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Баскетбол –
це круто

Під пильним оком кумира Майкла Джордана (робота баскетболістів-аматорів)

Про встановлення
місцевих зборів у 2012 р.
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День міста-2011
Шановні вишгородці й гості міста!
Два тижні віддаляють нас від подій, що
мають статися у Вишгороді.
29-31 липня в акваторії Київського водосховища відбудуться міжнародні змагання у рамках «Формули-1 на воді» на Кубок Президента України. Стартуватимуть
човни з двигунами потужністю 429 к. с. із
швидкістю понад 250 км/год. Президент
Віктор Янукович вручить нагороди переможцям.
Любителі водних видів спорту зможуть
стежити за ходом тестових заїздів, парадом учасників та перегонами з берега та
на моніторах, а із 18:45 — за церемонією
нагородження переможців.
Рішенням Вишгородської міської
ради традиційний День міста відзначатиметься не у серпні, а 30 липня.
На вас чекають: о 10-й год. — відкриття
на площі Т. Шевченка пам’ятника покровителям Вишгорода свв. Борису і Глібу; далі:
урочиста весільна церемонія (молодят вітатиме мер міста); фестиваль народної
творчості «Перлини Вишгородщини»; концерт фольклорних і аматорських колективів, а ввечері – виступи відомих артистів
України і святковий феєрверк.
Міська рада звернулася до керівництва
«Укрзалізниці» з проханням: на ці три дні
ущільнити графік руху дизель-потяга (щогодини, а останній рейс — о 23:15).

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Чорнобильські
компенсації
за харчування
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
р. № 533 внесла зміни до
пункту 1 Постанови КМУ від
08.02.1997 р. № 155 «Про
порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи», виклавши його у такій редакції:
«1. Установити з 1 квітня 2011
р. щомісячну грошову компенсацію на дітей, які навчаються у середніх загальноосвітніх
школах, професійно-технічних
навчачльних закладах, коледжах і технікумах (училищах),
розташованих на територіях
радіоактивного забруднення,
а також дітей, евакуйованих із
зони відчуження, дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які
проживали у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення з
моменту аварії до відселення і
які не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів,
а також за всі дні, коли перелічені особи не відвідували ці заклади, до досягнення ними повноліття в таких розмірах: у віці
від 6 до 10 років — 180 грн, від
11 до 14 років — 185 грн, від 15
до 18 років — 190 грн на місяць
пропорційно навчальним дням,
в які діти не харчувалися».
Отже, якщо ваша 10-річна дитина не харчується у навчальному закладі взагалі (скажімо,
є довідка лікаря про спеціалізовану дієту) або, наприклад,
не ходила до шкільної їдальні
цілий навчальний тиждень у
квітні — ви можете отримати
180 (або 45) грн відповідно за
цей період.
Для цього вам необхідно надати в школу довідку від лікаря і отримати натомість відповідну довідку із школи.
Далі ви маєте звернутися до
відділу з питань соціального
захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС управління праці та соціального
захисту населення Вишгородської РДА (м. Вишгород,
вул. Набережна, 8-а, кімната 14). Із собою мати такі документи:
1. Ксерокопії паспортів батьків (опікунів тощо).
2. Ксерокопії чорнобильських
посвідчень батьків і дитини.
3. Ксерокопія свідоцтва про
шлюб (розлучення).
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Довідка із школи/училища/технікуму/коледжа (в якому
класі навчається дитина і скільки пропустила через хворобу
днів)
6. Ксерокопія ідентифікаційного коду батька, матері чи іншої особи, яка отримуватиме
компенсацію.
7. Ксерокопія ощадкнижки
або картки банку з номером
особистого рахунку.
Отримати компенсації можуть як працюючі, так і непрацюючі батьки (опікуни тощо)
школяра (студента коледжу,
училища чи технікуму). Докладніша інформація за тел:
(04596) 54-522.

Соціум
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Вишгород

Вишгородська міська рада оголошує конкурс на право
укладання договору оренди нерухомого майна
Нежитлове (десятий поверх) приміщення, що знаходиться по вул. Н.
Шолуденка, буд. 6-в у м. Вишгороді,
загальною площею 50,20 кв. м; (балансоутримувач — Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради).
Функціональне використання об’єкта —
розміщення громадської організації;
початковий розмір орендної плати за
місяць, з урахуванням індексу інфляції, складає 845,78 грн, без урахування
ПДВ, базовий місяць — лютий.
Вимоги щодо умов конкурсу:
Приймаються
пропозиції
щодо

збільшення суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну
оцінку об’єкта оренди.
Косметичний ремонт орендованого
приміщення та благоустрій прилеглої
території об’єкта; дотримання санітарно-екологічних норм; протипожежних
норм експлуатації; дотримання правил
охорони праці; приміщення здаються
в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або

Продуктивна ніч

Cтарт пенсійній реформі
Із 8 на 9 липня після дев’ятигодинного голосування Верховна Рада України у другому читанні прийняла гучний законопроект № 7475. Реформа стартує, як тільки Президент
підпише закон.
Отже, що змінить Пенсійна реформа.
ДО РЕФОРМИ:
Жінки виходили на пенсію в 55 років.
Держслужбовці (чоловіки) — в 60 років.
Мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення мінімальної пенсії за віком, — 20 років для жінок і 25 — для чоловіків.
Мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення соціальної допомоги (50% мінімальної пенсії) при досягненні пенсійного віку, складає 5 років.
Максимальний розмір пенсії законодавчо не обмежений.
Держслужбовці отримують пенсію в розмірі 90% зарплати.
Для нарахування пенсії враховується розмір зарплати за один
календарний рік, який передує року звернення щодо призначення
пенсії.
Мінімальний термін служби для нарахування пенсії військовослужбовцям становить 20 років, військові в якості пенсійного
забезпечення отримують 50% платні.

Житлово-комунальні послуги

У Львові за рішенням суду описали і підготували до
продажу відразу кілька квартир. Борги господарів за
комунальні послуги сягали від 19 до 46 тисяч грн. Суд
не зупинило навіть те, що в одній із квартир прописані
неповнолітні діти.
Такий прецедент можливий у будь-якому місті України,
адже рівень боргів українців за ЖКП перевищує 11 млрд грн.
Йому сприяла й нова, спрощена редакція Закону «Про виконавче виробництво», який діє з березня нинішнього року.
Закон забезпечує винятково судову процедуру. Комунальники зазвичай звертаються до суду тоді, коли заборгованість перевищує 10 мінімальних зарплат (сьогодні це 9 600
грн). Однак у новій редакції закону чітко визначено: розмір
заборгованості має дорівнювати вартості майна, яке належить описати. У випадку з квартирою береться до уваги оціночна вартість житла, яка розраховується на базі балансової
вартості БТІ (до речі, завжди заниженої).
Суд не візьме до уваги й неповнолітніх дітей, які прописані у квартирі. Їх можуть переселити у тимчасове житло, якщо
таке є у місті.

Боржники отримають субсидію
Минулого тижня Кабмін вніс зміни у Положення про
порядок призначення і надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Головне нововведення, що боржники те-

У світі

* У Лівії тривають бої армії Каддафі з
повстанцями.
* У Росії в катастрофі теплохода «Булгарія» із 200 пасажирів вижили менше
половини. Це вже друга велика аварія
на Волзі, яка забрала десятки людських
життів. У 1983 році теплоход «Олександр
Суворов», що плив з Ростова-на-Дону до
Москви, налетів на міст через Волгу біля
Ульяновська. Тоді загинуло 176 людей.
* У Болгарії (місто Бургас) до інфекційного відділення центральної лікарні потрапило 40 дітей, зокрема й 10 українців.
Отруєння сталося через незадовільний
стан питної води у готелі, де перебуває
500 відпочиваючих з усього світу. Зараз
стан здоров’я наших дітей задовільний.

розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна; 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.
Конкурс відбудеться 15 серпня
2011 року о 10.00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Т.
Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 09 серпня
2011 року (включно).

ПІСЛЯ РЕФОРМИ
Жінки, народжені після 1 березня 1961 року, виходять на
пенсію в 60 років. Тим, хто народився в період з 1 вересня
1956-го по 1 березня 1961 року, пенсійний вік підвищуватиметься на півроку, тобто ті, хто народився з 1 вересня 1956
року по 28 лютого 1957-го, вийдуть на пенсію в 55, 5 року: з
1 березня 1957 року по 1 вересня 1957-го — у 56 років і т. ін.
Із 1 січня 2013 року пенсійний вік для держслужбовців-чоловіків збільшується до 62 років. Процес триватиме 4 роки (по
6 місяців щороку).
Мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення
соціальної допомоги (50% мінімальної пенсії) при досягненні
пенсійного віку, становить 15 років.
Максимальний розмір пенсії обмежений 10 прожитковими
мінімумами для непрацездатних осіб (сьогодні — 7 640 грн).
Держслужбовці отримують пенсії в розмірі 80% зарплати.
Для бюджетників при виході на пенсію виплачується одноразова допомога в розмірі 10 призначених їм пенсій.
Для нарахування пенсії береться розмір середньої зарплати за три календарні роки, що передують року звернення щодо
призначення пенсії.
Мінімальний термін служби для військовослужбовців — 25
років. Підвищення відбуватиметься поступово протягом 10 років. Ті, хто іде на пенсію через 25 років, отримують 65% платні в
якості пенсійного забезпечення. Зміни не стосуються льотчиків і підводників.

Квартиру — за борги

Про все потроху

Офіційно

пер теж мають право на субсидії, його не мали сім’ї із заборгованістю за ЖКП на 1 грудня 2004 року. Таких в Україні — 20 тисяч.

А як у Вишгороді?
Для комунальників боржники – головний біль. Директор підприємства «Вишгородтепломережа» Юрій Колупайло схвально
відгукнувся про нову редакцію закону і розповів про ситуацію в
місті. Сума боргу жителів Вишгорода за тепло сягає майже 2,5
млн грн. Це — 62% від загального боргу населення району. До
суду «Тепломережа» звертається, коли борг перевищує 600 грн.
У суді справ на 699 тис. грн, у виконавчій службі — на 1 700
тис. грн.
Не краща ситуація і в КПЖ і КГ Вишгородської міської ради,
директор якого Михайло Шененко назвав цифру 2,8 млн грн.
Таку суму заборгували жеківцям вишгородці. Дехто не платить
свідомо. Парадоксально, що це здебільшого люди заможні, які
мешкають у квартирах з великим метражем. Змусити їх погасити
борги практично неможливо. Тепер, з прийняттям змін до закону, це зробити реально.
У боржників описують майно, частину якого вони викупляють,
відшкодовуючи заборгованість. Із початку року повернено боргів
«Вишгородтепломережі» на суму 160 000 грн.
На підприємстві мріють про той час, коли боржників не буде
зовсім. Поки що це нереально, адже за боргами — ціла низка
проблем: економічна та соціальна нестабільність, безробіття,
низький рівень оплати праці, малі пенсії та ін.

В Україні
* У другому читанні Верховна Рада
прийняла закон про відміну техогляду
для приватних легковиків. Необов’язкові
тепер і довіреності на автомашини. Щоправда, зміни майже не стосуватимуться автівок, які використовуються з комерційною метою.
* У вузах стартувала вступна кампанія,
яка відрізняється від попередніх тим, що
збільшені терміни прийому заяв і документів із 15 до 31 дня, тобто із 1 по 31
липня включно; документи можна подати одночасно у 5 вищих навчальних закладів і на три спеціальності у кожному з
них (усього – на 15 спеціальностей).
Абітурієнти на вибір можуть подавати
сертифікати зовнішнього незалежного

оцінювання, видані із 2008 року; переможцям заключних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу
наукових робіт Малої академії наук нараховуються додаткові бали (від 30 до
50); бизько 20 додаткових балів можуть
отримати ті, хто вступає на природничоматематичні та інженерно-технічні факультети у вузах, де закінчили підготовчі
курси. Документи можна надавати через
Інтернет з допомогою системи «Електронний вступ -2011».
У цьому році розпочинається зведення нового саркофагу на Чорнобильській
атомній електростанції. Нове укриття
збудують до 2015 року. Реалізація чорнобильських проектів коштуватиме 740
млн євро. Великі витрати візьмуть на
себе зарубіжні інвестори.

Наше місто

Вишгород
Депутатська трибуна
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VІ сесія Вишгородської міської ради

Сміття та безлад «атакують» майданчик
На цьому спортивному майданчику виросли
мої діти. Але тепер я ніколи не поведу туди свого
онука. Від колишнього впорядкованого, доглянутого місця залишились лише спогади.
Ольга МЕЛЬНИК, депутат міської ради,
спеціаліст відділу з гуманітарних питань міської ради

За останні роки тут нагромадилися тонни непотребу — майданчик і територія навколо стали сміттєзвалищем для мешканців приватного сектора, що
підступає впритул до п’ятиповерхового будинку. Поламано металеву огорожу, викрадені люки.
Жителі останнього під’їзду будинку № 8 по вулиці
Київській неодноразово звертались до мене як депутата цього виборчого округу щодо впорядкування
майданчика, облаштування тут місця для відпочинку
та ігор дітей. Тричі оголошували суботники. Але мешканці будинку №8 надто пасивні — прибирати не виходило й двох десятків людей. Добре, що на благоустрій території збирались жителі сусідніх житлових
будинків.
Все, що ми могли зробити власними силами, —
прибрати сміття з майданчика. Але через день-два
територію знову вкрили папірці, обгортки, порожні
пляшки. Невже важко після себе прибрати? Чи ті, хто
залишає смітник, обирають для відпочинку інші місця,
щоб і там були сліди «культури»?
Хоча знайшовся інвестор, який погодився не тільки вивезти ті смердючі відходи, а й по-сучасному облаштувати спортивний та дитячий майданчики.
Кілька років тому землю по вулиці Київській біля
будинку № 8 виділено під забудову.
Криза завадила планам інвестора. Рішенням
Як відомо, дачники – народ неспокійний.
Одні копирсаються у землі, піклуючись про помідорні грядки, а інші не знають вже, що й збудувати на тих п’яти сотках землі. А тому весь
час шукають будівельні матеріали.
Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ,
секретар адмінкомісії міськради,
Володимир СВИНЦОВ,
працівник КПЖ і КГ міської ради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

останньої сесії міської ради йому дозволено підготувати проектно-кошторисну документацію. Але це викликало невдоволення частини мешканців будинку.
Минулої суботи, через два дні після сесії, відбулася зустріч з мешканцями будинку № 8 представника
інвестора Володимира Заболотного та заступника
міського голови Олександра Ростовцева. Вони запевнили, що перш ніж щось будувати, інвестори подбають про благоустрій території й облаштування
дитячого та спортивного майданчиків. Кожен крок будівельників контролюватиме місцева влада, депутат
та ініціативна група.
Хоча люди зневірилися, та я не сумніваюсь, що
нарешті територія біля будинку по вулиці Київській, 8
набуде сучасного вигляду і майданчики стануть улюбленим місцем відпочинку не тільки малечі, а й усіх
мешканців навколишніх багатоповерхівок.
За сміттям і будинку не видно

Про встановлення
місцевих зборів
Рішення від 6 липня 2011 р.

