт. ст.
…синтетики. Одяг має
бути лляний — надто у спеку.
…праці на городі після
10-ї години. Полоти грядки
краще — з 6-ї до 9-ї й увечері.
…помідорів. А картопля, буряк, морква, кабачки, огірки, зелень (петрушка, кріп тощо) — скільки
завгодно. Корисна картопля «в мундирах», у якій
калій, що виводить воду з
організму, знижує набряки,
полегшує роботу серця.
…кислої капусти (і капусняка).
…крижаної води чи
морозива із холодильника — у людей із зниженим
імунітетом вони призводять до ангіни.
Рецепти:
Мазь від ангіни
Розтопити по столовій ложці живиці і здору
(внутрішнього сала). Мазь
зберігати у холодильнику.
Перед вживанням розтопити, нанести на марлю чи
бавовняну тканину тонким
шаром, прикласти до хворого горла, закріпити целофаном і теплим шарфом.
Лимонад
Розріжте лимон, вичавіть сік, долийте у склянку
води кімнатної температури чи теплої.
Суп буряковий
Зварити буряк, остудити, натерти на тертушці і
покласти у ту ж саму воду.
Додати дрібно посічені огірочок, зелену цибулю
і редисочку. Додати половинку круто звареного
яйця і ложку сметани.
Буряк знижує тиск і чистить шлунок.
Квас
Відвар буряка (1 л),
стебло ревеня (жменьку)
і мед (1-2 столові ложки)
змішати із давленою чорною смородиною (3-4 ст.
ложки ягід). Додати п’ять
розтертих у руках (щоби
виділився сік) листків чорної смородини, шматочок
хліба. Долити 2 л води. За
день на сонці (чи у затінку:
на балконі, на веранді) —
квас готовий.
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Календар

Цей день в історії
2 липня – День працівників
податкової служби України
1900 — відбувся перший політ
дирижабля моделі LZ-1, сконструйованого відставним німецьким генералом Фердинандом
фон Цепеліном
1918 — гетьман Павло Скоропадський ввів українське громадянство
1993 — у Києві відбувся I Всеукраїнський збір Конгресу українських націоналістів
2002 — Стів Фоссетт завершив
першу в світі кругосвітню подорож на повітряній кулі
Іменини: Іван, Зосим
3 липня – День працівників
морського та річкового флоту
1841 — англійський астроном
Джон Кауч Адамс оголосив про
відкриття планети Нептун
1928 — у продажу з’явилися
перші телевізори
1936 — у СРСР створена Державна автоінспекція (ДАІ)
1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
Іменини: Гліб, Інна, Мефодій,
Міна, Рімма
4 липня – День судового експерта
1631 — у Парижі відкрито перше в світі агентство зайнятості
1865 — побачило світ перше
видання книги Льюїса Керрола
«Аліса в Країні Чудес»
Іменини:
Терентій,
Юліан
(Юлій)
5 липня
1054 — астрономи помітили,
що в сузір’ї Тельця вибухнула зірка і створила величезну наднову,
Крабоподібну туманність
1687 — опублікована перша
фундаментальна книжка Ісаака
Ньютона «Прінсипа»
1865 — у Лондоні засновано
благодійну організацію Армія порятунку
1946 — модельєр Луї Ріедр
уперше представив купальник
бікіні
1954 — вийшов перший випуск
телевізійних новин «Бі-бі-сі»
Іменини: Галактіон, Зіна, Юліан
6 липня – Всесвітній день поцілунків
1710 — в Мейсені (Саксонія)
створена перша в Європі фарфорова мануфактура — Мейсенська
порцеляна
1785 — Конгрес США постановив назвати грошову одиницю
країни «доларом»
Іменини: Агрипина, Артем,
Герман, Микита
7 липня – Івана Купала
1881 — у Римі в «Журналі для
дітей» уперше надрукована казка
«Піноккіо».
1940 — у Львові відкрито Літературний музей Івана Франка
1977 — США провели перше
випробування «гуманної» зброї —
нейтронної бомби
Іменини: Антон, Іван, Яків
8 липня
1709 — відбулася Полтавська
битва
1889 — уперше вийшла друком
фінансова газета «The Wall Street
Journal»
1918 — створено Державний
сенат Української держави —
вищу судову інституцію
Іменини: Євфросинія, Давид,
Петро, Февронія

1 липня — День слідчих

Вишгород

«Спокій нам тільки сниться»

У бурхливому вирі життя ми часто
не помічаємо простих і водночас надзвичайно відповідальних людей. Серед працівників міліції таких чимало.
Часто саме від них залежить людське життя, відчуття справедливості
для тих, хто, можливо, вже зневірився у сьогоденні. Від їхніх професійних
дій, врешті-решт, залежить, на чий
бік переважать терези Феміди. До
цієї когорти належать і ті, хто обрав
професію слідчого. Їхній обов’язок —
це пошук істини у протиріччях сторін.
Можна багато говорити про особливості роботи слідчих, чи не найяскравішим показником якої є розкриті
справи. Вони найчастіше зустрічають
Новий рік та інші свята на викликах,
їхній робочий день не вкладається
у 24 години. Рідні та близькі завжди
хвилюються, проводжаючи їх на роботу. Але вони свідомо обрали для
себе цей тернистий шлях.
Вікторія ШМИГОРА

Випадкових людей тут не буває, слідство «слабаків» не тримає – у цьому
сама переконалась. Адже не кожен
здатен щодня, протягом багатьох років, витримувати психологічне і фізичне навантаження, постійно стикаючись
із людськими бідами. Та спілкування із
злочинцями, відповідальність за вирішення їхньої долі не додають оптимізму
кропіткій роботі слідчого.
Розслідування злочинів про умисні
вбивства, заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, що спричинили смерть,
інші протиправні дії, скоєні щодо життя
та здоров’я людини, вимагає особливої
життєвої стійкості, витримки та, безперечно, професіоналізму.
Слідчі щоденно стикаються з найбільшим людським горем – насильницькою смертю, жорстокістю, неабияким
цинізмом вбивць, але мусять мудро,
об’єктивно та неупереджено розбиратися у трагедіях, що сталися. У таких
ситуаціях дуже важливо не втратити
власного людського обличчя, адже демонструвати свою перевагу над тим, хто
порушив закон, – прерогатива слабких.
За перше півріччя цього року слідчі
Вишгородщини підтвердили свій про-

