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Україна — вперше в історії — виборола почесне право провести етап
міжнародних змагань із швидкісних
перегонів. У нас, у Вишгороді, 29-31
липня під патронатом Президента
України Віктора Януковича відбудеться Гран-прі України чемпіонату світу з
перегонів на моторних човнах у класі
«Формула-1» на воді.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

У перегонах візьмуть участь команди
з Італії, США, Об’єднаних арабських еміратів, Китаю, Португалії, Катару, Швеції,
Російської Федерації.
Вишгород не просто підготувався до
змагань. Наше місто наче набуло нової
формули свого розвитку й упевнено крокує до міста обласного значення. До змін
останніх кількох років вишгородці вже
звикли. Та до них додалися зміни останніх кількох місяців (див. стор. 5).
У понеділок, 25 липня, відкривають
реконструйовану проїжджу частину вул.
Набережної. Ура, вишгородці, відтепер
до Києва добиратися швидше і зручніше!
На чітко позначених переходах рух авті-

Вишгородський міський голова Віктор Решетняк на площі Т. Шевченка, де зводять пам’ятник свв. Борису і Глібу

вок і пішоходів регулюватимуть світлофори. З’явилися
нові та пояскравішали колишні дорожні знаки.
У Вишгородській центральній районній лікарні закінчується ремонт приймального та реанімаційного
відділень, туди завезено нове обладнання. Перед очима виростає пам’ятник свв. Борису і Глібу, від пл. Т.
Шевченка рушником проліг тротуар до «Ольжинграду». На вул. Н. Шолуденка облаштовано тротуар і «кишені» для транспорту, відновлено клумбу і бордюри

Тема

навколо неї навпроти «Аптеки доброго дня».
Справа від школи «Сузір’я» до басейну та до будинків 9 і 11 на вул. Дніпровській ведуть свіжозаасфальтовані заїзди. Вирівнюють сходи до БК «Енергетик», готують майданчик для розвантаження катерів (на старті
перегонів) за «Бегемотиками». За бетонною чайкою
виріс сквер із зручними доріжками, спортивним майданчиком для дітей, на вкритій якісним асфальтом
площині монтують сучасний скейт-парк.

Зміни торкнулися не тільки вулиць нашого міста.
Вишгородці вже не тільки вимагають від міської влади
чи дякують меру Віктору Решетняку — справжньому
господарнику, — все більше куточків Вишгорода прикрашають самі (чит. стор. 11 і 15).
Тож ми всі заслужили на шоу, яке відбудеться на
Київському морі за такою програмою:
(див. нижче)

Одна замість трьох
Програма змагань

29 липня
11:15 – 12:15 та 12:30 – 12:50 — тестові заїзди
команд у класі F1 і F4;
12:00 — презентація програми інвестиційної
привабливості Київської області (на набережній),
12:30 — відкриття найсучаснішого скейтпарку України (біля бетонної чайки)
13:00 – 13:20 — кваліфікація команд у класі F4;
17:00 – 17:20 — перший день змагань у класі F4;
18:00 – 19:00 — кваліфікація команд у класі F1;
19:00 – 19:30 — прес-конференція учасників
змагань за результатами першого дня

30 липня
13:00 — обхід губернатором фестивальних палаток на просп. І. Мазепи
17:10 – 17:20 — зустріч Президента України Вітора Януковича;
17:20 – 18:00 — урочисте відкриття чемпіонату;
За інформацією фірми «Сіндбад», вартість квитка (тобто
18:00 – 18:45 — перегони в акваторії Київського
місця на трибуні на цілий день) складає: 29.07 — 100 грн,
30.07 — 250 грн, 31.07 — 200 грн. Одне місце в другій сек- водосховища;
18:45 – 19:00 — церемонія нагородження переції віп-трибун у зоні старту коштуватиме 8 тис. грн за три
можців змагань
дні змагань.
Окрім цього, 30 липня — День Вишгорода:
Замовити квитки на трибуни «Формули-1 на воді» можна
з 10:00 на пл. Т. Шевченка —відкриття
за телефонами: (380044) 220-11-83, 220-11-85, (093) 50007-70, (050) 418-28-26 або електронною поштою: tour@ пам’ятника свв. Борису і Глібу та весільна
церемонія,
sindbad.kiev.ua.

www.vyshgorod.osp-ua.info
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з 11:15 по 14:30 на просп. І. Мазепи — фестиваль народної творчості та майстер-класи,
з 14:30 — святковий концерт,
а з 16:00 — урочиста хода із центру міста
(по просп. І. Мазепи, вул. Н. Шолуденка та
Набережній) до місця проведення змагань
з 19:00 до 22:15 — концерт за участю зірок
естради;
22:30 — святковий феєрверк
31 липня
8:00 – 9:00 — попередні заїзди команд;
9:00 – 9:15 — жеребкування заїздів та учасників;
9:15 – 10:15 — технічна підготовка човнів;
10:15 – 10:30 — урочисте відкриття перегонів
на Кубок Президента України;
10:30 – 11:00 — парад учасників (в акваторії Київського моря)
11:00 – 12:00 — перегони на Кубок Президента
України;
12:00 – 12:15 — церемонія нагородження переможців;
12:30 – 14:30 — концертна програма
Ці три дні дизель-потяг за маршрутом
«Вишгород — Київ» курсуватиме щодвігодини.