№ 6/13

Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268,
пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті
69 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 2012 р. такі місцеві збори згідно
з додатком 1 до цього рішення:
а) Збір за місця для паркування транспортних
засобів;
б) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових
патентів, зокрема й пільгових і короткотермінових,
сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками,
встановленими у додатку 1 до цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012
року.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради направити копії цього рішення до органу державної податкової служби Вишгородського району.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

> 4-5

Втім, і шукати довго не потрібно. Дізнавшись
про попит, до садівничого товариства «Дніпро-8»
поспішили підприємливі ділки з Обухівського,
Сквирського, інших районів області, де купують цеглу чи бетон за нижчими цінами або отримують на
бартер. Але забувають при цьому про те, що треба мати дозвіл на торгівлю. Отож, економлячи, за
«свою» продукцію ставлять ціни вище ринкових.
Але справа не лише у цьому. Вантажні автомобілі на території товариства утворюють канави
та вибоїни, а на справедливі зауваження голови

кооперативу Федора Черняка відповідають: «Вам
що — землі шкода? Постоїмо трішки та поїдемо».
Під час проведення рейду біля СТ «Дніпро-8»
перебувало сім вантажівок (номери на ФОТО 3),
водіїв яких про адміністративну відповідальність
за порушення правил торгівлі попередили голова
садівничого товариства та члени рейдової бригади
(ФОТО 2). Запропонували упорядкувати торгівлю з
коліс.
Через півгодини, як і було обумовлено, вони
справді поїхали… далі – до інших дачних масивів,

Цеглою… по голові?

Рейди адмінкомісії

1
3

2
що розташовані на території району.
Втім, не тільки водії з будматеріалами користуються можливістю тут
заробити. Унадились торгувати квітами у горщиках перекупники, які беруть
на Троєщинському ринку ту ж петунію,
приміром, за 30 грн, а продають удвічі
дорожче. Під боком у дачників (ФОТО
1) — на узбіччі. І теж — без дозвільних
документів.
Ми не проти ринку взагалі, а проти
«стихійного», коли покупець не може
повернути бракований товар, а продавець опікується тільки прибутком, не
відповідаючи за якість товару і послуг.
Ось чому виконком міськради проводить цілеспрямовану, копітку роботу з
упорядкування стихійної торгівлі, а порушників чекає адміністративна відповідальність.
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16 липня

2011 року

Офіційно

Вишгород

Шоста сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ
Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які
згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних
засобів на майданчиках для платного
паркування та спеціально відведених автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних
ділянок, відведених для організації та
провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в
якому зазначається їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування
транспортних засобів, затверджується
рішенням міської ради про встановлення збору.
1.2. Об’єкт і база оподаткування
збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
міської ради спеціально відведена для
забезпечення паркування транспортних
засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або
інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди,
їх частини), які побудовані за рахунок
коштів місцевого бюджету, за винятком
площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею
30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа
земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд,
їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються
за кожний день провадження діяльності
із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний
метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
1.4. Порядок обчислення та строки сплати збору
1.4.1. Збір сплачується до місцевих
бюджетів авансовими внесками до 30
числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця
для паркування транспортних засобів.
Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням
фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для
квартального податкового періоду.
1.4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
провадить діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації
такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової
служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
1.4.3. Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному кварталу.
1.5. Порядок подання податкової
декларації (розрахунку)
1.5.1. Податкові декларації (розрахунки) подаються за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює календарному кварталу (зокрема й у разі
сплати квартальних авансових внесків)
— упродовж 40 календарних днів, що на-

стають за останнім календарним днем
звітного (податкового) кварталу.
Розділ 2. Збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
2.1. Платники збору
2.1.1. Платниками збору є суб’єкти
господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені
підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах
продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у
пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі
суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах
ринків усіх форм власності;
в) фізичні особи-підприємці, які
здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на
присадибній, дачній, садовій і городній
ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як
у живому вигляді, так і продукції забою
в сирому вигляді та у вигляді первинної
переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне
посвідчення договорів про відчуження
власного майна, якщо товари кожної
окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів,
які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю
винятково продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією,
виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське
товариство глухих», а також фізичними
особами-інвалідами, зареєстрованими
відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність винятково
з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та
житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і
кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із
домішками і без них; продукти дитячого
харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська
птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та
інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і
плодоовочева продукція; комбікорм для
продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають
з ними у трудових відносинах, через
пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення
продукції (заготівельна діяльність), якщо
подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари,
макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне
господарство), зокрема й у навчальних
закладах, із обслуговування винятково
працівників таких підприємств, установ
та організацій, а також учнів і студентів у
навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг
суб’єкти господарювання, які провадять
комп’ютерні та відеоігри.
2.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту
2.2.1. Із придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням
таких товарів (незалежно від країни їх
походження):
а) товари повсякденного вжитку,
продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального
користування, технічні та інші засоби
реабілітації через торговельні установи,
утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товари військової атрибутики та
повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин
і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадковий матеріал
овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів
та картоплі;
г) сірники;
ґ) термометри та індивідуальні діагностичні прилади.
2.2.2. Із придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням
таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні
листівки і конверти непогашені, ящики,
коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону,
яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать
до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту
та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім
антикварних та тих, що є культурною цінністю, згідно з переліком, затвердженим
центральним органом виконавчої влади
у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські
препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали
та інше медичне приладдя), вітаміни для
населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її
замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні
серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний,
торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ
скраплений у балонах, що реалізується
населенню за місцем проживання для
використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
2.2.3. Із придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням
періодичних видань друкованих засобів
масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку,
а також книг, брошур, альбомів, нотних
видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами-резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, за-
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значених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої
продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти
для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису,
полотна, багети, рамки та підрамники
для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і
напівдорогоцінних металів.
2.3. Ставки збору
2.3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюються з розрахунку на календарний
місяць 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі — мінімальна
заробітна плата).
2.3.2. За провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах
становлять 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць
— 1,2 розміру мінімальної заробітної
плати.
2.3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:
* для використання грального автомата (грального автомата «кранмашина», грального автомата, на якому
проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) —
розмір мінімальної заробітної плати;
* для використання гральних жолобів
(доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, — розмір мінімальної
заробітної плати, збільшений у 2 рази, за
кожний гральний жолоб (доріжку);
* для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою
жетона, монети або без них, крім столів
для більярда, що використовуються для
спортивних аматорських змагань, —
розмір мінімальної заробітної плати за
кожний стіл для більярда;
* для проведення інших платних розважальних ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне
місце.
2.3.5. За провадження торговельної
діяльності із придбанням пільгового торгового патенту — 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
2.3.6. За провадження торговельної
діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день
— 0,02 розміру мінімальної заробітної
плати.
2.3.7. Ставки збору округляються
наступним чином — менш як 50 копійок
відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.
2.4. Порядок придбання торгового
патенту
2.4.1. Для провадження передбачених цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання
подає до органу державної податкової
служби за місцем сплати збору заявку на
придбання торгового патенту, яка має
містити такі відомості:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної
особи) та прізвище, ім’я, по батькові
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суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у
разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує
право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності,
для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів,
пункту з надання платних послуг, пункту
обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;
е) назва, дата, номер документа, що
засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового
патенту є заявка, оформлена відповідно
до цієї статті. Встановлення будь-яких
додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
2.4.2. Відомості, наведені в поданій
податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими
копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом
господарювання заявці, здійснюється в
момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної
податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей,
наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі
яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей орган державної податкової служби
має право відмовити у видачі торгового
патенту суб’єкту господарювання.
2.4.3. Торговий патент видається
особисто фізичній особі-підприємцю або
особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня
подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.
2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається
дублікат торгового патенту в порядку,
установленому цим пунктом.
2.4.5. Для провадження торговельної
діяльності, діяльності з надання платних
послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником
податку на прибуток, торгові патенти
придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
2.4.6. Для провадження торговельної
діяльності, діяльності з надання платних
послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних
послуг, пункту обміну іноземної валюти.
2.4.7. У разі проведення ярмарків,
виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт
господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.
Кількість короткотермінових патентів
не повинна перевищувати кількості календарних днів року.
2.4.8. Для здійснення діяльності у
сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального
місця. Якщо окреме гральне місце має

декілька незалежних гральних місць,
торговий патент придбається окремо
для кожного з них.
2.4.9. Форма торгового патенту та
порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної
податкової служби.
2.5. Порядок та строки сплати
збору
2.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність
або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) — за місцезнаходженням пункту продажу товарів
або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними
цінностями — за місцезнаходженням
пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг — за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу — за місцем
реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках,
виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, — за
місцем провадження такої діяльності.
2.5.2. Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніш як за
один календарний день до початку провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з
придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15
числа, який передує звітному місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері
розваг — щоквартально не пізніше 15
числа місяця, який передує звітному
кварталу.
2.5.3. Під час придбання торгового
патенту суб’єкт господарювання вносить
суму збору за один місяць (квартал). На
суму збору, сплачену під час придбання
торгового патенту, зменшується сума
збору, яка підлягає внесенню в останній
місяць (квартал) його дії.
2.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском
до кінця календарного року.
2.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим
боргом і стягуються до бюджету згідно
з положеннями Податкового кодексу
України.
2.6. Порядок використання торгового патенту
2.6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:
* біля/на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — у реєстратора
розрахункових операцій;
* на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
* на табличці в автомагазинах, на
розвозках та інших видах пересувної
торговельної мережі, а також на лотках,
прилавках та інших видах торговельних
точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;
* у пунктах обміну іноземної валюти;
* у приміщеннях для надання платних
послуг, а також у приміщеннях, в яких
проводяться розважальні ігри.
2.6.2. Торговий патент має бути відкритий та доступний для огляду.
2.6.3. Для запобігання пошкодженню
торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами
тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту
має зберігатися у відповідальної особи
суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підроз-

ділу, яка зобов’язана надавати його для
огляду уповноваженим законом особам.
2.6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію
суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
2.6.5. Передача торгового патенту
іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого
суб’єкта не дозволяється.
2.6.6. Торговий патент, виданий для
провадження торговельної діяльності з
використанням пересувної торговельної
мережі (автомагазини, розвозки тощо),
діє на території України.
2.7. Строк дії торгового патенту
2.7.1. Торговий і пільговий патент,
крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, — 60 календарних місяців.
2.7.2. Короткотерміновий торговий
патент — від одного до п’ятнадцяти календарних днів.
2.7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг — вісім календарних кварталів.
2.7.4. У разі невнесення суб’єктом
господарювання збору у встановлений
цим рішенням строк дія такого патенту
анулюється з першого числа місяця, що
настає за місяцем, у якому відбулося
таке порушення.
2.7.5. Суб’єкт господарювання, що
припинив діяльність, яка відповідно до
цього рішення підлягає патентуванню,
до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це орган
державної податкової служби Вишгородського району. При цьому торговий
патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.
Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору
3.1.1. Платниками збору є громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на території
м. Вишгорода, на якій діє рішення Вишгородської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують
(споживають) послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) із зобов’язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
3.1.2. Платниками збору не можуть
бути особи, які:
а) постійно проживають у місті Вишгороді, зокрема й на умовах договорів
найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи,
що супроводжують інвалідів I групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та
курсовками в санаторії та пансіонати.
3.2. Ставка збору
3.2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.
3.3. База справляння збору
3.3.1. Базою справляння збору є
вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених у додатку до
додатку 1 «Про встановлення місцевих
зборів» цього рішення, за вирахуванням

податку на додану вартість.
3.3.2. До вартості проживання не
включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи
білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на
в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади,
інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду.
3.4. Податкові агенти
3.4.1. Податкові агенти визначені у
додатку 2 до Рішення «Про встановлення
місцевих зборів».
3.5. Особливості справляння збору
3.5.1. Податкові агенти, визначені у
додатку 2 до Рішення «Про встановлення
місцевих зборів», справляють збір під час
надання послуг, пов’язаних із тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
3.6. Порядок сплати збору
3.6.1. Збір сплачується до місцевих
бюджетів авансовими внесками до 30
числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій
декларації (розрахунку). Остаточна сума
збору, обчислена відповідно до податкової декларації (розрахунку) за звітний
(податковий) квартал (з урахуванням
фактично внесених авансових платежів),
сплачується у терміни, визначені для
квартального податкового періоду.
3.6.2. Податковий агент, який має
підрозділ без статусу юридичної особи,
що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби Вишгородського району.
3.6.3. Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному кварталу.
3.7. Порядок подання податкової
декларації (розрахунку)
3.7.1. Податкові декларації (розрахунки) подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює
календарному кварталу (зокрема й у
разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів,
що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 4. Відповідальність
4.1. Платники місцевих зборів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) по місцевих зборах
до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту
і своєчасність сплати місцевих зборів
до бюджету відповідно до Податкового
кодексу України та Закону України “Про
державну податкову службу в Україні” (із
змінами і доповненнями), інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Розділ 5. Контроль
5.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій із місцевих
зборів до органу державної податкової
служби, правильністю його обчислення,
повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює орган державної податкової
служби.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Перелік податкових агентів,
які здійснюють справляння
туристичного збору:
а) адміністрації готелів, кемпінгів,
мотелів, гуртожитків для приїжджих та
інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих
осіб на поселення у будинки (квартири),

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 06.07.2011року № 6/13
що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за
договором найму.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
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Врятувати помідори
Надлишок вологи через затяжні дощі призводить до розтріскування плодів томатів, які
саме зараз дозрівають,
а через тріщини проникає грибкова чи бактеріальна інфекція.
Зелені плоди розтріскуються частіше за спілі. Наприкінці літа пошкодження
можуть виникати через нічні похолодання.
Для профілактики розтріскування грунт під помідорами замульчуйте соломою або сіном. Теплиці
регулярно
провітрюйте,
плівку або скло варто побілити. Від сонячних опіків
рослини треба притіняти,
натягуючи над грядками
тент з нетканого матеріалу.