Пам’ятники

фесійний рівень та життєву мудрість.
За цей час ними порушено 177 кримінальних справ, зокрема 3 – за фактами
вбивств; 22 злочини скоєно неповнолітніми; до суду направлено з обвинувальними висновками 120 кримінальних
справ.
Для кожного працівника відділу цей
період нелегкий, адже тяжкі злочини
вчиняють не лише у місті, а на всій території Вишгородщини. Тому слідчим
доводиться іноді без відпочинку, якщо
того вимагає ситуація, по кілька діб поспіль працювати над розслідуванням
заплутаних справ.
До того ж слідчий лише на телеекрані розслідує одну кримінальну справу,
а насправді все набагато складніше.
Водночас розслідують чимало складних
справ, і по кожній необхідно провести
повне та об’єктивне розслідування. Заради єдиного – торжества справедливості і дотримання закону.
Слідчі виїжджають на місце події,
проводять огляд, який здебільшого є
визначальним у встановленні істини у
справі, досліджують речові докази, призначають необхідні експертизи, контролюють їх своєчасне проведення.
Начальник слідчого відділу підполковник Олександр Пунда протягом шести років обіймає цю відповідальну та
водночас небезпечну посаду. Про своїх

підлеглих розповідає із захопленням:
«Ми одна команда, роботи вистачає, але намагаємось встигнути всюди.
Приємно працювати з професіоналами.
Здавалося б, розслідування вбивств
зовсім не «жіноча» справа, але чарівні жінки, а їх у команді шість (із дев’яти
слідчих!) – майор Антоніна Богданова,
капітан Олена Лавринюк, старший лейтенант Ірина Рабій та лейтенант Марина
Рядко – виконують обов’язки нарівні з
чоловіками, щоразу дивуючи неабиякою
інтуїцією.
Їхньою цілеспрямованістю, мужністю
та працездатністю можна лише захоплюватися. Не поступаються і представники
сильної половини: майор Олег Грищук,
старший лейтенант Іван Свірідов і лейтенант Сергій Рикало – професіонали.
Стати слідчим може будь-хто з
вищою юридичною освітою, а от
працювати зможе не кожен – доводиться постійно стикатися з людським горем. Це витримає тільки
по-справжньому сильна людина.
Із нагоди Дня слідчих вітаємо всіх
представників доблесної професії.
Зичимо міцного здоров’я, щастя і
благополуччя, наснаги та наполегливості в досягненні благородної мети
– забезпечення панування Закону і
Права в ім’я Людини і зміцнення авторитету українського правосуддя».

Бойовий мотор армії

Державний музей «Битва за Київ
у 1943 році» поповнився іще одним
пам’ятником героям Великої Вітчизняної війни: з червоної зірки вилітає
назустріч небезпеці мотоцикл — мобільний транспорт, що у воєнніроки
був незамінним на важко доступних
ділянках фронту. Знак присвячений
воїнам-мотоциклістам.
Виконаний
з житомирського червоного граніту,
розміром 2 х 2,5 метра, він органічно
вписується в архітектурний ансамбль
музею-заповідника.
Влас. інф.
ФОТО надані музеєм-заповідником

На його відкриття 25 червня прибули організатори та виконавці проекту
— Міжрегіональна асоціація ветеранів
спецназу, а також байкери з клубу «Моторота», члени молодіжної громадської
організації «Київський клуб «Червона зірка», депутати Новопетрівської сільської
ради, працівники кіностудії імені Довженка, служба охорони «Стелс-1», новопетрівчани. Не завадив і дощ, що лив
з самого ранку.
Гості підготували учасникам мітингу
кілька сюрпризів — ревіли мотоцикли ІЖ49, К-750, ЗІС- 5, керовані байкерами. А
машини ГАЗ-67, БРДМ та Willis (США) зі-

брали чимало допитливих.
Відкриваючи мітинг, директор музею
Іван Вікован розповів про участь у бойових діях мотоциклістів (їх нараховувалось
під час Великої Вітчизняної майже 15 тисяч). Серійний випуск мотоциклів М-72
під час війни налагодив Московський мотоциклетний завод, який передав фронту понад 3000 мобільних машин. Про їх
величезну роль в успішному проведенні
військових операцій свідчить і те, що мотоциклетні підрозділи брали участь у Параді Перемоги 1945 року у Москві.
Сучасні байкери, об’єднані у клуби, —
нащадки військових мотоциклістів. Про
це сказав Петро Шерикін, байкер і президент Міжрегіональної асоціації ветеранів спецназу, коштом якої й встановлено
пам’ятний знак. Виступили також Но-

вопетрівський сільський голова Радіон
Старенький, президент охоронної фірми
«Стелс-1» В’ячеслав Павлів, колишній
військовий розвідник, полковник Володимир Євсюков, мотомандрівники із Москви Олег Пашута та Сергій Уткін.
У мітингу взяли участь начальник Інституту Академії внутрішніх військ, полковник Микола Анаксійчук, під керівництвом якого курсанти ліцею ім. Богуна
біля пам’ятного знака виконали композицію.
Відкрили пам’ятник Петро Шерикін
та В’ячеслав Павлів. Активних учасників будівництва відзначили нагородами.
А потім усі відвідали музей, послухали
концерт викладачів та вихованців Новопетрівської школи мистецтв та посмакували солдатською кашею.