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

2

23 липня

2011 року

ІНФОРМвікно

Вишгород

Соціальний захист

Хронологія

Зміни у призначенні субсидій
Кабінет
Міністрів
України
спростив процедуру призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер субсидію можуть отримати
пенсіонери навіть за умови, що
з ними в квартирі прописані їхні
діти, які не проживають разом з
батьками, а живуть і працюють в
іншому місті.
Таким пенсіонерам досить надати довідку або підтвердження двох
свідків, що діти з ними не живуть.
Раніше без довідки про доходи всіх
прописаних на житловій площі осіб
субсидія не призначалась.
Іще одна новина: якщо рівень
доходів непрацюючих громадян
(пенсіонерів, інвалідів, дітей) не змінюється, субсидії подовжуються соціальними службами автоматично.
Якщо ж доходи зросли й отримувач субсидії про це не повідомив, а
все стало зрозумілим при перевірці
працівниками Мінсоцполітики, то
раніше виплачені кошти треба повернути добровільно чи через суд.
Зараз кожні півроку треба самостійно подовжувати державну допомогу.
Сім’ї інвалідів І-ІІ групи, а також
родини з дітьми можуть сплачувати
за комунальні послуги 10% за умови, якщо середньомісячний дохід на
кожного члена сім’ї не перевищує
50% прожиткового мінімуму (480
грн). Із 1 січня 2012 р. рівень доходу
підвищиться до 100% прожиткового
мінімуму (1004 грн). «Завдяки цьому рішенню уряду 70 тисяч сімей з
інвалідами і дітьми зможуть зекономити 5% своїх сімейних витрат», —
зазначив міністр праці і соцполітики
Сергій Тігіпко.
Легше буде й боржникам. Якщо
раніше ті, хто заборгував за житлово-комунальні послуги (ЖКП),
сформовані до 1 грудня 2006 року,
субсидію не отримували, то тепер
вони можуть розраховувати на допомогу держави.

Не буде також перешкодою для
призначення субсидії наявність автомобіля, якщо термін його використання 10 років (для вітчизняного) і 15 років (для іноземного авто).
Раніше, якщо в сім’ї був автомобіль,
навіть старий, субсидію не надавали.
А от щодо земельних ділянок
і будинків у селі поблажок немає.
Вважається, що все це може приносити додатковий доход. Виняток —
якщо ділянка не перевищує шести
соток.
Зменшені й терміни оформлення субсидій — до 15 днів (раніше
вони не обмежувалися).
Новий порядок прийнятий урядом України 6 липня поточного
року, але почне діяти тільки після того, як зміни до Постанови №
1156 будуть надруковані.
На субсидії цього року в державному бюджеті закладено 7 млрд грн
(на 1, 1 млрд грн більше, ніж минулого).

А як у Вишгороді?
Із початку року по субсидії на
відшкодування витрат за житловокомунальні послуги звернулося 917
сімей (місто /Вишгород і Димер/ —
526, села — 391), призначено 817
субсидій (місто — 498, село — 319).
Для порівняння: минулого року по
субсидії на Вишгородщині звернулося 1108 сімей, зокрема у міській
місцевості — 536, у сільській — 572.
Цьогорічний середньомісячний
розмір призначеної субсидії 160,34
грн: у місті — 106,60 грн, у селах —
53,74 грн. Для порівняння: у 2010му середня призначена субсидія у
місяць складала 169, 37 грн (місто
— 107, 59 грн, село — 61, 78 грн).
Найбільшу субсидію цього року
отримали в сумі 620,85 грн (в опалювальний період), найменшу —
0,81 грн.

Законодавство
Закон «Про безоплатну правову
допомогу» діє з 9 липня 2011 р. Безоплатна правова допомога гарантована
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів та
інших джерел.
Світлана ЧЕРЕПАН,
спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу
Вишгородської міської ради

Закон передбачає надання первинної
та вторинної безплатної допомоги. Перелік
видів послуг цих допомог, а також суб’єктів,
що мають на них право, чітко встановлений
цим законом.
1. Безоплатна первинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає
в інформуванні особи про її права і свободи, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та ін. Ця допомога
включає такі види послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з
правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
До речі, питання медіації досить цікаве.
Інститут медіації застосовується в інших
країнах та є певною програмою, спрямова-