Запас на зиму

Повидло
з абрикосів та яблук
До літра абрикосової
каші додати літр тушкованих і протертих яблук і
1 кг цукру.
Прокип’ятити, розлити у
банки і герметично закрити, залишити до повного
охолодження.

Солоні кабачки
Молоді кабачки, в яких
ще не сформувалось насіння, зрізати з боку плодоніжки і з іншого кінця,
укласти в банки.
Між ними покласти листя сельдерею, вишні, айви
і корінчик хрону. Залити
охолодженим маринадом,
приготовленим у такому
співвідношенні: на 5 літрів
води 250 г солі і 150 мл
оцту.

Кабачки
з томатним соком
Помити молоденькі кабачки, порізати на кружечки завтовшки 2-2,5
см, підсмажити, укласти
у банки: на дно — смажені кабачки, всередині —
овочевий фарш і зверху
знову — смажені кабачки.
Фарш приготувати з
моркви, коренів петрушки,
сельдерею і пастернаку,
цибулі. Нарізані овочі підсмажити кожний окремо, а
потім змішати. Додати зелень петрушки, кропу і посолити за смаком.
Томатний сік приготувати із спілих помідорів, які
перекрутити на м’ясорубці.
На 1 л соку — 30 г солі, 50
г цукру, прокип’ятити 15
хвилин. Банки, наповнені
фаршем і соком, стерилізувати 80 хвилин. Закрутити кришками.

Календар здоров ’я

Несприятливі
дні у липні
20, 29, 30 — у ці дні треба бути особливо обережними тим, хто страждає на
підвищений артеріальний
тиск та серцево-судинні
захворювання.

2011 року

Земельні питання

Вишгород

! На яких умовах можна взяти в оренду ставок
За даними фахівців Мінагрополітики, рентабельність риборозведення як
бізнесу в нашій країні становить в середньому 15-16%; окупний період господарства зазвичай становить 4 роки.
І це в умовах економічної кризи. Отже,
є сенс вкладати у справу власні кошти
та підприємницький талант. Але основна умова – мати водойму для розведення риби. Найпростіший варіант –
взяти в оренду природний ставок з уже
існуючою екосистемою. Як при цьому
не стати фактором роздратування та
об’єктом суперечок з мешканцями місцевого населеного пункту?
Ніякі інші водні об’єкти приватизувати
не можна. Їх можна тільки взяти в оренду.
Про це йдеться у статті 59 Земельного кодексу України. Вона передбачає, що органи місцевої виконавчої влади або місцевого самоврядування можуть здати в оренду
ділянки прибережних захисних смуг, смуг
відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, болота
та острови – для сінокосу, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей.
Якщо ж ідеться про ставки у басейнах
річок загальнодержавного значення,
то їх можуть надавати водокористувачам
лише для риборозведення, виробництва
сільськогосподарської і промислової продукції, у лікувальних та оздоровчих цілях.
А за табличку про “приватизацію” ставка
орендаря можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Інколи здають в оренду саме водне
плесо. Але ефективніше здавати водойму,
водоохоронні захисні смуги та гідротехнічні споруди (дамби) – щоб зберегти цілісність майнового комплексу. Щоправда,
буває, навколо водойми відсутні захисні
смуги, а раніше приватизовані сільгоспземлі — впритул до ставка.
Передача в оренду земельних ділянок
та водних об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення зе-

мельних торгів (аукціону). Тож попередньо
необхідно ознайомитися з відповідною
публікацією в офіційних друкованих засобах масової інформації щодо самого аукціону та переліку лотів (ділянок, ставків), що
виставляються на аукціон. Спроби обійти
цю процедуру, коли вона є обов’язковою,
може закінчитися вилученням незаконно
орендованого водного об’єкта в судовому
порядку.
Наразі українське законодавство передбачає можливість проведення аукціону
щодо оренди водойм місцевого значення
й за участі лише одного учасника.
Без аукціону ставок і земельна ділянка
надаються в оренду для ведення особистого селянського господарства або коли
вірогідний орендар вже має спеціальний
дозвіл чи ліцензію на фермерство.
Якщо майбутній орендар вже має
дозвіл та ліцензію, наприклад, на розведення риби, ставок йому мають надати в оренду без аукціону. Юридична чи
фізична особа звертається із заявою до
сільської або селищної ради (якщо ставок
знаходиться в межах населеного пункту)
чи райдержадміністрації (якщо поза межами) з проханням надати в оренду ставок.
Основою для договору оренди є документація із землеустрою. Якщо не була
сформована ділянка під водоохоронними смугами, то розробляється проект
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки. До договору оренди має бути кадастровий план ділянки. Проект пройде
погодження в комісії із землеустрою, і тоді
рада чи держадміністрація приймають рішення про надання в оренду земельної ділянки. Отже, укладається договір оренди,
передбачений заявою.
Якщо в оренді відмовили без поважних причин або просто залишили клопотання без розгляду, заявник має право
звернутися до суду.
Підписує договір оренди орендар
і відповідний орган виконавчої влади чи
місцевого самоврядування. Відтак, договір оренди реєструють у територіальному
органі Держземагентства – міському або

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;

районному управлінні земельних ресурсів.
У пакеті орендаря водойми, окрім
договору оренди, мають бути: кадастровий план земельної ділянки; розпорядження голови райдержадміністрації або
рішення сільради про надання в оренду
водного об’єкта; акт винесення меж водного об’єкта та земельної ділянки в натуру;
акт прийому-передачі водного об’єкта в
оренду; паспорт водного об’єкта (ставка).
Умови договору оренди мають бути
оприлюднені. Відповідно до українського
законодавства, рішення органів місцевого
самоврядування, що стосуються обмеження прав громадян, мають бути публічними, тобто опубліковані в пресі та вивішені
(проілюстровані) в доступному для жителів
села місці. Оренда ставка – саме такий випадок. Можна зробити витяг з договору,
повісити його на дошці оголошень, яка є
біля кожної сільради, і обов’язково – біля
самого ставка. Словом, якщо договір
оренди приховують, то місцеві мешканці
мають повне право проігнорувати усні заяви орендарів про якісь обмеження чи заборони.
У договорі оренди не може бути записано, що до ставка немає вільного
доступу. Орендар не може обгородити ставок парканом і впускати на прибережну територію тільки на власний
розсуд. Однозначно має зберігатися вільний доступ до водойми для купання та напування худоби — отже, ніякого паркану не
може бути.
Зазвичай органи місцевого самоврядування зобов’язують орендарів визначити на водоймі місця для відпочинку і
купання людей та любительського лову
риби, закріпити їх відповідними знаками,
організувати безпечний відпочинок людей
на водоймі, провести обстеження територій відпочинку із залученням відповідних
служб МНС, облаштувати та створити сезонні рятувальні пости, утримувати місця
відпочинку людей в належному санітарному стані, забезпечити доступ громадян
з обмеженими фізичними можливостями.
Усе це відображається у договорі.

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

? Без встановлення межових знаків не можна буде
користуватися землею
Наприкінці травня Верховна Рада
ухвалила в першому читанні проект
закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» щодо забезпечення прав власників земельних
ділянок, які передаються в оренду для
сільськогосподарських потреб. Зокрема, законопроектом передбачена
заборона на використання земельної
ділянки до встановлення її меж у натурі
(на місцевості), одержання документа,
що посвідчує право на неї, та державної реєстрації. Простіше кажучи, допоки на ділянці не будуть виставлені
межові знаки, користуватися нею, зокрема й оформляти договір оренди, не
можна.
Експерти прогнозують, що оскільки
цей законопроект не викликає особливих
суперечок, він має всі шанси бути ухваленим ще у липні. На місцях землевпорядні
організації стурбовані – вони досі не мають
межових знаків, які мають стати своєрідним
«стартом» для початку роботи на ділянці.

Чи не може статися так, що закон набуде чинності, а виконання його заблокують
відсутністю самих межових знаків?
На запитання власників земельних ділянок відповідає генеральний директор державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру» Олександр Філатов.
— Чи справді люди не зможуть почати оформляти, наприклад, договори
оренди через те, що землевпорядні організації не матимуть межових знаків?
— Нині ліцензовані землевпорядні організації, зокрема й підрозділи Центру державного земельного кадастру (ДЗК), ще
не мають межових знаків, якими земельні
ділянки позначатимуться на місцевості. Закінчується процедура підписання контрактів на їхнє виготовлення. Гадаю, поки закон
набере чинності, межові знаки будуть у наявності. За нашими планами, це має статися уже в липні.
— Як межові знаки потраплятимуть
до споживача? Землекористувачу самому їх треба буде купувати?

— Їх централізовано постачатимуть до
регіональних філій Центру ДЗК. Регіональні
філії Центру ДЗК розподілятимуть отримані знаки між ліцензованими землевпорядними організаціями відповідно до поданих
ними заявок. А вже ці організації безпосередньо встановлюватимуть межові знаки.
— Чи не стануть «дефіцитом» межові
знаки?
— Плануємо на початкових етапах видати ліцензіатам якомога більше межових
знаків, аби не було дефіциту.
— Як контролюватиметься видача
межових знаків?
— Вони будуть «прив’язані» до обмінних
файлів. Кожен винос меж ділянки в натурі
фіксуватиметься. Межові знаки виставлятимуться тільки після того, як усю необхідну інформацію внесуть до бази даних. Це
буде, з одного боку, контролем за використанням межових знаків, з іншого – дієвим
механізмом наповнення інформацією автоматизованої системи державного земельного кадастру, що наразі формується.
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Телепрограма

16 липня

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Місяць без жінок
10:35 М/с «Сандокан»
11:00 Шеф-кухар країни
12:35 Армія
12:45 Вікно в Америку
13:05 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
14:20 Діловий світ
14:30 Х/ф «Мерседес тікає
від погоні»
15:45 Т/с «Вічний поклик»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:20 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
20:30 Сільрада
20:45 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:45 Футбольний код
22:50 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:00 «Тільки кохання»
06:45 «Барток
пречудовий»
08:00 «Тьотя Клава фон
Геттен»
09:55 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
10:30 «Мамусі»
12:10 «Вір і Зара. Історія
кохання»
16:05 «Сукня від кутюр»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Тиждень без жінок»
21:05 «Інтерни»
23:05 «Tkachenko.Ua»
23:50 ТСН
00:05 «Інтерни»
00:35 «Інтерни»
01:00 Бойовик «Сірі вовки»
02:50 «Вір і Зара. Історія
кохання»

08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:10 Анекдоти поукраїнськи
12:30 «Кодекс честі»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
13:50 Провокатор
14:45 «Парк юрського
періоду-3»
16:40 «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»
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:35 Спорт
01:45 Погода

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 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 У
гостях у Д. Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.30 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки. V.I.P.
- клієнт»
09:55 Х/ф «Вдалий обмін»
11:50 «Битва екстрасенсів»
14:00 «Очна ставка.
Злочин, який почали одні,
а закінчили інші...»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Україна має
талант!-2»
22:00 «Вікна-Новини»

07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
07:55 Третя планета
08:30 Таємниці
світобудови
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Живе багатство
України
16:45 Х/ф «Час понад усе»
18:45 24 години Бізнес
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Америки
23:00 Третя планета
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»

06:00 М/ф «Казка про
золотого півника»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
13:20 «Сімейний суд»
14:20 «Юрмалина 2010»
16:15 «Жди мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:20 Д/ф «Портрети.
Михайло Кононов. Весь
світ проти мене»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Х/ф «Так не буває»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Єгипетська криза»
14:00 Т/с «Слід» (детектив)
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 Х/ф «Американець»
00:20 Х/ф «Раптова
смерть»
02:15 Щиросерде зізнання
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Друга смуга
09:30 Т/с «Сусіди» 8 серія
10:00 Місяць без жінок
10:45 М/с «Сандокан»
11:15 У гостях у Д. Гордона
12:35 Темний силует
12:45 Кордон держави
13:05 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
14:25 Х/ф «Фронт без
флангів»
15:45 Т/с «Вічний поклик»
18:20 Новини
19:30 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
20:45 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:45 Концерт Вітаса
«Пісні моєї мами»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:10 «Служба розшуку
дітей»
06:15 «Тільки кохання»
07:00 Романтична комедія
«Сукня від кутюр»
08:30 «Тисяча і одна ніч»
10:00 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені»
11:55 «Особиста справа»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Ревнива зараза»
13:55 «Тисяча і одна ніч»
15:20 «Сищик Самоваров»
16:15 «Від пацанки до
панянки»
17:25 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Міняю жінку «
21:35 «Інтерни»
22:00 «Ілюзія безпеки.
Базарний день»
23:00 «Гроші»
00:00 ТСН
00:15 «Король клітки»

07:00 24 години Бізнес
07:05 Створи себе
07:10 Третя планета
07:50 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Живе багатство
України
16:55 Х/ф «Конвой через
Атлантику»
18:45 24 години Бізнес
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Америки
22:35 Третя планета
23:00 Світські хроніки