КОЛО жінки

Вишгород
Акції

2 липня

До ветеранів – з любов’ю
Їм особливо потрібні увага, тепло та спілкування

Благодійний фонд святої Ольги
продовжує акцію «З любов’ю в серці»,
розпочату напередодні Дня Перемоги
разом із Громадською радою при Вишгородській РДА. З нагоди сумної дати
– 70-річчя початку Великої Вітчизняної
війни – у приміщенні фонду відбулася
зустріч з ветеранами Вишгорода.

Дитячий куточок

Колискові
Олена РОГОВЕНКО
Місяць човником пливе,
Хмари, мов вітрила,
Темна нічка в небесах
Зорі засвітила.
Котик в човнику сидить,
Зірочки збирає,
І на ліжечка малят
З неба їх скидає.
Хай насниться зорепад
Вам цієї ночі...
Тихо-тихо сірий кіт
Казочку муркоче.
***
Діток ліжечка чекають,
Теплі ковдри укривають,

Пори року
Анастасія ЛЄСНІКОВА,
уч. 5 кл. Вишгородської ЗОШ № 1

Жили собі чотири пори року: квітуча Весна, тепле Літо, прохолодна Осінь та холодна Зима. Закінчилася Зима. Настала черга
Весни. Але Зима не хоче йти. Вона надумала підступний план — вкрасти чарівну паличку, без якої не настане Весна.
Уночі Зима тихенько відчинила двері в

Усміхніться
(Початок див.
у №№ 25-26’2011)
5. Тітонька з провінції. Усе своє життя
теща прожила в невеличкому провінційному містечку, її викликали, щоб виховувала
онуків. Мегаполіс її лякає і навіть дратує.
Вона постійно все плутає, губиться, із тугою говорить: «А от у нас в Урюпінську...»
ціни видаються їй неймовірно високими,
люди на вулицях і в транспорті — грубими
і метушливими, онуки — розбещеними та
невихованими.
Найкращі подарунки: особистий телевізор або відеомагнітофон (у тещину кімнату); хороший радіоприймач (у провінції
люди дотепер часто слухають радіо); кухонний комбайн; вовняний або полотняний костюм неяскравого забарвлення
(уточнити в дружини розміри); гарний набір кухонного посуду.
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Народна аптека

Очищення
кровоносних
судин
Якщо кровоносні судини засмічені різними
відходами життєдіяльності, то необхідні для
регуляції діяльності організму гормони і антитіла в кров надходять у
недостатній кількості.

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО автора

Радник голови райдержадміністрації
Марія Дем’янчук висловила їм особисту
повагу і шану, передала також найкращі
побажання від голови райдержадміністрації Олександра Приходька та народного
депутата Дмитра Притики.
Учасники бойових дій Іван Чертков,
Євдокія Кореняко, Іван Швець поділилися
своїми спогадами про роки війни, пригадали 22 червня 1941-го та інші події, які залишили у їхніх серцях найбільш глибокий
слід. Пам’ять про тих, кого вже немає серед нас, вшанували хвилиною мовчання…
Голова ради ветеранів міста Петро Григорович Жуланов щиро подякував Благодійному фонду та його президенту Володимиру Малишеву за постійну турботу про
ветеранів упродовж кількох років. Звісно,
це дуже важливо для людей із героїчною
біографією, котрі в роки війни захищали

2011 року

Підготував Борис РУДЕНКО

Ветерани та гості під час зустрічі у Благодійному фонді святої Ольги
рідну землю від ворога. У такому поважному віці їм особливо потрібні увага, тепло
ближнього та живе спілкування.
Представники фонду та Громадської
ради підготували для 20 ветеранів продовольчі набори, які передали одиноким
і тяжкохворим, відвідавши їх удома. Це
здійснили завдяки фінансовій підтримці
голови Громадської ради при Вишгород-

ській РДА Анатолія Гальчука та колективу
супермаркету «Вишневий» (керівник Микола Литвиненко), котрий виділив для ветеранів продукти харчування.
За участь у благодійній акції, милосердя та людяність колективу «Вишневого»
вручили подяку від фонду. Акції, спрямовані на захист і підтримку ветеранів, триватимуть.

На подушечках м’якеньких
Сплять малята солоденько.
Спить в мурашнику мурашка,
Звір — в норі, в гніздечку — пташка.
І на хвилях в океані
Кит заснув, мов на дивані.
Навіть слон, великий дуже,
Сонні очі сонно мружить.
От якби йому під вушко
Хтось підклав м’яку подушку...

Ріс на маленькому кущі листочок. Він
увесь час задивлявся на високу тополю і заздрив її листочкам. «От якби я
ріс на цьому високому дереві, стільки
цікавого зміг би побачити», — думав
листочок і від образи на життя ледь не

плакав.
А листочки з тополі гордовито і зневажливо дивилися на нього з висоти.
Та одного дня налетів поривчастий
вітер, піднявся сильний буревій і закружляв усе навколо.
Маленькі кущі тільки нахилилися
ближче до землі, а високі дерева налякано тріщали, пориви вітру відламували гілки, і вони падали додолу. З
острахом дивився на все листочок і
думав:
— Як добре, що я не на високому
дереві росту і мене обходять страшні
буревії!
Від автора. Мораль казки:
«Не прагни надзвичайних висот, де
тебе можуть настигнути сильні буревії.
Тримайся за свій «кущ», тільки тут тобі
добре і затишно».

кімнату Весни і вкрала паличку. Вранці пори
року прокинулися. Зима вже сиділа у своїй
кімнаті. Осінь та Літо помітили, що Весна
невесела і питають: — Що сталося? — Зникла моя паличка! — Може, її взяла наша Королева? — сказало Літо.
І вони пішли до Королеви. Відповідь була
невтішною: — Немає!
Де ж нам її шукати? Весна має бути завтра! А де Зима? Ми не знаємо. І вони пішли до Зими. Увійшли до її кімнати. Весна вигукнула: — Де моя паличка?!
— У мене, — відповіла Зима. — Якщо ви

хочете її забрати, то відгадайте загадку: неживе, слизьке, холодне. Що це?
Літо подумало, що це морозиво. Воно ж
холодне, але не слизьке. А Весна сказала:
— Це лід? Він слизький та холодний!
Зима здивовано сказала: — Правильно!
Але я тобі не дам паличку! — і засміялася.
Тут прийшла Королева.
— Ой! Ваша високосте! —злякалася
Зима.
— Я все знаю! — відповіла Королева.
Вона відібрала паличку і віддала власниці.
Тепер кожна пора року наставала вчасно.