До 20-річчя Незалежності України:
1997-1998, від космосу — до дефолту
24 серпня Україна відзначає 20-річчя
Незалежності держави.
Якими були ці роки? Що кожен із них
залишив у пам’яті українців?
У 1997 році за двосторонніми угодами
створено Чорноморський флот Російської
Федерації і Військово-Морські сили України з окремим базуванням у Севастополі (із 1992 року Чорноморський флот був
об’єднаним).
Збір металобрухту із сфери інтересів
піонерів перекочував у великий бізнес. Зібране відправляють за кордон. У пункти
прийому металобрухту, яких відкривається
чимало у кожному навіть невеличкому містечку, тягнуть все, що потрапляє під руку,
— зрізають навіть електродроти і знімають
рейки, часто з ризиком для життя. Люди у
буквальному сенсі слова гинуть за метал.
Така негативна тенденція зберігається
й понині — розбирають металеві огорожі,
крадуть люки, прибудинкові металеві решітки. Метал, як і у 1990-ті, в ціні.
1997 року Україна відправляє на орбіту на американському човнику «Коламбія»
космонавта Леоніда Каденюка, підтверджуючи той факт, що є космічною державою. 16
діб український космонавт у складі інтернаціонального екіпажу виконує біологічні експерименти. Україна входить до сімки країн,
які мають повний цикл виробництва відповідної космічної техніки.
На 52-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка обирають президентом сесії
— це перший і єдиний представник колишнього СРСР, який мав таку честь.
Тим часом Україна переживає внутрішню кризу — хронічно не виплачують зарплати, бартер стає одним із способів розрахунку (навіть між підприємствами). Працівники
птахофабрик торгують вздовж доріг курятиною й яйцями, робітники гумових заводів —
автомобільними шинами.
Така ситуація штовхає українців за кордон. Чоловіки працюють на будовах, жінки
— няньками та прибиральницями. Чіпляються за будь-яку роботу, яка дає грошовий дохід. Майже п’ять мільйонів українців,

що виїхали за кордон, допомагають вижити
сім’ям, які залишилися вдома.
1 березня 1998-го на Петрівці (Київ)
починає працювати книжковий ринок. За
прилавками — колишні вчителі, лікарі, інженери, недарма цей ринок незабаром стає
культовим місцем інтелігенції. 24 травня
у столиці відкривається перший ресторан швидкого приготування їжі — «Макдональдс».
Тренер Валерій Лобановський знову
очолює київське «Динамо» У матчах Ліги
чемпіонів динамівці завдали поразки знаменитій «Барселоні» (3:0, 4:0). Такої ганьби
у рідних стінах каталонці іще не знали.
В Україні з’являється Інтернет. Кількість
доменів в сегменті UA сягнуло 20 тисяч.
Відбуваються вибори до Верховної
Ради. Комуністи отримують майже чверть
голосів, на другому місці — Народний рух.
Проходить до Ради і «Громада» Павла Лазаренка. Однак необхідної більшості не
отримав ніхто, і тільки влітку вдалось обрати
спікером комуніста Олександра Ткаченка.
Все більше громадян проводять відпустку за кордоном. Багами і Таїланд по кишені
іще небагатьом, а ось Єгипет і Турція — вже
доступні.
Короткочасне покращення життя перериває дефолт 1998 року, який приходить з
Росії. А туди — з бірж Південно-Східної Азії,
де різко впали ціни на нафту. Втім, якщо російський рубль знецінився втричі, гривня —
тільки вдвічі. При цьому девальвація сприяє
зростанню конкурентоздатності економіки.
Також одним із стимулів розвитку стає єдиний податок
На Закарпатті перший за роки незалежності великий паводок. Гине 17 людей,
зруйновано 12 мостів, пошкоджені тисячі
будинків. У деякі дні в області випадає місячна норма опадів.
Україна все ближче до Європи — вступає в силу двостороння угода про партнерство і співробітництво. У Відні відбувся саміт «Україна — ЄС».
1998 року до Києва переїжджає група
«Океан Ельзи», яку згодом визнають кращою рок-групою в СНД.

Безоплатна правова допомога
ною на примирення двох осіб. Мета
медіаторів — допомогти сторонам
дійти згоди щодо
спору. В Україні
лише обговорюється процедура
впровадження медіації.
2. Безоплатна
вторинна правова
допомога — вид
державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до
правосуддя. Вона включає такі види послуг:
1) захист від обвинувачення;
2) представництво інтересів осіб, що
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) отримання документів процесуального характеру.
Суб’єктами права на безоплатну первинну правову допомогу є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:
1) органи виконавчої влади;
2) органи місцевого самоврядування;
3) фізичні та юридичні особи приватного
права;
4) спеціалізовані установи (вони поки
що не створені).
Перелік суб’єктів, що мають право на

безоплатну вторинну допомогу, більш розширений, це:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують
пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти,
які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства;
6) особи, до яких як запобіжний захід
обрано взяття під варту;
7) особи, у справах яких участь захисника є обов’язковою;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги
та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв
нацистських переслідувань;
10) особи, щодо яких суд розглядає
справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної

особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає
справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до
законодавства України.
Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:
1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ще не створені);
2) адвокати, які є в Реєстрі адвокатів і
надають вторинну допомогу на постійній чи
тимчасовій основі.
Загальний термін для розгляду письмових звернень про надання первинної
допомоги — 30 днів.
Особистий прийом громадян із перелічених питань проводять органи місцевого самоврядування у прийомні дні.
У наданні вторинної допомоги буде відмовлено, якщо:
1) особа не належить до жодної з категорій осіб, що мають право на неї;
2) особа подала неправдиві або фальшиві дані;
3) якщо її вимоги неправомірні;
4) якщо звертається вдруге з того самого питання;
5) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі.
У зв’язку з тим, що відповідні центри
з надання допомоги тільки формуються,
закон вступатиме в силу поетапно, тобто
окремі його положення наберуть чинності
лише з 2013-го, 2014-го, 2017 р. р.