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Потяг-привид.
Таємниця золота Колчака»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:20 Д/ф «Неймовірні
пригоди мушкетерів у
Росії»
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07:00 Kіds» Tіme
07:05 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Новий погляд

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Трансмісія»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Велика політика»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Кагановича. Рідна
дочка, прийомний син».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55, 00:05 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Година
Волкова».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:30 «В зоні особливого
ризику».
01:05 «Один день. Нова
версія».
01:40 Т/с «Проклятий рай».
04:25 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:15 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
16:00 «Мої сини - Андрій
Краско»
17:00 «ЖКГ»
18:15, 00:40 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Остання
зустріч».
22:40 «В тенетах
самотності»

07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя». Моє
надлюдське тіло
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:25 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:25 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
17:00 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
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»
00:00 «Свідок»

05:45 «Гола правда»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Про любофф»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Дурнєв +1»
23:30 «Реальна кров»

06:05 «Пригоди майстра
кунг-фу».
06:30 Ділові факти
06:45 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4».
12:05 Анекдоти поукраїнськи
12:20 «Кодекс честі».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі».
14:40 «Морські дияволи».
16:40 «Літєйний, 4».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «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 Столиця
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 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Комісар Рекс»
08:00 Т/с «Кулагін та
Партнери»
09:05 Х/ф «Карнавал»
11:55 Х/ф «Не може бути!»
14:00 «Очна ставка.
Розлучення по-російськи»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:55 «Правила життя.
Напівфабрикати: у
пошуках м’яса»
21:00 «Правила життя.
Самогубство швидкого
приготування»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. У
нашому житті є місце
диву...»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:20 Т/с «Анатомія Грей»
01:30 «Вікна-Спорт»

07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Моральні
цінності сімейки Аддамсів»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:10 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «ФанфанТюльпан»
00:30 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Автопілот-тест»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»

06:00 Срібний апельсин
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Запекла
ненависть»
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» (детектив)
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Коли дзвонить
незнайомець»
02:15 Щиросерде зізнання
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Жукова. Ера, Елла,
Маша і Марго».
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 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Година
Волкова».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
Біломорканал».
00:30 Кулінарний двобій.
01:30 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Остання
зустріч».
22:40 «Свідки»
23:45 «Безумці»

08:00 Т/с «Детективи»
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 «Павутиння»
13:30 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:35 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
16:55 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
18:30 «Речовий доказ».
Розпусники
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
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»
00:00 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов» 2 с.
11:00 «Про любофф»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж»
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07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Друга смуга
09:30 Т/с «Сусіди» 9 серія
10:00 Місяць без жінок
10:35 М/с «Сандокан»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:05 Наша пісня
12:40 Ближче до народу
13:15 Дитячий фестиваль
«Щасливі долоні»
14:25 Х/ф «Фронт без
флангів»
15:45 Т/с «Вічний поклик»
18:20 Новини
19:30 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Синхронне плавання
20:45 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:10 «Служба розшуку
дітей»
06:15 «Тільки кохання»
07:00 «Від пацанки до
панянки»
08:10 «Тисяча і одна ніч»
09:45 «Сімейні драми»
10:40 «Не бреши мені»
11:40 «Ілюзія безпеки.
Базарний день»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Таблетка для термінатора»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:10 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 «Інтерни»
21:45 «Інтерни»
22:10 «Ілюзія безпеки.
Шахраї біля моря»
23:05 «Особиста справа»

06:40 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:05 Анекдоти поукраїнськи
12:20 «Кодекс честі».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
14:40 «Морські дияволи».
16:40 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Кодекс честі»
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:35 Спорт

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 Столиця
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 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

08:50 «Чужі помилки.
Удвох проти всіх»
09:50 Х/ф «Лєра»
11:55 «Правила життя.
Напівфабрикати: у
пошуках м’яса»
13:00 «Правила життя.
Самогубство швидкого
приготування»
14:00 «Очна ставка. У
нашому житті є місце
диву...»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Краса на кінчику
скальпеля»
20:10 «Російські сенсації.
Алла+Максим. Сповідь
любові»
21:05 «Російські сенсації. У
колі перших»
22:00 «Вікна-Новини»

08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «ФанфанТюльпан»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:30 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:10 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:15 Х/ф «Французький
поцілунок»
00:40 Спортрепортер
00:45 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Драйв»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «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»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»

07:05 Створи себе
07:10 Третя планета
07:50 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій Хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Живе багатство
України
16:55 Х/ф «Конвой через
Атлантику»
18:45 24 години Бізнес
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Америки
23:00 Третя планета
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
16:55 Д/ф «Юрій
Андропов. 15 місяців надії»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:20 Д/ф «Людмила
Зайцева. Легенда
Маленької Віри»

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Про зір»
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 Прем’єра!
Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Прем’єра!
Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Повернення
до раю»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

Профілактика!!!
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»
14:30, 17:30, 04:40 Огляд.
Надзвичайна подія
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
20:30 Т/с «Година
Волкова»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:35 «Битва за Північ
«Челюскін»
00:30 Квартирне питання.
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий рай»

ПРОФІЛАКТИКА!!!
11:00 «Федеральний
суддя»
12:00, 15:00, 18:00, 04:00
Новини
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:10 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Остання
зустріч».
22:40 «Людмила Чурсіна.
Я - нічия»
23:45 «Безумці»

08:00 Т/с «Детективи»
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 «Павутиння»
13:30 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:30 Х/ф «Остання
індульгенція»
17:10 Х/ф «Довга дорога у
дюнах» 3 c.
18:30 «Правда життя».
Екстрим мимоволі
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
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»
00:00 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Про любофф»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж»

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Друга смуга
09:30 Т/с «Сусіди»
10:00 Місяць без жінок
10:45 М/с «Сандокан»
11:15 Здоров’я
12:15 Крок до зірок
13:10 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
14:35 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
15:45 Т/с «Вічний поклик»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:20 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Синхронне плавання
20:45 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:40 «Повернення
додому»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:10 «Служба розшуку
дітей»
06:15 «Тільки кохання»
07:00 «Від пацанки до
панянки»
08:20 «Тисяча і одна ніч»
09:50 «Сімейні драми»
10:45 «Не бреши мені»
11:45 «Ілюзія безпеки.
Шахраї біля моря»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Батьки - одинаки»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:15 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Одружений за
власним бажанням»
21:00 «Інтерни»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Ілюзія безпеки. Всіх
на лічильник»

06:45 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:05 Анекдоти поукраїнськи
12:20 «Кодекс честі»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
14:35 «Морські дияволи»
16:35 «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».
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:40 Спорт

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 Столиця
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 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:15 «Бізнес+»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:05 Т/с «Кулагін та
Партнери»
09:15 Х/ф «Близькі люди»
14:00 «Очна ставка.
Любовні ігри з летальним
результатом»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Моя правда. Ірина
Білик. Коли кохання стає
отрутою»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Народити від батька»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:20 Т/с «Анатомія Грей»
01:30 «Вікна-Спорт»
01:40 Х/ф «Близькі люди»

07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Французький
поцілунок»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
12:40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Закони
привабливості»
00:25 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:00 «Час новин»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Технопарк»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
22:00 «Хроніка дня»

07:05 Створи себе
07:20 М/ф
07:50 Третя планета
08:30 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Живе багатство
України
16:55 Х/ф «Ніжний Бен.
Терор у горах»
18:45 24 години Бізнес
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Європи
23:00 Третя планета
23:25 24 години Бізнес

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
16:55 Д/ф «Сповідь
диверсанта»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:20 Д/ф «Обпалені
славою»
00:30 Х/ф «Славні хлопці»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Ворожіння і
Місяць»
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 «Сплячі»
02:30 Щиросерде зізнання
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Хрущова. Квіти
відлиги».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «У 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 «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Година
Волкова».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
1937».
00:35 Дачна відповідь.
01:40 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:15 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
17:00 «ЖКГ»
18:15, 00:40 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Остання
зустріч»

08:00 Т/с «Детективи»
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 «Павутиння»
13:25 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:25 Х/ф «Коли здають
гальма»
17:00 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
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»
00:00 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Про любофф»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж»
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08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Сусіди»
10:10 Місяць без жінок
10:45 М/с «Сандокан»
11:15 «Віра. Надія. Любов»
12:15 «Надвечір’я»
з Т. Щербатюк
12:45 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:10 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
14:20 Діловий світ
14:35 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
15:50 Т/с «Вічний поклик»
18:05 Euronews
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки
00:15 Вертикаль влади - 1

06:10 «Служба розшуку
дітей»
06:15 «Тільки кохання»
07:00 «Від пацанки до
панянки»
08:25 «Тисяча і одна ніч»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Ілюзія безпеки. Усіх
на лічильник»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Життя на межі»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Сищик Самоваров»
16:00 «Від пацанки до
панянки»
17:10 Комедія «Професор
у законі»
19:30 ТСН
20:00 «Тюряга»
22:00 «Скелелаз»
00:05 «Пекельна кухня»
01:20 Бойовик «Честь
дракона»
02:45 Комедія «Вечірка у
Веґасі»

06:45 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:05 Анекдоти поукраїнськи
12:20 «Кодекс честі»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
14:35 «Морські дияволи»
16:35 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:15 «В облозі-2: Темна
територія»
00:15 «Кодекс честі»
01:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 CTH
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 Столиця
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 У гостях Д.
Гордона
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов

05:40 Т/с «Комісар Рекс»
06:30 Т/с «Комісар Рекс»
07:25 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:35 Х/ф «Гордість та
упередження»
15:35 «Моя правда. Марат
Башаров»
16:40 «Моя правда. Тетяна
Догілева»
17:40 «Вікна-Новини»
17:50 «Моя правда. Ірина
Алегрова. Вірте в кохання,
дівчата...»
18:50 «Моя правда. Маша
Распутіна»
19:50 «Зіркове життя. Дітиактори 2»
20:55 «Зіркове життя.
Зіркова дружба»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Зіркове життя.
Перше кохання зірок»
23:20 «Холостяк»
01:55 «Холостяк. Як вийти
заміж»

06:50 Kіds» Tіme
06:55 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
07:50 Репортер
08:05 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Закони
привабливості»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:20 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Хочу на Фабрику!
23:30 Зроби мені смішно
00:30 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:00 «Час новин»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Трансмісія»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Вільна гавань»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»

07:00 24 години Бізнес
07:05 Створи себе
07:10 Третя планета
07:50 Природні дива
Європи
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Живе багатство
України
16:50 Х/ф «Повернення у
таємничий сад»
18:45 24 години Бізнес
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Європи
23:00 Полігон
00:00 Таємниці долі

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Вогняний рейс.
Як це було»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Великий концерт на
«Інтері»
01:10 Х/ф «Шановні люди»
02:55 «Подробиці»
03:20 Д/ф «Вогняний рейс.
Як це було»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Закляті
подружки»
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 будьяку ціну»
00:00 Х/ф «Вікна»
01:45 Х/ф «Білий палац»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»

05:00 «НТВ ранок»
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Брежнєва. Дві
нагоди для пліток»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 «У зоні особливого
ризику»
09:55, 02:50 «До суду»
11:00, 03:50 Суд
присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
20:30 Т/с «Година
Волкова»
22:20 «Пісня для вашого
столика»
23:35 «Подружжя Піночетів»
00:20 Х/ф «Експрес».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Хіромант. Лінії
доль»
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 05:00 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Надбання
Республіки»
23:50 Х/ф «Вівсянки»
02:10 Х/ф «Дивна історія
доктора Джекіла та
містера Хайда»

08:00 Т/с «Детективи»
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 «Павутиння»
13:25 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:35 Х/ф «Ходіння по
муках»
17:35 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
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»
00:00 «Свідок»
00:25 Х/ф «Подвійне
вбивство»

05:45 «Твою маму!»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано кохання» 4 с.
11:00 «Про любофф»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 Країна якості
12:55 Наша пісня
13:35 Погода
13:40 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
14:55 Формула-1. Гран-прі
Німеччини. Кваліфікація
16:25 В гостях у Д.
Гордона
17:20 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Синхронне плавання
19:10 Погода
19:15 Зелений коридор
19:25 Золотий гусак
19:55 Національний відбір
ДПКЄ-2011
21:00 Підсумки дня
21:15 Концерт Вітаса
«Повернення додому»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Погода

06:30 «Смурфи»

04:55 Факти
05:20 Погода
07:15 «Справжні лікарі»
05:25 «Апокаліпсис: 10,5
08:10 «Світське життя»
бала»
06:45 Козирне життя
09:05 «Хто там?»
07:20 Бондіана: «На
10:00 «Одружений за
таємній службі Її
власним бажанням»
Величності»
10:20 Велика різниця
11:05 «Оскар»
11:20 Люди, коні, кролики
13:05 «Рокі Бальбоа»
і...домашні ролики
11:40 Квартирне питання
14:50 «Голос країни»
12:40 «Останній легіон»
17:40 «Доярка з
14:45 Ти не повіриш!
Хацапетовки - 2»
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
19:30 ТСН
17:40 Максимум в Україні
20:00 «Доярка з
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
Хацапетівки - 2»
19:00 Наша Russіa
23:40 «Тюряга»
20:10 «О, везунчик!»
01:35 «Скелелаз»
22:25 «Рюрики»
22:50 «С.С.Д.».
03:20 ТСН
00:50 Бондіана: «На
03:50 «Професор у законі» таємній службі Її
Величності»
05:50 «Справжні лікарі»

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 16.30 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 11.30, 0.30, 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
19.10 Х/ф «Передчуття
любові»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Звечора до
полудня»
23.00 Громадська
приймальня

05:20 «Наші улюблені
мультфільми: Козаки»
06:25 Х/ф «Парасолька для
молодят»
08:00 «Караоке на
Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:10 «ВусоЛапоХвіст»
11:10 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:10 Х/ф «Суєта суєт»
14:05 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Самотнім
надається гуртожиток»
20:55 Х/ф «Дочка»
22:55 Х/ф «Розум і
почуття»
02:15 Х/ф «Сказання про те,
як цар Петро арапа одружив»
03:50 «Мобільна скринька»