Мрії листочка
Галина МОРОЗ

Подарунок для тещі
Наймиліші слова: «Ми розуміємо, що
вам нелегко тут, але все буде добре», «Ви
так нас виручаєте».
6. Сільська бабуся. Теща — сільська
жителька. Має будинок, господарство, город, худобу. Навесні працює по 12 годин
на добу. На літо до неї привозять онуків.
Восени везуть назад усе, що заготовлено:
соління, маринади тощо. Що відбувається
в селі взимку, ніхто напевне не знає. Теща
на цю тему вельми не говорить, та й узагалі характер має суворий, норовливий. І
діти, і онуки її люблять, але побоюються.
Найкращі подарунки: приїзд зятя із
родиною до села на оранку або косовицю, гроші на хазяйство чи ремонт, вовняна кофта, пухова хустка або шаля,
новий телевізор або радіоприймач; подарунки, що засвідчують пошану до неї:
гарний кухонний посуд, картина (найкра-

ще — копія когось із «передвижників»),
порцелянова статуетка і т. ін. Ні в якому
разі не даруйте квіти. У відповідь ризикуєте почути: «Бач, гроші на що тринькає. У мене під парканом кращі ростуть!»
Якщо теща приїхала до міста погостювати, краще повести її до якогось великого
магазину і дати змогу самій вибрати потрібний у господарстві подарунок. Можна
сказати, в межах якої суми. Сільські жителі таку практичність дуже добре розуміють і цінують. Усі міські люди здаються їм
злегка (або досить) легковажними. Отож у
цій ситуації тещу приємно здивує розсудливість зятя.
Найкращі компліменти: «Що б ми без
вас улітку робили, а взимку їли! Що не
кажи, а у вас у селі — справжня благодать!»
Далі буде

У народній медицині цілющими рослинами
очищають кровоносні судини від відходів, покращують склад крові і надходження необхідних для
організму речовин:
* Натирають на тертушці цілий лимон і головку часнику, заливають 1,5
л охолодженої кип’яченої
води, настоюють 4 дні, проціджують. П’ють настій натщесерце по 50 г.
* 150-200 г гарбузового
насіння із шкуркою пропускають через м’ясорубку,
заливають 0,5 л горілки і
настоюють 2 дні. Настоянку приймають по столовій
ложці тричі на день за 30
хвилин до їди, запиваючи
50 мл води.
* Суміш (2 великі подрібнені головки часнику
і 200 г меду) настоюють у
холодильнику 2 тижні і приймають по 1 ч. ложці на ніч.
* 1 кг подрібненого в
м’ясорубці кореня селери,
200 г меду і 1 ст. ложку горілки перемішують і приймають по столовій ложці
тричі на день за 20 хвилин
до їди.
* 3 кг зелених яблук
(антонівка, симиренко) заливають в посудині доверху окропом на 2 години.
Потім пропускають через
м’ясорубку і з’їдають одержану яблучну кашу невеликими порціями впродовж
трьох наступних днів. Можна добавляти трохи яблучного соку і меду. В ці дні
більше нічого не їдять.
* Столову ложку подрібненої суміші (порівну коренів цикорію, трави хвоща
польового і деревію) заливають склянкою окропу,
настоюють 4 години і проціджують. Випивають настій за 2-3 рази протягом
дня.
* Столову ложку подрібненої суміші (по 2 частини
плодів шипшини, коріння
пирію і 1 частини листків
кропиви) заливають склянкою окропу, настоюють 2
години, проціджують. Настій випивають за 2-3 рази
протягом дня.
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Спосіб життя

На одному диханні —

Вишгород
Мистецтво життя

без стресів
Учасники червневого
курсу’2011 у Вишгороді
Із 17 по 22 червня студенти-вишгородці організували у нашому місті
цікавий тренінг. Упродовж шести днів
3-5-годинних занять 30 вишгородців навчалися позбавлятися стресу,
втоми і негативних емоцій ритмами
власного дихання.
Популярний в Європі курс «Art of
Living. Part 1» («Мистецтво життя.
Частина 1») — проста й ефективна
методика, що отримала широке визнання в світі. Надаємо увазі читачів
інтерв’ю з Денисом Ковтуном, інструктором курсу і керівником ТОВ
«Мистецтво життя», української філії
міжнародного фонду «Art of Living».
Розмовляла Катерина ЗУРМА
ФОТО — Олексій БРАГАРНИК,
спеціально для «Вишгорода»

— Денисе Івановичу, ви давно у
Вишгороді?
— Останній місяць було чимало роботи в усіх наших інструкторів по всій
Україні. Для мене це шостий курс поспіль: перед Вишгородом був Житомир,
Сєвєродонецьк, Щолкіно в Криму, знову
Житомир, Краматорськ у Донецькій області.
У Вишгороді на наш курс прийшли
переважно молоді люди. Красномовна
деталь: тільки чотири курці. У вашому
місті дуже позитивна молодь. Відчувається, що працюють спортивні секції, а
здоровий спосіб життя не просто гасло.
Курс пройшов на одному диханні.
Дуже розумні, активні й уважні учасники, хороший рівень запитань. Було дуже
приємно і цікаво працювати з цією групою. Організували заняття волонтери
— студент комп’ютерної академії «Крок»
Любомир Карплюк і студент Київського
національного університету фізкультури, тренер кіокушинкан-карате Петро
Колесников. Вони пройшли такий курс у
Києві і «загорілися» ентузіазмом організувати таку ж програму в рідному місті.
Вийшло дуже здорово!
— Це поки що єдиний курс у Вишгороді?
— Ми проводимо цілий спектр програм в Україні. У Вишгороді пройшли
близько десяти безкоштовних програм
для дитячих колективів «Школа без агресії» (в ЗОШ № 1 і гімназії «Інтелект»). Ми
отримали чимало офіційних подяк за цю
роботу і маємо намір її продовжувати.
— Про «Школу без агресії» ми вже