Наше місто

Вишгород
Тема

23 липня

Вишгород —
паломницький
центр

Готуй сани влітку

ня нових технологій знизить ціну гікокалорії. Це вплине й на вартість теплових послуг.
— Газ сьогодні — занадто дороге
задоволення. Вартість його постійно
зростає. А чи розраховані котельні на
використання інших, більш дешевих
джерел виробництва теплової енергії?
— Передбачається поетапна заміна застарілих котлів на високоефективні піролізні, які працюватимуть на гранульованій
деревній тирсі (як альтернатива дорогому
природному газу), а також встановлення
теплових насосів, сучасних електричних
енергозберігаючих катодних котлів.
— Реконструкція — це насамперед
фінансування. Із яких джерел воно
здійснюватиметься?
— Із державного, обласного, місцевих
бюджетів, а також з інших джерел, що не
суперечить чинному законодавству. Орієнтовна вартість робіт у поточному році
— 60 тис. грн на виготовлення проектної
документації щодо прокладання магістральних мереж між котельнями № 1 і
№ 3. А у наступному році — 2200 тис. грн
плюс 200 тис грн — на встановлення автоматичної системи контролю використаної
електроенергії. Взагалі реалізація всієї
Програми оцінюється у 28,7 млн грн.
— Чи є у Програмі екологічна скла-

дова, адже згорання газу чи будь-якого
іншого палива забруднює повітря. Напевне, є результати аналізу викидів із
вишгородських котелень?
— Звісно. Заміна застарілого обладнання сучасним, енергоємним та використання альтернативних видів палива —
гарантія суттєвого зниження викидів в
атмосферу. Нині постійно проводиться
моніторинг та перевірка контролюючими
органами рівня шкідливих викидів при згоранні природного газу на кожній котельні
міста.

У міськвиконкомі

Почесні громадяни Вишгорода — люди,
які зробили неабиякий внесок у розбудову нашого міста

21 липня на черговому засіданні міськвиконкому розглянули 40 питань. Окрім
блоку житлових, опікунських, фінансових і
стосовно підприємницької діяльності, розміщення рекламних засобів і благоустрою
території,
було затверджено:
* результати конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності, звіт про
оцінку та умови конкурсу на право оренди
майна, що перебуває у команальній власності міської територіальної громади;
* умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Вишгороді
та склад конкурсного комітету.
Йшлося про освітлення автомобільних доріг та вулиць міста (Дніпровської,
Набережної, Н. Шолуденка, від алеї С.
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Лист у номер

Одна замість трьох

Районна рада прийняла Програму розвитку теплового господарства
Вишгородського районного комунального господарства «Вишгородтепломережа» на 2011-2020 роки.
Редакція «Вишгорода» попросила директора підприємства Юрія Тимофійовича КОЛУПАЙЛА прокоментувати основні положення Програми.
— Юрію Тимофійовичу, які головні
концепції розвитку «Тепломережі»?
— Їх декілька. По-перше, вивести з експлуатації котельні № 1 і № 2, а на котельні
№ 3 встановити третій котел потужністю
30 МВат та сучасну насосну групу. Реконструкція розпочинається від теплової камери 95/1 до котельні № 1 по проспекту Т.
Шевченка.
— Тобто потужність однієї котельні
замінить дві, які мають застаріле обладнання, і воно давно вичерпало свій
ресурс?
— Саме так. Закриття двох старих котелень передбачає насамперед заміну
малоефективного обладнання сучасним,
енергозберігаючим, з високим коефіцієнтом корисної дії, а також модернізацію
котлоагрегатів — встановлення високоефективних струмінних горілок, які економлять газ.
А відтак у перспективі — запроваджен-

2011 року

Поташника до урочища «Гористе», пл. Т.
Шевченка, просп. І. Мазепи) та тимчасове
паркування транспорту на час проведення
«Формули-1 на воді».
Звернення Людмили Черв’яківської
стосувалося самовільної автостоянки великогабаритних вантажівок на вул. Промисловій і частково на Набережній. Перебування техніки на названих вище вулицях
заборонили та вирішили винести подібні
автостоянки за межі міста.
З метою популяризації духовної та народної музики ухвалили провести 15 – 16
жовтня 2011 року ІІІ фестиваль-конкурс
«Вишгородська Покрова» (який з обласного став уже Всеукраїнським та прямує на
міжнародний рівень).
Розглянувши відповідні подання, вирішили:

* нагородити відзнакою «За заслуги перед містом» авторський колектив
пам’ятника свв. Борису і Гліб (скульпторів Бориса Крилова й Олеся Сидорука);
* присвоїти звання «Почесний громадянин міста Вишгорода» голові Київської обласної державної адміністрації
Анатолію Присяжнюку, його першому заступнику Ярославу Москаленку,
голові Вишгородської районної державної адміністрації Олександру Приходьку та члену національної Спілки
архітекторів України Василю Климику. Міськвиконком підтримав позицію
міського голови Віктора Решетняка:
«Нечасто буває, коли ТАКА серйозна
команда ТАК результативно працює на
інтереси міста».