04:20 Т/с «Ранетки»
05:55 Т/с «Журнал мод»
07:00 Репортер
07:10 Х/ф «Син Рембо»
09:00 м/с «Спорт із Гуфі»
09:35 м/с «Дональд Дак»
10:00 М/ф «Бі Муві:
медяна змова»
11:50 Х/ф «Одружуся на
першій зустрічній»
13:40 Файна Юкрайна
14:55 Зроби мені смішно
15:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:20 Х/ф «Прибульці на
горищі»
19:05 Х/ф «Таксі-2»
20:55 Х/ф «Норбит»
23:00 Х/ф «Красавчик»
01:15 Спортрепортер
01:20 Х/ф
«Турбулентність»
03:10 Т/с «Одна ніч
кохання»

09:20 «Інтелект.ua»
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»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв’ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв’ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:30 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»

07:50 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 СвітОгляд
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:10 Королі професії
16:20 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
19:00 Жива енциклопедія
19:40 Третя планета
20:00 24 години Бізнес
20:35 Дитинство у дикій
природі
21:40 Х/ф «Нострадамус»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Сильні світу сього
03:10 Диваки

05:25 Т/с «Котовський»
06:55 «Городок»
07:30 М/с «Маша та
Ведмідь»
07:40 М/с «Вінкс»
08:20 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:45 «Жити - це модно!»
11:25 Т/с «Загальна
терапія 2» 10-14 заключна
серія
17:10 «Гумористичний
фестиваль «Юрмалина
2010»»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Бенефіс. Гудбай,
нульові!»
23:00 «Розбір польотів»
00:00 Х/ф «Якщо свекруха
- Монстр»
01:45 «Подробиці»
02:10 Д/ф «Брама часу»
02:55 Х/ф «Якщо свекруха
- Монстр»

06:00 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф «Не ходіть,
дівчата, заміж»
08:10 Т/с «Успіх за будьяку ціну»
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Чиста проба»
15:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
17:00 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
21:20 Т/с «Військова
розвідка»
23:30 Т/с «Бомж»
02:10 Х/ф «Вікна»
03:40 Події
04:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
05:25 Срібний апельсин

05:00 Т/с «Спроба до
втечі».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:20 Лотерея «Золотий
ключ».
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 «Живуть же люди!»
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».
22:00 Ти не повіриш!
22:45 Х/ф «Громозека»
00:50 Х/ф «Діалог із
садівником».
03:00 Суд присяжних.
04:05 «Вівтар Перемоги. У
бій ідуть лише аси»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Нахабеня»
07:05 Х/ф «Гонка з
переслідуванням»
08:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Олександр
Кайдановський. Загадки
Сталкера»
12:15 Т/с «Спадщина»
16:15 «Слідами великих
російських мандрівників.
Олександр Булатович»
17:15 Т/с «Група щастя»
18:15 «Вісім». Концерт
19:50 «Я - супермен»
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Сімейка Ади»
23:10 «КВК». Прем’єр-ліга
00:45 Х/ф «Перехрестя»
02:35 Х/ф «Слово для
захисту»
04:10 Х/ф «Іванцов,
Петров, Сидоров...»

06:00 «Легенди

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 Телесеріал «Хто у
домі господар»
11:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:40 Фільм «Шкільний
мюзикл»
18:30 «Королева балу»
19:25 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:50 Телесеріал «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»

бандитського Києва»
07:20 Т/с «Міс Марпл»
09:35 М/с «Черепашки
ніндзя»
11:30 «Речовий доказ».
Розпусники
12:00 Х/ф «Безсмертний
гарнізон»
14:00 Х/ф «Подвійний
капкан»
16:50 Т/с «МУР є МУР - 2»
19:00 Х/ф «Блокпост»
21:00 Х/ф «Живий»
23:00 Х/ф «Примара
Червоної ріки»
00:50 Х/ф «Хто боїться
Вірджинії Вульф?»
03:10 «Речовий доказ»
04:20 «Агенти впливу»
04:45 «Правда життя»
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09:05 Національний відбір
ДПКЄ-2011. Півфінал
10:05 Крок до зірок.
Євробачення
10:50 Шеф-кухар країни
11:45 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
13:15 Золотий гусак
13:55 У гостях у Д. Гордона
14:55 Формула-1. Гран-прі
Німеччини
16:55 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» /Донецьк/ «Карпати» /Львів/
19:50 У перерві: Погода
21:00 Підсумки тижня
21:15 Благодійний проект
«Світ талантів - Цвіт нації»
22:10 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:40 «У курсі справи»
08:10 «Пригоди пінгвіняти
Лоло»
09:05 «Лото-Забава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Міняю жінку»
12:55 «Тиждень без жінок»
14:05 «Доярка з
Хацапетівки - 2»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:00 «Інтерни»
22:25 «Голос країни результати голосування»
22:50 «Світське життя»
23:50 «Телевізійна служба
новин»
00:30 «Tkachenko.Ua»
01:10 «Рокі Бальбоа»
02:55 «Проект «Альфа»
04:20 «Вечірка у Веґасі»

05:05 Погода
05:10 Факти
05:25 Погода
05:30 «Пригоди майстра
кунг-фу».
05:50 Квартирне питання
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Наша Russіa
07:25 «Рюрики»
07:50 Бондіана: «Діаманти
назавжди»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:25 Уральські пельмені
14:50 «О, везунчик!»
16:50 Велика різниця
17:50 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 «На гачку»
22:00 «Розплата»
00:05 Голі та смішні

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Навчайся з нами
9.50 Контрольна робота
10.25 Король професії
10.35 Віра. Надія. Любов
11.30 Актуальна тема
12.00, 2.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55, 1.35, 5.00
Мультляндія
16.40 Золота десятка М.
Поплавського
17.30 Х/ф «З вечора до
полудня»
18.50 Х/ф «Дзвонять,
відчиніть двері»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «З вечора до
полудня»

07:05 Х/ф «Морозко»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «ЖЕК-потрошитель.
Історія всеросійського
обману»
14:00 «Російські сенсації.
Алла+Максим. Сповідь
любові»
15:05 «Російські сенсації. У
колі перших»
16:00 «Зіркове життя.
Краса на кінчику
скальпеля»
17:00 «Моя правда. Ірина
Білик. Коли кохання стає
отрутою»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:10 Х/ф «Можна, я
називатиму тебе мамою?»
23:25 «Неймовірні історії
кохання»

06:05 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Даєш молодь
09:00 м/с «Спорт із Гуфі»
09:35 м/с «Дональд Дак»
10:05 М/ф «Найцікавіша
пригода Білосніжки»
11:45 Даєш молодь
12:45 Шоуманія
13:40 Ексклюзив
14:35 Аналіз крові
15:00 Info-шок
16:00 Новий погляд
17:00 Т/с «Вороніни»
17:25 Х/ф «Таксі-2»
19:15 Х/ф «Місія
нездійсненна-3»
22:00 Хочу на Фабрику!
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф
«Супергеройське кіно»
01:25 Х/ф «Дістати
коротуна»
03:15 Т/с «Одна ніч
кохання»

07:50 «Бізнес-час»
08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Податки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Територія закону»

08:00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:30 Третя планета
09:00 Створи себе
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:15 Х/ф «Нострадамус»
18:30 Таємниці
світобудови
19:00 Третя планета
19:30 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:35 Дитинство у дикій
природі
21:45 Х/ф «Політ у космос»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Диваки
03:20 Сильні світу сього

05:15 Т/с «Котовський»
06:45 Х/ф «Птах щастя»
08:30 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:35 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:30 Х/ф «Любов земна»
12:25 Д/ф «Життя без
брехні. Євген Матвєєв»
13:20 «Бенефіс. Гудбай,
нульові!»
15:40 Х/ф «Бажання»
17:55 Т/с «Відлуння
минулого»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Відлуння
минулого»
22:30 Х/ф «Адвокат
диявола»
01:15 «Подробиці»
01:40 Х/ф «Птах щастя»
03:05 Х/ф «Любов земна»

06:00 Х/ф «Летюча миша»
06:50 Події
07:10 Х/ф «Летюча миша»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
12:00 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
14:00 Т/с «Чиста проба»
16:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
18:00 Х/ф «Коли ми були
щасливі»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Коли ми були
щасливі»
22:30 Футбольний вік-енд
23:50 Т/с «Бомж»
02:10 Х/ф «Ілюзія страху»
03:40 Події
04:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
05:25 Срібний апельсин

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 «Радянський
мирний атом» Д/ц «Власна
гордість».
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.
22:45 «Гра».
23:45 Футбольна ніч.

05:50, 06:10 Х/ф
«Барханов та його
охоронець»
06:00, 10:00, 12:00 Новини
08:00 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Людмила Чурсіна.
Я - нічия»
13:20 Х/ф «Заснулий
пасажир»
14:50 Т/с «Група щастя»
16:50 «Своя колія».
18:50 Т/с «Судова
колонка»
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця»
22:30 «Yesterday lіve»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Т/с «Місс Марпл»
09:20 Т/с «МУР є МУР - 2»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
15:10 Х/ф «Блокпост»
17:00 Х/ф «Живий»
19:00 Х/ф «Відьмак»
21:45 Х/ф «Комодо»
23:30 Х/ф «Віртуальний
шторм»

08:35 «Малята-твійнята»
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 «Шкільний мюзикл»
17:00 «Я ніколи не буду
твоєю»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 Фільм «Я ніколи не
буду твоєю»

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

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

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

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

За довідками звертатися в відділ кадрів за адресою: м.
Вишгород, 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
Вишгородська дирекція фонду соц. страхування з тимчасової втрати працездатності
просить страхувальників терміново зробити заявки на новорічні подарунки. Тел: 25-927, 22-712
Свідків ДТП за участю Kia Pikanto сіра, яка сталася 04.07.2011 р. о 13.30 на трасі Вишгород-Київ,
зупинка «Сади» по вул. Богатирській, просимо телефонувати: (067) 264-98-65, (063) 957-48-85.
Телерадіокомпанія «Више Град» запрошує на роботу:
— головного редактора;
— журналістів;
— телеоператора;
— бухгалтера
запрошує до співпраці:
— творчі колективи;
— громадські об’єднання;
— підприємства.
Телефон для довідок: 25-489

Втрачений
державник акт на право приватної власності на земельну ділянку серія ЯД
№691066, виданий на
ім’я Дмитра Валерійовича КОЛЕСНИКА, від
13 червня 2007 року,
вважати недійсним.

Метало-

Для роботи в таксі
пластикові
потрібні
вікна,
двері
водії зі своїм авто
Тел: (050) 947-91-10,
Тел: (093) 981-52-64 46-805 ,(093) 966-26-76.

Підприємству в м. Вишгород
терміново потрібні:
— оператор термовакуумної установки.
Навчаємо. З/п від 3 000 грн.
— Оператор ламінаційної лінії.
Проводимо навчання. З/п від 3 500 грн.
Тел: (067) 548-03-77
Григорія СТАЦЕНКА
з ювілеєм вітають друзі
Открыв окно однажды на рассвете,
Глотните солнца первый луч до дна
И вспомните, как умеют только дети,
Мгновенья жизни проживать сполна.
И станьте Вы доверчивым ребенком.
Все чувствовать, мечтать, запоминать!
И радуйтесь, и восторгайтесь звонко,
И ярко, дерзко в полный рост дерзайте.
Для счастья вовсе не нужна причина.
Вы видите, Вы слышите, живете!
И даже на руинах
Вы город свой Счастливый возведете!

ВІТАЄМО! 13 липня відзначає своє 45-річчя
Олександр Володимирович ШАПОВАЛОВ із Лебедівки
Хай доля удачі на крилах несе.
Хай радісним буде життя і красивим.
Що ти побажаєш — хай збудеться все,
І шлях твій хай буде легким і щасливим.
З любов’ю батько, мати, дружина Наташа,
сини Андрій і Юрій, теща Ольга, тесть Микола

Безкоштовні оголошення
Гадаю на картах таро, знімаю порчу.
Тел: (067) 177-05-09
Встановлення дерев’яних дверей, Зварювальні, сантехнічні роботи,
перетяжка, встановлення дверей.
МДФ, гіпсокартон, ламінат та ін.
Тел: (067) 945-06-40
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Шпалери, відкоси, електрика, ламінат, лінолеум, вагонка, безпіщанка.
Тел: (093) 451-63-04
гараж, 1500 м2, трирівневий,
кооператив
«Лісовий». 18 000 у. о.
П Р О Д А М
Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
1-кімнатну квартиру 45,8 м2, Продам телевізор «Tomson» — 600 грн,
ремонт, бойлер, 7/9 п.
автомобільне дитяче крісло — 500 грн.
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
Тел: (067) 697-99-00

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-

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

16.07.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

І Н Ш Е

З Д А М

P.S.

ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94
Сонце світить — але не гріє,
відпустка гріє — але не світить

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

Тема

Вишгород
Відпочинок

16 липня

Альтернатива Криму —
на Канівському морі

Кажуть, що для відпочинку кращого
місця, ніж Крим, в Україні не знайти. А
ми — група керівників області та району
на чолі з першим заступником Київської
обласної держадміністрації Ярославом
Москаленком, педагоги, журналісти —
на власні очі побачили куточок раю на
землі. Не гірший, ніж у Криму.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Від Вишгорода до табору «СлавутичКемп» — три години їзди по чудовій автотрасі Київ — Харків. Потім повертаємо вбік
у районі Переяслава-Хмельницького і занурюємось у тінисту прохолоду лісу. Там
розкинулись корпуси обласного дитячого
санаторію «Славутич», на території якого
нескладно знайти наметове містечко.
За гарною дерев’яною аркою, яку виготовили самі діти, — відкривається чудовий
краєвид. За рядами струнких беріз — довгий піщаний пляж, а вода вражає своєю
чистотою і прозорістю, видно, як зграйки
рибок підпливають до берега.
А ось і наші діти. Вони вибігли нам назустріч — засмаглі, щасливі, розкуті. За кілька
днів перебування на свіжому повітрі, у спілкуванні з природою малюки помітно підросли, а старшокласники дружно тримались

І ось перша зміна у
таборі закінчується. Ми
поцікавились у керівника Лариси Скоренко, як пройшла зміна.
«Чудово! Це місце ніби
спеціально створене
для дитячого відпочинку!» — вона показала
нам нове спорядження (намети, каремати,
спальні мішки), провела до душової, показала сучасні намети з
усіма зручностями.