регулярно або при потребі. Водночас
отримуєте практичні й зручні у повсякденному житті знання про розум, тіло,
сприйняття, взаємодію розуму й емоцій.
На курсі учасники багато спілкуються,
взагалі — весело і цікаво.
— А як перевірити, чи є у мене
стрес?
— Якщо злість проявляється частіше, аніж посмішка, ясно — у вас стрес.
Якщо ви сумніваєтеся у своїх позитивних
якостях — у вас обмаль життєвої сили.
Якщо голова завантажена потоком порожніх думок — у вас стрес. Загалом,
якщо ваше життя для вас — не свято,
то це і означає стрес. Експерти Всесвітньої організації здоров’я стверджують,
що впродовж найближчих восьми років
депресія і стрес стануть другими серед
причин смертності й інвалідності насе-

мостійно.
— У яких містах ви проводите такі
тренінги?
— Географія обширна: Київ, Львів,
Донецьк, Житомир, Полтава, Севастополь, Ужгород, Миколаїв, Херсон, Харків... У багатьох маленьких містечках,
таких як Вишгород, Слов’янськ, Сєвєродонецьк, Феодосія і ще дуже багатьох…
За рік наші курси освоюють до шести-семи тисяч осіб. Наші інструктори
— волонтери, вони сповнені ентузіазму
робити наше суспільство здоровішим,
відповідальнішим і вільнішим від напруги.
— А як стають інструктором?
— Підготовка інструктора — не менш
як півтора року і включає успішне освоєння низки спеціальних курсів. Підготовку і сертифікацію здійснює міжнародний
фонд «Art of Living Foundation». Безпосе-

Денис Ковтун, керівник української філії міжнародного фонду
«Мистецтво життя»

Григорій Глушко, студент, 22
роки: — Мені курс дуже сподобався.
Його потрібно опанувати обов’язково.
Тиждень відмінного настрою в колі найрізноманітніших людей. Їх пізнаєш краще, аніж своїх сусідів по сходовому
майданчику за 10 років! Піти з курсу з поганим настроєм — неможливо.
Каміла Качинська, психотерапевт, 25 років: — Курс сподобався, він
надихає і зближує. Дуже цікавий і корисний досвід для будь-якої людини,
що шукає себе і небайдужа до духовних
цінностей навколишнього світу! У мене
виникло бажання продовжити це зна-

йомство. От!
Олексій Брагарник, 19 років: — Після курсу мій розум перестав бути тільки
вузько спрямованим інструментом для
виконання простих дій, наприклад: «потрібно», «терміново», «так правильно»,
«як же бути?». Я радий не якійсь причині, а просто тому, що «я є». Так само моє
тіло після шести днів курсу сказало мені:
«Вау»! Відчуття чистоти усередині.
Лера Куценко, перукар-фахівець,
23 роки: — Курс був дуже класний! Дуже
класний!! І дуже класний!! Дуже цікаво
розповідав інструктор. Весела група!
Дуже яскраві емоції!

зазвичай люди щось уже знають. А от
дихання ніхто не помічає. Зверніть увагу,
перше, що ми робимо в житті, — вдих, і
остання наша дія — видих. Але зазвичай
ми зовсім не усвідомлюємо значення
дихання.
Тут приховано чимало знань і секретів. Чим вищий рівень життєвих сил у вас,
тим ви сильніші, здоровіші, позитивніші,
дотепніші і привабливіші. Дихання виносить з нашого організму більше 80% токсинів, постійно очищає нас.
Знання про дихання дуже важливі. За
допомогою дихальних вправ ви можете
збільшити рівень життєвої сили у вашому організмі і нервовій системі, усунути стрес, напругу, «втому від життя» —
будь-які негативні емоції, гармоніювати
розум із сьогоденням, що незмірно підвищує якість життя, робить його знову
радісним, яскравим і наповненим.
На курсі ви навчаєтеся таким технікам і можете користуватися ними

лення Землі.
— Ви навчаєте кожного охочого чи
потрібна якась попередня підготовка?
— Курс простий, все дуже доступно.
Участь не потребує жодної підготовки.
— Я так розумію, що навчання на
вашому курсі не безкоштовне?
— Так, на курсі «Мистецтво життя-1»
навчання платне. Курси «Школа без
агресії» і «Перший крок» — безкоштовні.
До слова, про безкоштовне: 25 червня ми завершили Всеукраїнську добродійну акцію «Подаруй радість дітям». 175
днів проводили курси «Школа без агресії» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківської опіки (по всій країні ми провели 51 курс для 1345 дітей). Знаєте,
їм часто дарують іграшки, але знання і
навички курсу роблять їх здоровішими і
психологічно сильнішими у житті, це допоможе їм бути відповідальнішими і вирішувати непрості завдання у житті са-

редньо інструкторські курси проходять
у Шварцвальді, Академії Bad Antogast,
Німеччина. Це поряд із Баден-Баденом.
— Коли плануєте найближчий курс
у Вишгороді?
— У нас нині велика подія. 2-3 липня на Олімпійському стадіоні в Берліні — грандіозний фестиваль культур,
присвячений 30-річчю діяльності нашої
організації. Приїдуть близько 70 тисяч
активістів «Art of Living» з усього світу.
Я думаю, коли повернемося після фестивалю в Берліні, — обов’язково проведемо курс. Зателефонуйте нашим
вишгородським волонтерам: Любомиру
(067-336-47-73) і Петру (093-952-4088) після 6 липня. Гадаю, тоді вже буде
все відомо. Читайте також інформацію
на сайті www.artofliving.com.ua — там
змістовні фотоальбоми з курсів, фото інструкторів, розклад курсів і чимало іншого! Спасибі вам величезне! До зустрічі!