Решетняку В. О.,
Вишгородському
міському голові
Слава Ісусу Христу!
Вельмишановний Вікторе Олександровичу!
Вишгородська
парохія
Української
греко-католицької церкви висловлює
Вам щиру подяку за допомогу в організації прощі
Київської архиєпархії УГКЦ
до Вишгорода, котра відбувалась 28-29 травня 2011
року Божого. Ваша допомога є важливим внеском у
відродженні християнської
духовності Вишгорода й
всього українського народу.
У цьогорічній прощі взяли
участь прочани зі всіх куточків України та з-за кордону. Це ще раз засвідчує
важливість розвитку нашого міста як паломницького
центру. Ми молимося за
Вас і просимо Бога благословити Вашу працю на
благо Церкви, Держави і
Народу!
Користаюсь приємною
нагодою ще раз в імені всіх
паломників висловити Вам
шану та подяку за допомогу.
Залишаюсь відданий в
Христі
Сергій ПРУДКО,
митрофорний
протоієрей,
парох
Вишгородська парохія
Київської архиєпархії
Української
греко-католицької
церкви

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.06. 2011 року № 187
«Про затвердження умов конкурсу на право оренди нерухомого майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»
Рішення від 21 липня 2011 № 222
Розглянувши
лист директора КПЖ і КГ від
18.07.2011 року, протокол засідання конкурсної комісії на набуття права на оренду майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади м.
Вишгорода, № 7 від 18.07.2011 року, на виконання
рішення Вишгородської міської ради від 31.05.2007
року № 8/6 «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п. 4 рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 23.06.2011 року
№ 187 «Про затвердження умов конкурсу на право
оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»
та викласти його в новій редакції:
«4. Інформація про об’єкт оренди:

— назва і місцезнаходження балансоутримувача:
Комунальне підприємство житлового і комунального
господарства Вишгородської міської ради, адреса:
07300, м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9.
— місцезнаходження об’єкта, його характеристика
та основні умови конкурсу:
нежитлове приміщення (підвальне), що знаходиться по вул. Ю. Кургузова, 11-а у м. Вишгороді, загальною площею 189,40 кв. м;
— функціональне використання об’єкта — розміщення складів;
— початковий розмір орендної плати за місяць з
урахуванням індексів інфляції складає 5 924,95 грн без
урахування ПДВ, базовий місяць — травень;
— приміщення здається в оренду без права викупу;
— неможливість компенсації у разі припинення або
розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна;
— забезпечення страхування об’єктів оренди на

користь орендодавця;
— заборона передачі об’єкта в суборенду;
— пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць;
— термін оренди — до п’яти років;
— місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати за
експертну оцінку об’єкта оренди;
— проведення поточного та капітального ремонту
за рахунок орендаря».
2. Вважати таким, що втратив чинність, п. 4 рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради
від 23.06.2011 року № 187 «Про затвердження умов
конкурсу на право оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода».
3. Дане рішення опублікувати в газеті «Вишгород».
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади
м. Вишгорода, право оренди яких набувається на конкурсних засадах
Рішення від 21 липня 2011 року № 218
Керуючись ст. ст. 5, 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Вишгородської міської ради від 31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», листа
КПЖ і КГ, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Доповнити перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода, право оренди яких набувається на конкурсних засадах наступними об’єктами:

№
п/п
1.
2.

Об’єкт

Площа, кв. м

Балансоутримувач

Адреса

Нежитлове приміщення
(підвал)
Нежитлове приміщення
(підвал)

29,85

КПЖ і КГ

вул. Н. Шолуденка , 6-в

33,21

КПЖ і КГ

вул. Б. Хмельницького, буд.6

2. Це рішення опублікувати в газеті «Вишгород».
Міський голова

В. РЕШЕТНЯК
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Календар

Дата

2011 року

Бійці невидимого фронту

ПРОФорієнтація

Цей день в історії
23 липня
971 — Київ та Візантія
уклали мирний договір
1888 — у Києві відкрито
пам’ятник Богдану Хмельницькому
1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних
цілях
Іменини: Антон (Антоній), Аполлоній, Данило,
Леонтій, Олександр
24 липня
1945 — на Потсдамській
конференції
президент
США Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення
атомної бомби
1950 — перший запуск
з мису Канаверал ракети —
німецької Фау-2
1990 — у Києві біля Київської міськради уперше
піднято жовто-блакитний
прапор
Іменини: Єлена (Олена), Ольга
25 липня
1687 — Івана Мазепу
обрано гетьманом України
1814 — англійський винахідник Дж. Стівенсон
провів перше випробування паротяга
1930 — У СРСР уведено
загальну початкову освіту
Іменини: Арсен, Гаврило, Іван, Іларій, Михайло,
Симон, Федір
26 липня
1945 — на маріупольському заводі «Азовсталь»
підбудовується перша домна
1957 — СРСР запускає
першу міжконтинентальну
багатокаскадну балістичну
ракету
Іменини: Маркіян, Мирослав, Степан (Стефан),
Юліан
27 липня
1919 — в Англії відбувся
випробувальний політ першого у світі пасажирського
літака
1921 — канадський фізіолог Фредерик Бантінг
уперше виділив інсулін
1940 — на екранах
уперше з’явився герой
мультсеріалів кролик Багс
Банні
1985 — У Москві Михайло Горбачов відкрив Фестиваль молоді і студентів
Іменини: Онисим, Степан (Стефан)
28 липня – День хрещення Київської Русі –
України
1858 — відбитки пальців уперше використані для
ідентифікації
1914 — спалахнула
Перша світова війна
2000 — уперше відзначався день системного адміністратора
Іменини: Василь, Володимир
29 липня – День системного адміністратора
1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху
1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
1958 — у США утворено
Національне управління з
аеронавтики і дослідження космічного простору
(NASA)
Іменини:
Алевтина
(Валентина), Павло, Юлія