Увага!

Безкоштовний
відпочинок
Із 19 липня по 01 серпня ц. р. у наметовому таборі «Славутич-Кемп» —
друга зміна. Путівки — безкоштовні
(за рахунок благодійного фонду «Джерело надії», засновник і почесний президент — віце-губернатор Київщини
Ярослав Москаленко).
Звертатися до відділу освіти Вишгородського РДА за тел:
(04596) 54-548 (Тетяна Сидорчук)
Харчування та медичне обслуговування
забезпечує санаторій «Славутич». За зміну
не було жодного випадку харчових отруєнь
— меню суворо контролюють медичні працівники, а кухарі із задоволенням залучають
до процесу приготування їжі юних скаутів.
Втім, той, хто відпочив у таборі, навчився запалити вогнище, зварити польову кашу
і навіть орієнтуватися на місцевості. Спортивному орієнтуванню вчать дітей вихователі-інструктори.
Ми розмовляли і з дітьми. Табір став для
багатьох відкриттям. А дехто, хто бував у
Криму, ніскільки не шкодує, що частину літа
провів у наметовому містечку. Причому –
за перебування там батьки не сплачували
ні копійки. Аби потрапити на зміну, треба
лише звернутися до педагога-організатора
школи (благодійний фонд «Джерело надії»
співпрацює із кожною школою).
Тим батькам, які сумніваються — чи
варто відривати дитину від дому, від бать-

одне одного. Бо саме спільне таборування
допомагає їм краще пізнати одне одного,
здружитися, визначитися у захопленнях.
Цьому сприяють цікаве дозвілля, творчі майстерні, спортивні змагання, організовані досвідченими педагогами та психологами.
Дітей із Вишгородщини віком від 8 до 18
років у таборі — 114. Ідея організувати для
учасників «Фестивалю мрій», що відбувся у
районі, наметовий табір належить Ярославу Москаленку – засновнику й почесному
президенту благодійного фонду «Джерело
надії». Творча молодь (яка залюбки брала
участь у майстер-класах, прагнула до всього нового, прогресивного) привернула увагу засновників фонду, які вирішили зробити
дітям подарунок — організувати безкоштовний відпочинок. Цю ідею віце-губернатора
зустріли на «ура».
Вітаємо люблячу бабусю і матусю
Ольгу Василівну ГРОМИКО з ювілеєм!
Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
лом
ом.
ом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
я,
я,
І добре серце не підкориться рокам.
З повагою діти і онуки

ківської опіки та і взагалі — як там спати у
наметах, на землі — радимо поспілкуватися
із тими дітьми, що вже відпочивають у цьому таборі. Запевняємо: таких вражень від
справжнього відпочинку на природі у них
іще не було.
Керівник Всеукраїнської скаутської спілки, організатор табору «Славутич-Кемп»
Сергій Капустін радий ознайомити батьків з
умовами, в яких відпочивають діти: «Навіть
тоді, коли дошкуляли сильні дощі, ми зуміли
налагодити побут. У подібних таборах особисто працюю з 1989 року і, як ніхто інший,
знаю все про безпеку такого відпочинку. А
краще за все про це свідчать факти. З початку зміни не було в таборі жодної непе-
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Перспективи

Українська земля
подорожчає
Після земельної реформи земля в Україні
подорожчає майже вдвічі через зміну нормативної оцінки. Нині середня
ціна оренди становить
316 грн за гектар, і вона
не індексувалася впродовж кількох років, незважаючи на інфляцію.
Нормативна оцінка гектара становить 11 тисяч
300 грн. А після реформи
підвищиться до 19 тисяч
900 грн. Орендна плата
вираховується в розмірі
не менше 3% від нормативної оцінки землі, отже
— середня орендна плата
становитиме 600 грн за
гектар.
«Це абсолютно прийнятна ціна, — вважає заступник міністра аграрної
політики і продовольства
Микола Безуглий, — і її
підвищення не ударить по
великих
підприємствах.
Зараз деякі бізнесмени
платять і 1000, і 1200 грн
за гектар орендованої землі. Нагадаю, що ціна 300
грн була і тоді, коли тонна
пшениці коштувала менше
1000 грн. А сьогодні тонна
пшениці коштує 2100- 2200
грн».

Законодавство

В Україні з’явився
земельний кадастр

редбачуваної ситуації ні з харчуванням, ні з
медичним обслуговуванням. На противагу
деяким стаціонарним таборам, про які повідомляють ЗМІ».
У таборі працюють 30 дорослих. Це —
педагоги, керівники груп, кухарі, медики,
тренери. Фахівці, які люблять дітей, ставляться до кожного вихованця з повагою. У
цьому й секрет табору. Тут усе сплановано
на прагненні дорослих розвинути самостійність у кожної дитини. Діти вміють поставити
намет, приготувати разом із кухарями їжу,
лагодити одяг та ін. Вони працюють з рубанком і глиною, вчаться майструвати і малювати, фотографувати.
Вони підтягнуті і спортивні. Вміють керувати човном-каюком на воді, стріляти з лука
та пневматичних рушниць, замість компаса
користуватися джи-пі-єс-навігаторами. Чи
навчились би вони цього у Криму, про який
зазвичай мріють батьки?

СУВИД сумує
Сувидська сільська рада, виконком, депутати глибоко сумують
у зв’язку з трагічною смертю депутата місцевої ради Федора Ходарченка, який загинув у 23 роки,
і висловлюють щирі співчуття сім’ї
загиблого.
Від редакції: Федора у Боденьках поважали всі — від старих
до малих. Працелюбний, безвідмовний, врівноважений, він користувався заслуженою повагою
і в колективі Вищедубечанського

державного лісового господарства, де працював майстром лісу,
водієм. Ніщо не віщувало біди. Не
залишив Федір ні записок, ні СМС
у власному мобільному телефоні.
Пішов з життя, ні з ким не попрощався. Почорніла від горя мати,
яку морально підтримують чоловік, рідні, односельці.
Трагедія для батьків смерть
дитини. Але житиме у селі добра
пам’ять про цього чудового юнака, якому не судилося стати чиєюсь надією і опорою. Земля йому
пером!

Верховна Рада (голосами 260 депутатів) ухвалила закон про державний земельний кадастр,
який установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності
у сфері єдиної державної
геоінформаційної системи відомостей про землі
в межах державного кордону України, їх цільове
призначення, обмеження
у їх використанні, а також
дані про кількісну і якісну
характеристику земель,
їх оцінку, про розподіл
земель між власниками і
користувачами.
До Державного земельного кадастру включаються
такі відомості про землі:
найменування та угіддя (плюс інформація про
їх якісні характеристики та
документи, на підставі яких
їх визначено) адміністративно-територіальної одиниці, опис її меж, площа,
категорія та інформація про
документи, на підставі яких
встановлено категорію;
повне найменування суміжних
адміністративнотериторіальних
одиниць,
інформація про акти, на
підставі яких встановлені та
змінені межі адміністративно-територіальних одиниць.
Крім того, до кадастру
вводитимуться
відомості
про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної
одиниці, відомості про
бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної
одиниці.
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Календар

Вишгород

У місті першого салюту

Цей день в історії
16 липня – День бухгалтера
622 — початок ісламського календаря
1661 — Стокгольмським банком випущені перші європейські
банкноти
1909 — заснована компанія
Audi
1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Італії
Іменини: Анатолій, Василь,
Іван, Костянтин, Марк (Марко),
Никодим, Олександр
17 липня – День етнографа,
День металурга
1933 — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до
Херсона вийшов у перший рейс
пасажирський пароплав
1975 — відбулася стиковка космічних кораблів «Союз»
(СРСР) і «Аполлон» (США)
Іменини: Андрій, Богдан,
Єфим (Юхим), Марфа (Марта),
Федір, Федот
18 липня
1898 — П’єр і Марія Кюрі
представили в Паризьку Академію доповідь що, окрім урану,
існують і інші радіоактивні елементи
1954 — перший фестиваль
джазової музики в Ньюпорті,
штат Род-Айленд, США
1954 — введено спільне навчання в школах СРСР
Іменини: Анна (Ганна), Варвара, Єлизавета, Кирило, Сергій
19 липня
1822 — французький вчений
Жозеф Ньєпс зробив першу в
світі фотографію
1870 — почалася французькопрусська війна
1900 — відкрито Паризьке метро
Іменини: Антон (Антоній),
Валентин, Василь, Єремій, Інокентій
20 липня – Міжнародний
день шахістів
1534 — у Кембриджі зареєстровано перше в світі видавництво
1585 — експедиція Джона Девіса досягла південного краю
Гренландії, який назвали Землею Запустіння
1926 — Катеринослав перейменований на Дніпропетровськ
1976 — посадочний відсік
американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м’яку
посадку на поверхню Марса
Іменини: Герман, Євдокія,
Євфросинія,
Лук’ян,
Папій,
Фома (Хома)
21 липня
1542 — для боротьби із протестантизмом Папа римський
Павло III заснував Конгрегацію
Святого Престолу, орган, що
контролював діяльність інквізиції
1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін в рамках польоту «Apollo
11» виходять на поверхню Місяця
Іменини: Прокіп
22 липня
1979 — компанія Sony почала продавати побутові пристрої
«Walkman»
1983 — американець Дік Сміт
першим облетів Землю на гелікоптері
Іменини: Кирило, Панкрат,
Олександр, Федір

Побратимство

Нещодавно з поїздки до Бєлгорода — міста Російської Федерації, що
приєдналося до побратимів Вишгорода — повернулася офіційна делегація міськради (про це йшлося у №
22 від 28 травня ц. р. нашої газети).
Укладено угоду про співпрацю.
Чим живе сьогодні місто першого
салюту?
Марія КУЗЬМЕНКО

Нагадаємо, що 5 серпня 1943 року
радянські війська звільнили Бєлгород
від німецько-фашистських окупантів –
цього року відзначатиметься 68-а річниця пам’ятної дати. Коли до Перемоги залишалось ще два роки, вперше Вітчизна
салютувала воїнам-визволителям Степового та Воронезького фронтів.
5 серпня у Бєлгороді — День міста.
На сайті в Інтернеті розміщено різноманітну інформацію щодо підготовки
до цієї події. Так, мер міста Сергій Боженов зустрівся з учасниками форуму
«Ніжеголь-2011» — молодими росіянами, українцями, абхазцями, які захищають на форумі свої творчі проекти.
Місто відзначило День сім’ї, кохання та
вірності, привітавши молоді пари, а також подружжя Нефедових, у яких народилося троє дівчаток. На 41-й сесії ради
депутатів Сергій Боженов звітував про
хід виконання у минулому році Стратегії
розвитку міста, яку розроблено до 2025
року і яка містить головні напрямки – забезпечення сталого розвитку Бєлгорода, інвестиції в людський фактор і розвиток місцевого самоврядування.

Бєлгород
називають
у Росії Розумним містом, містом
з розумною
інфраструктурою.
Недарма він є
лауреатом
та переможцем багатьох всеросійських
конкурсів та визнаний кращим міським
центром Центрального Федеративного
округу як «найупорядкованіший населений пункт», а за підсумками всеросійського конкурсу економічного розвитку
«Золотий рубль» став переможцем.
Бєлгород — зручне для проживання
місто. Всі тротуари тут вимощені керамічною плиткою, у центрі — сквери та
парки з розкішними квітковими клумбами. Тут чимало пам’ятників та скульптурних композицій. 22 погруддя Героїв
Радянського Союзу і Героїв Росії встановлені у парку Перемоги на алеї Героїв.
Серед них — легендарному командувачу
Першого Українського фронту генералу
армії Миколі Ватутіну.
Бєлгород приємно дивує й цікавими
скульптурними композиціями — наприклад, Регулювальнику, Волейболістам,
Двірнику і навіть першим нашим Човникам, які ледве тягнуть величезні валізи.
Композицію вдало розташовано біля
центрального ринку.
Історія міста – у назвах його вулиць,
у будинках і спорудах, від яких віє духом
старовини. Досить сказати, що тут свято
бережуть пам’ять про великого чудот-

ворця і благодійника святителя Іоасафа, засновника Бєлгородської фортеці
князя Андрія Волконського, першого
бєлгородського губернатора князя Юрія
Трубецького, а також дипломата, сподвижника Петра I, головного воєводу
Великого Бєлгородського полку полководця Бориса Шереметьєва.
Є тут і пам’ятник хрестителю Київської Русі князю Володимиру. Отже, нас
поріднює історія, героїчні сторінки якої
написані нашими пращурами, а тепер
пишуться сучасниками — нинішнім поколінням росіян та українців під егідою
двох міст-побратимів — Вишгорода та
Бєлгорода.

Льоррах – колиска традицій
У кожному земному куточку є щось своє, неповторне, притаманне тільки тій чи іншій місцині, зокрема, німецькому Льорраху. Місто розташоване в одному з наймальовничіших районів на південному заході Німеччини в долині Візе, неподалік
від французького та швейцарського кордонів. Гори в південній
частині лісу – ідеальне місце для любителів лижного спорту
взимку і для піших прогулянок або альпінізму влітку. Незабутнє враження у туристів залишає музей під відкритим небом з
реконструйованими селянськими садибами.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

Побратимство

Вишгород

16 липня

2011 року
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Перлина «Золотого кільця»
Суздаль – одне з найкрасивіших
російських міст. Має близько 1000
років самобутньої історії. За кількістю пам’яток давньоруського мистецтва і збереження свого старого зовнішнього вигляду Суздаль не знає
собі рівних і по праву вважається
містом-музеєм. Це
душа і серце Золотого кільця Росії. У
цьому місті кожен
камінь був свідком
багатовікової
історії – історії славних
перемог і звершень
російського народу,
дух якого зберігся в
стінах міста.