писали. А в чому суть курсу «Art of
Living. Part 1»?
— Річ у тому, що існує дивний зв’язок
між нашим розумом, емоціями і диханням. Ви помічали, як ви дихаєте, коли
злитеся? Який у вас ритм дихання в той
момент? А коли ви спокійні, яке дихання? А коли перелякані? А зараз як ви дихаєте?..
За кількістю вдихів і видихів за хвилину можна багато чого визначити. Тричотири вдихи-видихи свідчать про дуже
щасливий і безтурботний стан розуму.
7-10 вдихів-видихів — радісний і позитивний стан. 14-16 — «усе нормально»,
але немає чого радіти. 20-25 вдихів-видихів за хвилину — скоріш за все, вам
потрібна допомога.
Крім того, дихання — це потужне
джерело життєвої сили. Ми отримуємо
її з чотирьох основних джерел (їжа, сон,
дихання і гарний настрій). Про сон і їжу

Людина

Вишгород
Акції
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Молодість

24 червня у Національній науковій
медичній бібліотеці вудбулася конференція на тему: «Темпи наркотизації в Україні і шляхи її подолання».
ФОТО з архіву ГО
«Рух протидії наркоманії і наркокорупції»

Організатори — Громадська рада
при МОЗ і Громадська рада при Вишгородській райдержадміністрації, ГО «Рух
протидії наркоманії і наркокорупції» і
«Рух матерів і дружин проти аморальності». Учасники — представники різних
державних структур і громадських організацій України: В. Тимошенко — голова
Державної служби України з контролю
за наркотиками, О. Ковалишен — заступник начальника БНОН України, О.
Федько — Державна служба України з
питання протидії ВІЛ/СНІДу й інших соціально небезпечних захворювань, В.
Сова — психіатр-нарколог, голова правління Київського добродійного фонду
«Ренесанс», Д. Ципін — голова центру
конфліктології і права, член ГР при Міністерстві юстиції, О. Стійка — кандидат
медичних наук, головлікар Київського
міського центру здоров’я, І. Зверниховська — заступник головлікаря Київської
міської наркологічної лікарні, Р. Трохін
— президент ВРГО «Рух протидії наркоманії і наркокорупції», представники ГР
при Вишгородській РДА.
Обговорювали нагальні питання:
«Хто і як заробляє на наркоманії?»,
«Можливі наслідки поширення метадонової програми (метадон вперше
був синтезований у 1937 році німецькими дослідниками Максом Бокмюлем
і Густавом Ехрхартом. У 1942 році налагоджений промисловий випуск препарату амідон, що використовувався як
анальгетик в експериментальних цілях.
При лікуванні залежності від наркотиків

Невигадані історії
На дитячому майданчику було гамірно. Малюки радісно пищали на
качелях, уперто підкорювали перші
висоти кольорової гірки.
Мій трирічний онучок самостійно
намагався піднятися на драбину і погойдатися на турніку. Скільки тепла
і ніжності наповнювало мою душу,
адже рідна кровиночка ступала бабусиними стежками!
Ольга ДЯЧЕНКО

Біля мене присіла бабуся з ціпочком. Стомлено поклала поряд торбинку. Довго зітхала і ойкала, постукувала
ціпочком і ніяк не могла зручно влаштуватися на лавочці.
— І ноги викручує, і в спині пече! —
ніби виправдовувалася, що мимоволі
відволікла мене від спостереження за
онучком.
Бабусі, мабуть, дуже хотілося з кимось
поспілкуватися. Вона ще кілька хвилин
примощувала свою помічницю-паличку,
а на неї обережно — замотану ногу.
— Ото вкладаєш у них усі сили й
здоров’я, а вони виростають невдячними егоїстами, — бабуся мовби розмовляла сама з собою. Я мовчки кивала
головою, подумки погоджуючись з її невеселими роздумами вголос і водночас
не впускала слова її короткого монологу
глибоко в серце.
— Навіть коли висаджуємо дерево,
то ретельно поливаємо і доглядаємо,
щоб росло і міцніло. Проте бувають ситуації, що плоду так і не дочекаємося.
Минулого спекотного літа на городі у
сестри кілька дерев засохло.
Отак і в житті. На жаль, не завжди
справджуються надії. Діти іноді стають

(зокрема, героїну), метадон застосовується як замінник героїну.
Метадонова програма - міжнародна кампанія «замісної терапії» наркоманії. Широко застосовується в деяких
країнах Європи в процесі лікування
наркоманії, героїнової та інших залежностей, наприклад, в Голландії, в Іспанії
(здебільшого у виправних установах) і
альтернативні програми реабілітації»,
«Проблемні питання співпраці органів
державної влади і громадських організацій», «Вживання алкоголю і нікотину
як передумова до наркотичної залежності». У резолюції ухвалили:
об’єднати зусилля влади і громадськості, щоб подолати таке явище, як
«Аптечна наркоманія» та активізувати
співпрацю громадських організацій і
державних структур у профілактиці негативних явищ і залученні залежних
осіб до програм реабілітації і соціальної
адаптації; а також разом боротися із такою смертельною небезпекою, як розповсюдження наркотиків серед молоді.
***
24 червня в клубі с. Нижча Дубечня
заступник голови Громадської ради при
Вишгородській РДА Олексій Щендригін
розповів молоді села про шкідливість
вживання алкоголю та наркотиків. Для
школярів організували дискотеку, присвячену здоровому способу життя, під
гаслом «Ми — за тверезе дитинство».
На зустрічі із молоддю і на дискотеці
були присутні представники служби у
справах дітей і соціальної служби, кримінальної міліції та р/о ТЧХ України,
директор і вчителі школи, зацікавлені у
здоровому майбутньому держави.
***
26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу відзначили у столиці флеш-мобом (масова