Кажуть, що професія системного адміністратора чимось подібна до
фаху лікаря. По-перше, про них й не
згадують, коли все працює, але якщо
виникають збої в роботі комп’ютерної
техніки – їхні номери телефонів, як 03
для пацієнтів! По-друге, системадміном може бути не кожен.

«Висококваліфікований, відповідальний і з високим інтелектуальним
рівнем» — такі й іще чимало інших вимог до системних адміністраторів.
Зазвичай сисадмінів уявляють
неголеними, замученими трудоголіками із запаленими очима, зацикленими на віртуальній реальності.
Хоча це зовсім не так. Більшість із
них – різнобічно розвинені особистості, майстри своєї справи. Адміністратор і має бути людиною з широким кругозором і в жодному разі не
звичайним «технарем».
Якщо сказати простіше, їхня робота полягає в тому, «аби Вася не
читав пошту в Олі, Сергій не ходив
на заборонені сайти, а отой Андрійко
(нік Інтернет-знайомого), що подружився з офіс-менеджером Машею,
не поцупив комерційну інформацію у
директора фірми».

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Щороку в останню п’ятницю липня адміністратори корпоративних і домашніх
мереж, баз даних, поштових систем, програмних комплексів та інші бійці невидимого фронту відзначають своє професійне
свято – День системного адміністратора.
Започаткував свято американець, системний адміністратор Тед Кекатос з Чикаго (Ted Kekatos). Знаючи всі тонкощі цього
нелегкого ремесла, він вважає, що хоча б
раз на рік системні адміністратори мають
відчувати вдячність з боку користувачів.
Уперше це традиційне нині свято відзначили 28 липня 2000 року.
У цей день прийнято вшановувати скромних трудівників, які оберігають
благополуччя корпоративних мереж і
комп’ютерів – адже саме від них залежить
успішна робота комп’ютерної техніки.
Однак, як і в будь-якій професії, є в ній і
плюси, і мінуси. У справжнього адміна-професіонала все працює, як годинник, через це

Світла пам’ять

Вишгород

часто жартують, що на роботі він з’являється
лише в дні зарплати та корпоративних свят.
«Це робота, від якої я не втомлююся і
отримую задоволення, – стверджує системний адміністратор Ігор Новоселецький
(НА ФОТО). – Працюю у сфері ІТ (інформаційні технології — ред.) сім років. Для мене
– це робота й хобі водночас. Зовсім не
шкодую, що обрав саме цю спеціальність».
Ігор за фахом комп’ютерний інженер.
Закінчив Національний авіаційний універ-

ситет, факультет комп’ютерних систем та
мереж. Попри напружений робочий графік,
веде активний спосіб життя. Серед захоплень — F1 MOTOGP (мотогонки — ред.),
займається спортом, має чимало друзів.
Як справжньому профі йому притаманні
вміння концентруватися і миттєво переключатися з одного виду роботи на інший;
швидко відшукувати виважені рішення й
успішно виконувати як рутинну роботу, так
і творчі завдання.

Ти серед тих, хто знав тебе…

«Але ти є. Ти тут. Ти з нами…»
Василь Линовицький
Нині Вишгород готується до важливих подій – проведення змагань «Формули–1 на воді» та Дня міста. Як воно
оновилося, прикрасилося до зустрічі
гостей з усього світу!
Та ще одна дата спонукає перегорнути сторінки становлення нашої країни
– виповнюється 20-річчя Незалежності України. Газета систематично подає
хронологію історичного поступу рідної
держави, звертається до пам’ятних перетворень за ці роки у древньому і молодому Вишгороді. Імена, дати,
події…

легким для такої відповідальної й творчої
людини, як Андрій Андрійович. Тоді у раді
не було й десятка працівників. І складні, і
дрібні проблеми міста і його жителів доводилося розв’язувати меру. Це стосувалося, зокрема, й збереження та відтворення
стародавнього Вишгорода, благоустрою
територій, ремонту доріг — від бетонної
чайки до церкви свв. Бориса і Гліба, вулиці
Глущенка (нині Святославської).
Опікувався Андрій Мартинчук і реставрацією та відтворенням церкви на Ольжиній
горі, розробленням проекту забудови житлового масиву «Дідовиця». Уже в ті далекі