Воно мало розгалужені торговельні
зв’язки з народами Півночі та Середньої Азії. В курганах знайдені стародавні монети, викарбувані в Самарканді,
Бухарі, Німеччині.
Фестиваль Російської казки
Фестиваль Російської казки щорічно

Підготувала
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО з інтернету

Як і у всіх містах
російської глибинки, в Суздалі незабутнє враження залишають вузькі тихі вулички, дерев’яні будиночки, величезна
кількість церков і монастирів.
Сама історія, якою дихає кожна частинка цього прекрасного міста, атмосфера, наповнена неспішністю, створюють неповторне враження того, що час
зупинився.
Уперше Суздаль згадується 1024р.
під назвою Суждаль. Виник він на місці
найдавнішого землеробського і торгово-ремісничого поселення. Є всі підстави вважати, що перші поселенці
з’явилися тут не пізніше IX століття. Матеріальні свідчення розкопок на околицях Суздаля підтверджують, що стародавнє поселення не було ізольованим.

Інтернаціональний
музичний фестиваль «Stimmen»
Із 7 по 31 липня в Льорраху проходить вісімнадцятий
інтернаціональний музичний
фестиваль «Stimmen». Більше
30 німецьких і міжнародних
представників
музкультури
демонструють там свої таланти. У рамках фестивалю під
гаслом «Lerrach singt!» 9 липня
під відкритим небом відбулося понад 200 грандіозних виступів сотні учасників фесту з
Тайваню, Швейцарії, Франції
та Німеччини. Російські пісні і
культуру народного співу продемонстрував хор «Відлуння».

проводиться в Суздалі в лютому і триває три дні. Щоразу символом фестивалю вибирається персонаж російських
казок. Традиційно свято відкривається
карнавальною ходою казкових персонажів до Торгової площі Суздаля, де
проходить церемонія відкриття фестивалю та виступають артисти. Цього року
Фестиваль Російської казки в Суздалі
проходив з 6 по 8 березня.
Івана Купала по-суздальськи
Місце дійства стародавнього російського свята – берег суздальської річки
Кам’янки. У 2011 році свято Івана Купала відзначали в ніч з 6 на 7 липня на
території готельного комплексу «Пушкарська слобода» і з 9 на 10 липня – на
території ГТК «Терцентр».
Свято огірка
Воно присвячене суздальському огірку. Вирощування огірків у Суздалі
— традиційне заняття місцевого населення. Свято щорічно проводиться в липні на
території суздальського музею дерев’яного зодчества. У
2011 році свято огірка в Суздалі відзначатимуть 16 липня.
День міста
День міста Суздаля щорічно відзначається в серпні.
Святкові заходи проходять

Передзвін
слов’янських мотивів
Традиційно відзначили у
Льорраху День слов’янської
писемності-2011.
Цьогоріч
воно пройшло в Праттельн.
Відсвяткували з розмахом і весело – в істинно слов’янських
традиціях гостинності й хлібосольства.
Представники посольств
Росії, Білорусії, України та Болгарії відкрили захід, привітали
учасників з Днем слов’янської
писемності. Дійство на честь
просвітителів слов’ян Кирила і Мефодія почалося
з Божественної Літургії. У
п’ятигодинній
програмі
виступили
кращі творчі колективи
з Швейцарії
та Німеччини. На сцені
танцювали,
співали і грали на різних
музичних інструментах,
жартували.

у всьому місті, а головне дійство – на
Торговій площі. Неодмінні атрибути
цього свята: хода колони від будинку
адміністрації Суздаля до Торгової площі, святковий концерт, феєрверк і нічна
дискотека. Датою заснування Суздаля
вважають 1024 рік. У 2011 році День
міста відзначатимуть 13 серпня.
Богатирські забави,
мужицькі ігрища
Кілька років поспіль у Володимирській
області проходять «Богатирські забави» –
фольклорне свято. У Суздалі називають
– «Мужицькі ігрища» і традиційно проводять на території музею дерев’яного
зодчества. Головні герої свята – веселі
Фома і Ярема на очах у публіки вирішують
ряд своїх селянських завдань. У програмі
також виступи фольклорних колективів і
змагання професійних спортсменів. У де-

яких забавах та конкурсах активну участь
беруть і гості свята.

Єфросинівський ярмарок
Протягом кількох сторіч у Суздалі
проводився великий російський сільськогосподарський ярмарок. Роки соціалізму перервали цю чудову традицію,
але нещодавно ярмарок відновлено.
Учасниками його є представники великих сільськогосподарських підприємств, власники фермерсько-селянських господарств і приватних садиб.
На ярмарку можна не лише придбати потрібну продукцію, пригоститися
вишуканими стравами, послухати виступ фольклорних колективів, а й взяти
участь у багатьох конкурсах, забавах,
лотереї. У 2011 році Єфросинівський
ярмарок у Суздалі проведуть 1 жовтня.
Пам’ятник чорнобильцям
У Суздалі до 25-ої річниці найстрашнішої техногенної катастрофи зібралися
майже всі чорнобильці суздальської землі, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС, і вдови тих, хто віддав життя,
угамовуючи «мирний» атом.
Учасники заходу пройшли до
Вічного вогню, де відбувся мітинг,
присвячений відкриттю щойно
встановленого пам’ятника. Гроші
на нього виділила адміністрація
району.
Була хвилина мовчання, були
промови, а потім з двометрового
монумента зняли червону тканину. Відкрилися рядки на граніті:
«Безкорисливість, благородство, безсмертя».

Льоррах – колиска традицій
«Catwalk» – філософія моди
У самому серці Льорраха бутік модного одягу
«Catwalk» відкриває перед вами двері ексклюзивної моди, яка підкреслить вашу індивідуальність. «Catwalk» представляє філософію моди!
Господиня салону вважає, що кожна жінка варта подіуму, і дає шанс це відчути. Колекція бутика — ручна робота Олени Трефцер – есклюзив на італійських шовках експресіоністських
мотивів і мінімалістичних конструкціях. Тут ви
відчуєте колорит свята жіночності й спокусливої філософії. У салоні створять вам новий, екстравагантний імідж неординарні фасони одягу.
У «Catwalk» також представлена нова колекція
всесвітньо відомої берлінської марки FIRMA, яка
своїми інноваційними напрямками створила фурор в Європі й Америці і стала найпопулярнішим
брендом Німеччини.
Фестиваль повітряних куль – 2011
Водночас із сезонним відкриттям у Льорраху
«Європарку» на його території пройшов фестиваль з повітроплавання 2011 року. Усі охочі змогли за окрему плату політати на повітряних кулях
навколо «Європарку» над мальовничою долиною Верхнього Рейну.
І для тих, хто в повітрі, і для тих, хто залишився спостерігати за польотом із землі, видовище
справило надзвичайне враження.

«Шоколадний» фестиваль
Хорошою традицією у Льорраху стало проведення шоколадного фестивалю фабрикою
«Milka Kraft Foods». На кілька днів місто охопила
«солодка лихоманка». Театралізовані дійства,
конкурси, безліч смачних подарунків були із відомою дорослим і малечі брендовою фіолетовою коровою.
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Цілющі рослини

Проти передчасного
старіння
Інколи природний процес
старіння організму прискорюється, і він зношується
значно раніше.
Борис РУДЕНКО
Цілющі рослини з великим
вмістом клітковини, фрукти,
овочі допомагають підтримувати життєві сили у літніх людей, попереджати передчасне
старіння організму, продовжити життя і зберегти молодість.
Гострий медок
Розтерту цибулю з медом
(1:1) приймайте по 1 ст. ложці
вранці і ввечері протягом 2-х
місяців.
Олія з перчиком
Суміш (1 ч. ложка розтертих стручків червоного перцю,
500 г соняшникової олії і 200 г
меду) приймайте 4-5 разів на
день по 1 ст. ложці, поки приготовлена порція не скінчиться.
Курс лікування, якщо необхідно, повторюють через 3 місяці.
Напій довгожителя
Залийте суміш (2 ст. ложки
сухих ягід бузини, 5 ст. ложок
меду) 1 л води, кип’ятіть 5-6
хвилин і процідіть. Випийте напій гарячим упродовж дня.
Ячмінна вода
Суміш (0,5 склянки перловки, подрібнена цедра лимона)
кип’ятіть в 3-х склянках води
20 хвилин, процідіть. Додайте
сік із цілого лимона і 1 ст. ложку цукру, перемішайте. Пийте
одержану «ячмінну воду» впродовж дня гарячою або охолодженою.
Сік кропиви
Свіжий сік із квіток глухої
кропиви пийте по 1 ст. ложці 4
рази на день.
Дев’ясилове вино
Суміш (по 1 ст. ложці подрібненого коріння дев’ясилу
і меду) залийте 0,5 л вина
(кагор або портвейн), варіть
10 хвилин, процідіть. Пийте
«дев’ясилове вино» по 50 г двічі або тричі на день після їди.
Еліксир молодості
Візьміть 20 г ісландського
моху (цетрарія), залийте 0,5
л гарячого молока, кип’ятіть
на малому вогні 5 хвилин, настоюйте 30 хвилин і процідіть.
Пийте відвар на молоці («еліксир молодості») по 0,5 склянки
тричі на день.
Для покращення зору
Сік чистотілу змішати з
кип’яченою водою 1:10. Намочити цим розчином тканину і на
2 години перед сном прикласти до очей.
Або свіжу квітку календули
розім’яти і покласти на повіки
на 2 години перед сном.
Покращує зір і вживання волоських горіхів (20 на добу) та
насіння соняшнику (1 склянка
на добу).
Від герпесу і ран
Герпес на губах швидко
мине, якщо змащувати його
перекисом водню 8-10 разів на
день.
Від опіків та різаних ран допоможе біла лілія, настояна
на нерафінованій олії. Квітки
утрамбуйте в ємність і залийте
олією. Через 10 днів ліки готові. Рана заживає днів через 5-6.

Спосіб життя

2011 року

Баскетбол – це круто
Займатися спортом – класно.
Тим більше, якщо він, крім фізичного
здоров’я, приносить ще й моральне
задоволення.
У Вишгороді є чимало спортивних
об’єднань молоді, де можна займатися улюбленою справою – випробовувати сили боротьбою, поганяти на
скейтбордах і велосипедах, пограти у
футбол, теніс чи баскетбол. До того ж,
ще й відстоювати імідж міста у різних
змаганнях й турнірах, заслужено виборювати першість.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО надав Василь КОЛОБОВ, (КП «УФКС»)

Баскетбол – динамічний та яскравий
вид спорту, який стає все популярнішим
серед активної молоді. Проте складно
себе реалізувати, коли немає належної
матеріально-технічної бази для тренувань – спортивного інвентаря, приміщення, спеціально облаштованих майданчиків.
Попри це, хлопці й дівчата мужньо долають труднощі – тренуються, розвиваються та впевнено прямують до поставленої мети.
Зазвичай, хто хоч раз прийшов у команду пограти, залишається в ній надов-

Хронологія

го. Причому такого поняття, як «слабкий
гравець», тут не існує. До кожного ставляться з повагою. А якщо хтось і володіє
м’ячем трохи гірше від інших, більш досвідчені товариші швидко допоможуть
набути спортивної форми. Баскетболісти
вважають, головне – була б охота, а все
інше прийде з часом.
Минулих вихідних на баскетбольному
майданчику стадіону «Енергетик» було
«гаряче». Драйву додали чотири вишгородські баскетбольні команди.
Першість у запеклій боротьбі виборола команда «Аналгін» (Дмитро Шевченко,
Антон Шаль, Дмитро Комлик, Артем Солод) з рахунком 28:26.
Почесне друге – команда «Ггк» (Максим Гуленко, Олександр Гуцул, Олексій
Курдибан), рахунок 16:21. Третє місце
у команди «Пнх» (Віктор Петін, Віктор
Лук’яненко, Гліб Брижанов, Вадим Ковтун). Кращим гравцем визнали Михайла
Любаєва (команда «3Дєсі»), якому подарували баскетбольний м’яч.
Змагання відбулися за фінансової підтримки Асоціації роботодавців Вишгородщини (голова Юрій Колодзян).
Баскетбол у Вишгороді (та, мабуть, у
цілому в державі) тільки відроджується.
Та будь-що на етапі становлення потребує наполегливості, зусиль та підтрим-

Вишгород
ФізкультУРА!

Кращий із кращих –
Михайло Любаєв
ки. Юнаки тренуються і, за можливості,
беруть участь у різних змаганнях. Спорт
загартовує не лише тіло, а й характер,
стимулює бажання рухатися вперед, до
перемоги в улюбленій справі, яка стала невід’ємною часточкою життя. Адже
хлопці щиро переконані, що баскетбол –
це сучасно й круто!