БЕЗ наркотиків
акція – ред.) навпроти метро «Хрещатик».
Організатори (Громадська рада при
Міністерстві охорони здоров’я України,
Громадська рада при Вишгородській
РДА, ВРГО «Рух протидії наркоманії та
наркокорупції», ВГО «Рух матерів та
дружин проти аморальності», Благодійний фонд святої Ольги) зібрали чимало
молоді, яка гуляла по Хрещатику, одягнена в целофанові кульки.
Лунає свисток, і юнаки та дівчата падають на землю — це прообраз молоді, яка гине від наркотиків та алкоголю.
Вони лежать на землі 5-10 секунд (що
шокує усіх, хто опинився поруч).
Починає грати музика, і до «дітей»,
що лежать на землі, підходять «батьки»
з жалобними стрічками, стають на коліна й плачуть. Звучить статистика:
«В Україні, за офіційними даними,
більше 500 тис. наркозалежних (реальна цифра у 10 разів більша). Більше
170 тис. залежних вживають наркотики
постійно. Більше 5 тис. — молодь до 18
років. Число наркозалежних зростає на
5-10 % щорічно. Більше 60% наркозалежних — ВІЛ-інфіковані. Щороку гине

120 тис. наркозалежних.
Алкоголю в Україні вживають 20 л на
рік на душу населення (за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) критична точка для держави — 8
л на рік). Щороку вмирає від алкоголізму
40 тис. українців (110 осіб на добу). За
останніх 10 років удвічі зріс жіночий алкоголізм. Школярі та студенти вживають
алкоголь не рідше як двічі на тиждень.
40% дітей мають досвід вживання алкоголю. Алкоголізм посідає третє місце і є
серед причин смерті винуватцем більш
як у 50% нещасних випадків. Життя алкозалежного скорочується на 20 років. На
обліку перебувають 650 тис. алкозалежних (реальна цифра у 3-5 разів більша)».
Потім усі учасники флеш-мобу встали і розійшлися — мовби їх і не було.
Мета флеш-мобу — звернути увагу молоді на небезпечність вживання наркотиків і алкоголю, змусити всіх присутніх
замислитися над наслідками. Під час
згаданої вище акції чимало людей були
шоковані, почувши цифри, від яких холоне кров, та побачивши на власні очі
розпростерті на асфальті молоді тіла,
над якими плакали.

Колискова для сина
нетерпимими до хвороб стареньких
рідних, які їх вигріли біля серця і вигойдали на власних руках.
Яку ж болючу струну я зачепила у
моєї сусідки! У неї навіть сльози на очах
заблищали. Мов чекала, що підтримаю
її чи хоча б вислухаю.
Бабуся похапцем перебирала щось
у торбинці і врешті знайшла зім’ятий носовичок. Витерла очі і нервово зіжмакала в жмені.
— Хіба ж я думала, що на дев’ятому
десятку стану нікому не потрібною? —
вона благально поглянула на мене, щоб
я її врешті вислухала.
Внучок старанно з такими ж малюками возив пісок іграшковим самосвалом
і висипав на купу. Вони про щось радилися, певно, обговорювали проект майбутньої споруди із піску.
Я співчутливо глянула на бабусю,
мов заохотила до сповіді. Вона скоромовкою продовжила:
— Із чоловіком мучуся більше шістдесяти років. Одружилися молодими,
разом працювали на будівництві однієї
з ГЕС. Який це був хлопець! Уважний,
добрий, гарний! Усі дівчата заздрили —
гарна пара! Та правду кажуть, що не все
золото, що блищить.
Отож і для мене недовго воно сяяло.
До одруження Михайло тримався, вряди-годи у компанії пригублював. Я категорично йому заявляла, що ніколи не
вийду заміж за п’яничку.
Сама втекла із домашнього пекла з
батьком-випивохою. Добре знала, яке
то щастя під одним дахом з людиною з
пляшки.
Та після одруження Михайло мов
з ланцюга зірвався — щодня іменини,
хрестини, друзі давні і нові, похмілля,

похмілля. А вже ж і синок з’явився. У
гуртожитку пискля усім заважало, хоч
Михайло був трішки взявся за розум.
Гуляв з малим, намагався уникати компаній.
Домовилися, що з сином поїду до
його матері в село — і дитина буде здоровішою, і старенькій розрада та допомога в невеликому господарстві.
Ой, чуло моє серце, що недовго мій
Михайло відчуватиме себе сім’янином.
Спочатку щонеділі приїздив з гостинцями, а потім — усе рідше. Я відчувала, що
у нашій сім’ї все йде шкереберть. Тож
ухопила сина — і в місто.
Михайло розгулявся, що ледь із
роботи не вигнали. Та й життя своє не
цінував. На будівництві нетверезих,
по-перше, не триматимуть, а по-друге,
великий ризик отримати травму чи й
поплатитися життям. Якраз один з його
бригади необачно посковзнувся з риштовань і дивом не розбився — упав на
купу піску…
Вкотре умовляла чоловіка отямитися, щоб син не залишився напівсиротою при живому батьку. Я була на будові
на хорошому рахунку, тож керівництво
зважило на моє прохання і запропонувало переїхати на інше будівництво.
Нова обстановка, нові люди, можливо, остудять гарячу голову непутящого
сім’янина, — бабуся тільки гірко зітхнула. — Я ж його, клятого, терпіла заради
сина. Скільки сліз і здоров’я забрав,
ірод! Сорок років отак промучилася, а
потім усе ж з ним розлучилася. А квартира спільна, отримали її моїми молитвами та терпінням. А Михайло заявив,
що він господар, і я можу йти, куди хочу.
Мов усі оці роки не моїми руками усе
в квартирі зроблено і поставлено, бо