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО з сімейного архіву

Недаремно мовлять, що історію
творять люди. І саме у ці дні хочеться згадати добрим словом найпершого легітимно обраного мера
Вишгорода (1989-1994 р. р.) Андрія
Андрійовича Мартинчука. Шкода,
що його життєва стежка трагічно
обірвалася на 43-му році. Мимоволі хочеться простежити хронологію
становлення цієї чудової людини.
1972 рік. Молоде подружжя:
Андрій Андрійович народився 25
вересня 1951 року в селі Мирого- Ніна й Андрій Мартинчуки
ща Дубенського району Рівненської
області. Після закінчення середньої школи роки думали про перенесення промислової
працював на заводі «Київприлад» токарем, зони за межі міста, про облаштування зон
техніком, старшим техніком.
відпочинку, пляжів.
У 1970-1972 р. р. – проходив курс моСаме Андрій Мартинчук і його дружна колодого бійця у військовому Білоруському манда займалися важливою ланкою в житті
окрузі. У 1979-му закінчив Київський інсти- Вишгорода — залізничним сполученням із
тут народного господарства ім. Д. С. Корот- столицею. Місто придбало два вагони й лоченка за спеціальністю інженер-економіст.
комотив, намітило місця платформ. Як доІз 1975-го по 1984-й займав різні поса- бре, що — хоча й через багато літ — врешті
ди в пересувній механізованій колоні трес- мрія неспокійного мера здійснилася!
ту «Спецриббуд». 1984-1986 – інструктор
Вишгород — місто обласного підпорядВишгородського районного комітету на- кування, заснування міської газети, розрородного контролю.
блення геральдики древнього міста — це
1986-го обраний заступником голови все ідеї Андрія Мартинчука.
виконкому Вишгородської міської ради наНині на площі перед адмінбудинком
родних депутатів. Із березня 1989 року і до зводять пам’ятник святим покровителям
трагічного березня 1994 року працював го- міста Борису і Глібу. Мало хто знає, що
ловою Вишгородської міської ради народ- саме під керівництвом Андрія Андрійовиних депутатів.
ча демонтовано монумент Леніна. Скільки
Цей короткий відрізок біографії був не- погроз почув на свою адресу! Навіть деякі

«доброзичливці» злісно шипіли, що собі готує постамент.
А він так робив, як веліла його совість,
підказував розум справжнього патріота,
сина рідної землі. Тому й у тривожні дні чорнобильської трагедії Андрій Андрійович одним із перших взяв безпосередню участь у
ліквідації наслідків страшного лиха.
Його передвиборна програма (березень 1994-го) може слугувати взірцем для
тих, хто збирається йти в слуги народу, там
виважене кожне слово і все — для поліпшення життя України та її громадян.
Як він міг би багато зробити! Для нього ніколи ні в чому не було дрібниць.
Переймався турботами про розквіт
і гідне місце Вишгорода серед містпобратимів, дбав про його імідж містасупутника столиці.
Старше покоління вишгородців
пам’ятає Андрія Андрійовича як людину товариську, щиру, відверту й наполегливу у досягненні мети. За все
уболівав серцем і душею. Недаремно
його вірна подруга й мати чудових двох
доньок Ніна Іванівна зберігає чимало
різних періодичних видань із теплими
словами про Андрія Мартинчука. Як
найдорожчий скарб горне до серця чоловікові листи з армії, коли вона виколисувала донечку їхнього кохання. Тепер і внукам розповідає про молодого і
талановитого дідуся, який залишився у
серці найдорожчою людиною.
Андрій Андрійович щиро радів би тому,
як нині змінюється, розквітає Вишгород,
достеменно був би найпершим помічником
і гарним порадником міській і районній владі у справі розбудови міста. Можливо, варто було би подумати про увічнення пам’яті
цієї чудової людини. Наприклад, назвати
вулицю Шкільну, якою він любив ходити,
вулицею Андрія Мартинчука. Або назвати
його ім’ям вулицю у нових кварталах, що
виростуть у Вишгороді.
Невже пам’ять така скороминуща? Йому
у вересні було би тільки 60! Ось як завершили рядки про Андрія Андрійовича друзі,
рідні, близькі: «Як би нам хотілося привітати
Андрія Мартинчука з ювілеєм, як це умів робити тільки він — щиро й невимушено! Любов і пам’ять про нього завжди житимуть у
наших серцях».
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1) Голова КОДА Анатолій Присяжнюк, віце-губернатор Київщини Ярослав Москаленко, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та підприємець
Максим Рублівський обговорюють реконструкцію
набережної
2) До міжнародних змагань будівлі міста прикрасили яскравими графіті
3) На хвилерізі — позначки: звідси стартуватимуть
спортивні човни
4) Проспект І. Мазепи: йде реконструкція сходів до
БК «Енергетик»
5) На цю сцену підніматимуться спортсмени й артисти
6) У сквері за бетонною чайкою — сучасний спортмайданчик для дітей
7) Тут будуть велосипедні доріжки і пішохідна зона
8) Монтаж трибун
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Канікули