20-річчя Незалежності: 1997

«Шановна редакціє! Добре, що
ви під цією рубрикою подаєте хронологію подій в Україні. Цікаво було
б прочитати на сторінках газети, що
відбувалося за роки Незалежності у
нашому рідному місті Вишгороді?»
Родина Шкільних
Місто і район готуються до відзначення 25-річчя від дати утворення. Редакція
звернулася до мешканців району з проханням — зробити особистий грошовий
внесок у створення книги про місто і район від часів Київської Русі до наших днів.
Прізвища спонсорів видання занесуть до
книжки «Вишгород». Газета друкує історію створення і збереження всесвітньо
відомого шедевру — ікони Володимирської Богоматері, яка зберігається у Третьяковській галереї в Москві і є вишгородською святинею. Принаймні, в цьому
читачів переконує заступник голови обласного Товариства охорони пам’яток
історії та культури Наталя Булаєвська.
Із номера в номер до 25-річчя газета
подає матеріали краєзнавців, наукових
співробітників з історії міста й району.
Про «Вишегород град Вользин» ідеться
у розвідці керівника археологічної експедиції Руслана Орлова, ціла сторінка
присвячена Спасо-Преображенському
Межигірському монастирю й історії його
знищення (додаються протоколи Політбюро ЦК КПРС).
Але на вістрі пера журналістів й політичні проблеми сучасності. Газета передруковує з іншого видання («Час-Тайм»)

статтю В’ячеслава Чорновола «Так хто ж
при владі, панове товарищі?», який піддає критиці кадрову політику Президента України щодо призначень керівників
обласних, районних держадміністрацій
(з колишніх комуністів). До чого це призводить на місцевому рівні, читаємо у
публікації «Чи підніметься «Карат»?», автор якої називає конкретних винуватців у
«розвалі заводу».
Вишгородці сміливо заявляють про
свої політичні переконання. Так, газета
друкує сповідь Надії Романів «Я — бандерівка». А Володимир Саюк розповідає про
борців за незалежність України, зокрема
керівника ОУН Євгена Коновальця.
У місті створено Координаційний
центр з будівництва та земельних питань
при міськвиконкомі, де виконують столярні та сантехнічні роботи, виготовляють розсувні, безшумні двері, передпокої, кухні тощо. Діє відкрите акціонерне
товариство «Веста», де випікають арнаут
вишгородський та інші хлібобулочні вироби.
Триває газифікація верхньої частини
міста.
Указом Президента України увільнено від обов’язків голови Вишгородської
райдержадміністрації Миколу Любаченка і призначено Василя Мельника.
У місті дбають не лише про матеріальне, а й про духовне.
Триває робота над укладанням третього тому «Книги пам’яті України». Керівник ансамблю «Коралі», який запро-

сили у Відень на фестиваль геніального
австрійського композитора Франца Шуберта, просить мешканців міста допомогти у збиранні грошей на цю поїздку.
На десятій сесії міської ради у листопаді йшлося про надання земельних
ділянок для житлового будівництва на
масиві біля НВФ «Карат» (90 земельних
ділянок), а також зарезервовано 20 земельних ділянок для спорудження 10
кооперативних житлових будинків. Сьогодні це — престижний житловий район
приватної забудови «Дідовиця».
Депутат Верховної Ради по Вишгородському виборчому округу №216
Ярослав Бардин у своєму інтерв’ю розповідає про причини, що заважають
прийняти бюджет на 1997 рік, і пояснює
свою тимчасову відсутність на деяких засіданнях ради.
У місті активізують роботу спортивні
товариства. У столичній «Княжій регаті-97» взяла участь флотилія «Вільні вітрила», і за підсумками вишгородські
екіпажі зайняли призові місця. Прагне
перемог і вишгородська футбольна команда «Чайка», яка нерівно виступає на
чемпіонаті області.
Під час шкільних літніх канікул відпочинок для дітей організують і релігійні
громади. У Демидові успішно виступає
дитячий духовий оркестр «Ритм» під орудою Ярослава Глєбовича. Нині маестро
керує муніципальним дитячо-юнацьким
духовим оркестром-студією «Водограй»
м. Вишгорода.

Про все потроху

На Київщині
Президенти України і Китаю підписали кредитну угоду про будівництво
швидкісної електрички між столицею
і аеропортом «Бориспіль». Експортно-імпортний банк Китаю під гарантії України фінансує проект, вартість
якого 372 млн доларів. Роботи розпочнуться вже нинішньої осені.
* Цього тижня скаутський наметовий
табір «Славутич-Камп» поблизу міста
Переяслава-Хмельницького, що на Київщині, в якому відпочивають 96 дітей з
району, відвідали посадовці обласної,

районної держадміністрацій, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації

У районі
* Відбулася робоча зустріч голови райдержадміністрації Олександра
Приходька з представниками швейцарської компанії «Максмейкерс»,
яка погодилася вкласти інвестиції у
спорудження великого розважального комплексу (тематичного парку
з відповідною інфраструктурою) між
Києвом, Вишгородом і Новими Петрівцями.

Катюжанка
зустрічає паломників
Як повідомила редакції сільський голова Лідія Заводська, готують до введення в експлуатацію храмовий комплекс при
місцевій церкві. Але вже зараз паломники, які прибувають до отця Олександра,
можуть переночувати у зручних номерах,
в яких є навіть гаряча вода.
Комплекс споруджують на кошти прихожан церкви та благодійників з усієї
України й далекого зарубіжжя, яким священик молитвою допоміг позбавитися
згубних звичок або вилікуватися від тяжких хвороб.

Мозаїка

Вишгород
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«Бухгалтер, любий мій бухгалтер»
Дата вибрана не випадково — цього дня в 1999 році прийнятий Закон
України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні».
До 2004 року свято відзначалося
п’ять років поспіль Федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, що змусило представників державної влади по-новому поглянути на
фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік — це не тільки податкова
звітність, а й основа для прийняття
управлінських рішень. Врешті Указом
Президента України від 18.06.2004 р.
№ 662/2004 16 липня офіційно оголошено Днем бухгалтера.
До Дня бухгалтера я вирішила розповісти про бухгалтера редакції газети «Вишгород» Ірину Поліщук. На
плечах цієї тендітної жінки — чимало
обов’язків: нарахування зарплатні, комунальні платежі, робота з рекламними агентствами, складання штатного
розкладу й кошторисів, списування
матеріалів тощо. (Частково виконує й
обов’язки секретаря, офіс-менеджера, рекламного агента та ще й стежить
за порядком.)
Анна ОВАКІМЯН

Ірина Петрівна закінчила річні курси
бухгалтерів, Київський державний технікум легкої промисловості, Нікопольський
економічний університет. Має 10-літній
стаж викладацької діяльності в технікумі
(теорія бухгалтерського обліку). Бухгалтером у редакції газети «Вишгород» працює
із грудня 2006-го.
У колективі Ірину Петрівну люблять та
поважають, адже з нею завжди є про що
поговорити й отримати пораду. Вона дуже
жіночна, завжди красиво одягнена, має
бездоганну зачіску. Дуже любить тварин,
особливо свого ротвейлера Арчі. Сім`я
для неї — на першому місці.
У ці літні дні у Вишгороді вирує жіноче клубне життя. Одна
голова добре, а кілька — краще,
тож гуртом шукаємо розв’язання
своїх жіночих проблем.

Тепер «бухгалтер» — одна з найпоширеніших професій. Важко уявити будь-яку галузь національної
економіки без бухгалтера, бо скрізь
потрібний їхній досвід та професійні
знання. Адже кваліфікований бухгалтер — права рука будь-якого керівника і має володіти такими рисами, як:
порядність, скрупульозність (потрібно все встигати вчасно), професійна
організація роботи, відповідальність,
обізнаність із законодавством, знання комп’ютерних програм та ін.

Сусіди
Вийшла заміж Ірина у 20 років за Віктора Поліщука, через рік народила доньку Людмилу. Їй зараз 23, і вона пішла по
маминій стежині: працює у Києві бухгалтером у Державній податковій інспекції.
Чоловік Ірини Петрівни працює у Вишгородському КПЖ і КГ. Гарна дружина й
господиня, Ірина Поліщук вміє все: і готує
смачно, і в’яже, і вишиває, і шиє, і завжди в
неї затишно й тепло в оселі. Її родині можна лише позаздрити, бо вона нестандартна мати та невістка, адже свекруха і дочка
для неї — подруги. Вихідні любить проводити у колі сім`ї, на природі, у лісі й на дачі.
Я завжди вважала, що бухгалтери надзвичайно серйозні й суворі люди, але знайомство з Іриною Поліщук зламало мої
стереотипи. Я зрозуміла, що бухгалтери
бувають і дуже красивими, і приємними
особами. На мою думку, Ірина Петрівна
дуже цікава й привітна людина.

Бухгалтер має добре знати не тільки теорію, а й бути чудовим практиком.
Кваліфікація бухгалтера важлива для
кар’єрного росту, бо керівник не триматиме некомпетентного бухгалтера і
не сприятиме в подальшому просуванні
службовою драбиною.
Плюси професії:
Затребуваність на ринку праці.
Здебільшого нормований робочий
день.
Можна мати додатковий заробіток,
наприклад, допомагати з веденням бухгалтерії дрібним підприємцям.
Великий вибір навчальних закладів:
фінансові вузи, курси бухгалтерів і бухгалтерські семінари.
Мінуси:
Часті зміни та неузгодженості в законодавстві, наприклад, податкового та
бухгалтерського.
Іноді виконувати вказівки вищого начальства, навіть якщо вони здаються неправильними.
Діяльність бухгалтера жорстко регламентована і не залишає простору для
творчості.
Помилки бухгалтера призводять до
санкцій, штрафів тощо.

Щастю
можна навчитися

Світлана ШЕВЧЕНКО
ФОТО авторки

Кожна жінка має любити й поважати тих, хто поруч, і розпочати
треба з любові та поваги до себе.
Цьому можна навчитися. Наступна
зустріч у клубі «Щаслива жінка» —
17 липня о 14:00. Запрошуємо всіх
охочих на чашку чаю у теплу атмосферу любові за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а. Контактний телефон: (093) 582-11-58.

Кросворд «Рибний»
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Ікра судака в оболонці, посолена сухою
сіллю. 8. Озерно-річкова риба родини коропових, сира ікра якої
отруйна. 9. Морська риба родини лососевих. 10. Морська риба
загону окунеподібних (морський півник). 11. Тихоокеанський лосось з червоним забарвленням. 12. Лісова пташка родини воронових. 14. Морська теплолюбна рибка загону окунеподібних. 17.
Ссавець з ластами родини тюленів. 19. Сітка для лову риби. 21.
Лімфа з крапельками жиру (молочний сік). 23. Ні чортові кочерга, ні богові ... .24. Слово для славлення бога. 25. Морська безхребетна тварина, подібна до омара без клешень. 26. Литовська
рибна юшка.
По вертикалі: 1. Великий морський ссавець. 2. Молода рибка. 3. Овечий пастух. 4. Те, що й анчоус. 5. Риба. 6. Прісноводна
косякова риба родини коропових. 13. Морська хижа риба підкласу пластинчатозябрових. 14. Морська промислова риба з білим
м’ясом (рос.). 15. Ветеринарний лікар (рос.). 16. Морські риби
загону окунеподібних, деякі види котрих отруйні. 18. Маленька
пташка. 20. Феодальне володіння в країнах Сходу. 21. Невелика
морська риба родини анчоусів. 22. Промислова риба родини коропових.
На дозвіллі

Культура

Головний приз –
фільму
про Чорнобиль
На Міжнародному кінофестивалі у Брюсселі
відразу дві нагороди – головний приз і приз Журі молодих європейців отримав
фільм Олександра Міндадзе
«У суботу», який розповідає
лише про один день чорнобильської трагедії — 26 квітня
1986 року.
Залишається тільки подивитися цю стрічку на екранах
України.
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Безпека життя

Хмара б’є
наповал
Україну атакували грози
з дощами, буревіями, іноді їхніми жертвами стають
люди.
Хлопчаки грали у футбол і,
захоплені грою, не звернули
увагу на блискавку і зливу. Із
п’яти троє вже ніколи не ганятимуть м’яча.
Щороку від блискавки гине
близько сотні людей в Європі
і стільки ж — у США. В Японії
вона зупинила реактор.
Блискавка — це гігантський
електричний іскровий розряд в атмосфері, що супроводжується сліпучим спалахом і різким звуком (громом).
Середня довжина блискавки
— 2, 5 км, хоча деякі розряди
сягають 20 км.
Що ж робити, якщо гроза
застала вас у полі? Не біжіть,
а йдіть повільно, схилившись
якомога нижче, а краще —
навприсядки. Не варто під
час грози пересуватись велосипедом, мопедом або
мотоциклом. Не можна навіть торкатись цієї техніки,
краще залишити її і відійти
від неї хоча б на кілька метрів.
Уникайте води, яка є відмінним провідником струму.
Удар блискавки поширюється водоймою в радіусі майже 100 метрів. Під час грози
не можна відпочивати біля
води.
Безпечніше за все перебувати у приміщенні з громовідводом. Перечекати грозу
можна у магазині, під’їзді, під
навісом біля стіни будинку.
Не страшно бути в автомобілі — треба тільки опустити
скло.
Не можна ховатись під деревами. Не забувайте, що
блискавка влучає у найвищі
з них (дуби, тополі, сосни).
Чим менше дерево, тим безпечніше.
Не можна ховатися у лісі,
бо мокрі дерева проводять
струм.
У квартирі під час грози
зачиняйте вікна, вимикайте
телевізор та антенний ввід,
витягніть із комп’ютера мережевий кабель, якщо підключення не оптововолоконне.
Не торкайтесь нічого мокрого, залізного, електричного. Не сидіть біля багаття
і не перебувайте під лінією
електропередач.
Не розмовляйте під час
грози по мобільному телефону — повністю вимкніть його.
Годинник, ланцюжок, розкрита над головою парасолька — потенційні об’єкти для
удару блискавки, а для кульової ці предмети взагалі як
магніти. Тому краще за все
покласти їх у сумку або поліетиленовий пакет і тримати
в опущеній руці, не торкаючись землі.
Якщо блискавка зачепила
людину і вона знепритомніла, перенесіть її у добре провітрюване приміщення, тепло вкутайте, зробіть штучне
дихання і негайно викличте
«швидку» допомогу.
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Реклама

Вишгород

Підприємство TOB з II "Хенкель Баутехнік (Україна)"
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
1. Начальник відділу експлуатації — вік 25-50 років, чоловік, освіта вища інженерно-технічна, вільне
володіння комп'ютером (MS WORD, EXCEL бажано Auto CAD ), досвід роботи на аналогічній посаді 3-5
років.
Основні обов'язки:
— Загальне керівництво відділом експлуатації.
— Організація експлуатації та ремонту виробничого обладнання згідно з нормативними вимогами підприємства, діючого законодавства, вимогами виробника.
— Організація і контроль обслуговування газового та електрогосподарства, котельні, водопостачання,
очисних споруд, пожежної безпеки.
— Розробка нормативної документації відділу, робота з договорами, взаємодія з партнерами.
Заробітна плата висока.
2. Електромеханік дільниці — вік 25-45 років, чоловік, освіта вища інженерно-технічна, базова вища,
професійна; спеціальність — інженер-електрик, інженер-електромеханік, технік-електрик, електрослюсар, досвід обслуговування систем промислової автоматики та ділянок силової мережі, досвід роботи на
аналогічній посаді 2-5 років.
Заробітна плата висока.
По довідки звертатись до відділу кадрів підприємства.
Адреса: Вишгород, вул. Новопромислова, 2. Телефон: (044) 490-77-67
Вважати недійсним акт на
земельну ділянку, за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рудня-Димерська, вул. Молодіжна,
виданий Вишгородським земельним відділом на ім’я Гецуша Миколи Миколайовича.
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