йому, окрім пляшки, нічого не потрібно.
Отак і живу у власному пеклі.
Більше двадцяти років — у одній хаті
із чужою людиною, бо всі почуття давно
залив горілкою та убив лайкою.
А оце ще додав перцю у моє солодке
життя синок. Виховала гарного, та з лихою батьковою закваскою. Кілька разів
одружувався і ніде не вжився — злий,
випивоха й ледар. Звалився й він на
мою голову.
Зайняв одну кімнату, а вона — прохідна. В іншій я з тим вампіром старим.
Сам не може злізти з п’ятого поверху,
то через вікно на мотузці «дружки» надсилають «заряд бодрості», а він їм віддає майже всю пенсію. Мені доводиться
годувати лихого сусіда ще й вислуховувати його матюки та прокльони.
Додає куті меду й синок. Злий на
увесь світ, він і мене не жаліє. Із доброї
дитини виросло озлоблене чудовисько.
Якими словами мене обзиває, як принижує і з ненавистю грюкає дверима!
Телевізор іноді у нього реве ледь не
до ранку, з холодильника все вибирає,
хоча ні крихти туди не кладе.
Я ж перенесла кілька операцій, важко носити не можна, та змушена ледь не
рачки йти у магазин за продуктами, —
бабуся тремтячою рукою знову витерла
гіркі сльози.
— Мені радили звернутися у служби,
де обслуговують таких немічних. Та я
вже погано дзвінок чую, а синок нікому
не відчиняє, проганяє геть. Отаке моє
життя, щоб будо не діждати.
Бабуся тихо зсунулася з лавки, важко сперлася на паличку і з напівпорожньою торбинкою, охкаючи та стогнучи,
пішла з болями та печалями до ріднихчужих людей.
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Вишгород

Прикмети

Липень — маківка літа
Другий місяць літа обіцяє чимало цікавого. За народними прикметами, якщо вітер у липні дме зі сходу — на суху погоду, із заходу — в руці воду несе.
Уночі велика роса й туман — чекай ясної погоди.
Якщо вода на річці піниться, за день піде дощ, чорніє — буде
буря.
Якщо комарі літають роєм — буде гарна погода.
Мурашки ховаються — буде негода.
Якщо у липні на деревах жовте листя — ранньою буде осінь.
Під час дощу кури не ховаються — дощ ітиме ще три доби.
Якщо 3 липня, на Мефодія, дощ, — то дощитиме сорок днів.
Ніч на Івана Купала — з 6 на 7 липня. Рясна роса на Івана — на
врожай огірків.
Купальська ніч зоряна — буде багато грибів. Якщо на Купала
дощ — на неврожай.
Коли чорниці поспіють, достигне й жито.
6 липня — Горпина- купальниця. Цього дня починають збирати цілющі трави.
На Петра (12 липня) жаркий день — на теплу осінь.

Про все потроху

У столиці
30 червня Посольство Франції в Україні та Асоціація «Україна — Франція» за
участю народних депутатів і представників Міністерства регіонального розвитку
провели нараду українських міст — побратимів французьких. Йшлося про підсумки та перспективи децентралізованого співробітництва між Францією та Україною, європейське законодавство та інструментарій децентралізованого співробітництва, зокрема щодо економічного розвитку.
Оплесками зустріли присутні виступи посла Франції в Україні Жака Фора, віце-президента Асоціації «Україна — Франція» Павла Ротара та Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка на тему: «Приклад вдалого співробітництва
Вишгорода і Санса».

У Вишгороді
До медико-соціального центру Червоного Хреста України щотижня звертається півсотні осіб: поміряти тиск чи зробити призначені лікарем уколи. Тут
же — банк прокату медичного інвентаря (можна взяти на три місяці інвалідну
каляску, раму для пересування, милиці чи паличку (треба надати заяву і довідку від лікаря) та пункт надзвичайних ситуацій (постільну білизну і ковдри вже
отримали погорільці з Рудні Димерської).
Ось-ось мають підключити пральну машинку. У районі більше сотні одиноких
лежачих хворих, яким необхідно випрати постільну білизну і одяг — і соціальні
працівники приноситимуть сюди ці речі.
Молодша патронажна медична сестра районної організації Червоного Хреста
України щодня приносить додому десяти одиноким немобільним вишгородцям На дозвіллі
гарячі обіди (благодійна допомога депутата міськради Світлани Свистун).
За довідкою лікаря-фтизіатра про ретельне виконання його призначень хворі
Склав Борис РУДЕНКО
на туберкульоз, які активно лікуються, отримують у районній організації ЧервоноПо горизонталі: 5. «Центр». 8. Гарпе.
го Хреста України продуктові набори для підсиленого харчування.
Відкритий медико-соціальний центр Червоного Хреста з понеділка по 9. Митра. 10. Пуркаєв. 12. Австрія. 14.
п’ятницю з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5, теле- Пе. 15. СУ. 20. Брянськ. 22. Тактика. 23.
Прага. 24. Війна. 25. Рівне.
фон: (04596) 52-638.

Відповіді на кросворд
надрукований
«Перемога», у попередньому
номері

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам , Куплю , Обміняю (3), Подарую (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 із серпня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

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

(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «9» липня 2011р.

писати друкованими
літерами
ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ

ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

О

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

2.07.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

З

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

А

2.07.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

К

Від кривої палиці
не буває рівної тіні

Р

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

P.S.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «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 існуючими роз-

З

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «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 існуючими роз-

По вертикалі: 1. Пеплум. 2. Ставка.
3. Газета. 4. Японія. 6. Київ. 7. Орша. 11.
Езель. 13. «Вісла». 16. Греція. 17. Антена. 18. Італія. 19. Акцент. 21. Керч. 22.
«Тигр».

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

Головний редактор Марина Кочелісова
Т. в. о. заступника головного редактора
Фотокореспондент, набірник Андрій Максімов
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Максим Буяло
Літературний редактор Ольга Дяченко
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Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2; Тел/факс: (04596) 5-27-25
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
матеріали, які не рецензують і не повертають. Відповідальність за достовірність даних несуть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друкуються на платній основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00.
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