Намети в Лютежі

(див. стор. 1)
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Як жінці
знайти щастя й гармонію
У Вишгороді відбулася чергова зустріч клубу «Щаслива жінка».
Спілкувались на тему: «Як жінці знайти щастя й гармонію».
Світлана ШЕВЧЕНКО
ФОТО надано авторкою

Школярі з нетерпінням чекають канікул. Хтось їде до бабусі, інші — на море,
хтось разорм із батьками подорожує закордоном. Частина школярів оздоровлюється за рахунок держави. До організації
відпочинку дітей-сиріт та школярів із багатодітних, неповних і неблагополучних
родин долучаються різні благодійні фонди, громадські організації.
Влас. інф.
ФОТО надані Громадською радою
при Вишгородській РДА

За сприяння Громадської ради при
Вишгородській райдержадміністрації ГО
«Рух протидії наркоманії та наркокорупції»
організувала постійно діючий наметовий
табір відпочинку на території лісодослідної
станції у Лютежі.
Діти відпочивають у наметах на свіжому
повітрі, набувають корисних навичок спілкування з природою, змістовно проводять

Щастя — це сонячний промінчик, джерелом якого є сонце. І у щастя
є джерело — це жінка, що знає, хто вона і для чого народжена.
Жінки різних країн світу й різних культур хочуть бути щасливими. У
чому ж, власне, жіноче щастя?
Жіноче щастя — це правильна самооцінка жінки. Жіноче щастя — це
її гідність й упевненість. Жіноче щастя — не в тому, як інші люди ставляться до неї, а в тому, як вона сама ставиться до себе.
Жіноче щастя — не шлюб, а рішення жінки віддати все найкраще,
аби зробити шлюб успішним. Жіноче щастя — це внутрішній мир і спокій
канікули з новими друзями, зміцнюють своє жінки. Жіноче щастя — це сама жінка як особистість.
Якщо ви не знайшли своє щастя, ми запрошуємо вас у наш клуб.
здоров’я. До редакції пишуть їхні батьки та
дякують за увагу всім, хто долучився до цієї Контактний телефон: (093) 582-11-58 (Світлана).
благородної справи: депутату від Партії регіонів Олексію Бойку, голові Вишгородської
Клубне життя
районної державної адміністрації Олександру Приходьку та його заступникам, а також
заступникам голови Громадської ради при
Вишгородській РДА Олексію Щендригіну та
Олександру Володічеву.
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Аби довше
жила троянда
Як подовжити життя зрізаних квітів? Це цікавить і
тих, хто їх вирощує, і тих,
хто купує.
Тривалість життя квітів залежить від багатьох причин.
Перша – порушення агротехніки вирощування, коли
при підвищеній температурі
квітки швидко розцвітають,
але при цьому не встигають нормально розвинутися. Швидко в’януть і квітки,
вражені хворобами та шкідниками при нестачі добрив і
вологи у грунті.
Чималу роль відіграє і час
зрізування. Довше зберігаються квіти, зрізані вранці
чи пізно увечері. Треба враховувати і фазу розвитку
квітки. У нарцисів і тюльпанів
зрізають квітки, що вже розпустилися. У троянд — напіврозкритий бутон.
У
прохолодному
приміщенні гладіолуси і піони
зберігаються протягом двох
тижнів, бутони троянд —
тиждень.
Зрізають квіти гострим
ножем і відразу ставлять у
глибоку посудину на кілька
годин, тримають у прохолодній кімнаті. Тоді у тканини рослин надходить чимало
води, а випаровується вона
при температурі мінімально.
Більш надійним вважається
зберігання зрізаних квітів
у пакетах при температурі
один градус за Цельсієм.
Аби квіти довше зберігалися у кімнатних умовах, видаляють пошкоджене листя.
Від листя очищають й частину стебла, що знаходиться
у воді. Троянди і бузок розщеплюють на 5-6 см. Воду
міняють щодня. Вазу миють
мильною водою, стебла вкорочують на 1-2 см.
Життя зрізаних квітів подовжиться, якщо у воду додати
цукор, сіль, хлористий кальцій, буру, нашатирний спирт,
аспірин.
Троянди довше зберігаються, якщо на два літри води
додати три чайні ложки цукрового піску і дві столові ложки
оцту. Деякі рослини не переносять сусідства одне з одним.
Наприклад, гвоздики і троянди
не ставлять в одну вазу, фіалки
не переносять сусідства конвалії. Зрізані гвоздики не можна залишати поряд з яблуками
та помідорами.
Аби квіти довше зберігали свіжість, їх загортають у
папір або целофан. Форма
букета залежить від його
призначення. Круглими букетами оформлюють приміщення для прийому гостей. Нареченим дарують 5-9
білих або рожевих троянд,
гвоздик, тюльпанів, конвалій, лілій.
До дня народження, випускного вечора, захисту
диплома складають букет
із троянд, гвоздик та інших
квітів різного забарвлення.
Ставлять зазвичай букети у
керамічні вази, адже вони
мають лише доповнити і підкреслити красу квітів.
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Земельні питання

Вишгород

? Як зафіксувати зміни в договорі оренди
Ви здаєте землю в оренду і хочете змінити терміни дії договору
або розмір орендної плати. Орендар на це погодився. Як правильно
оформити та зареєструвати ці зміни в договорі?
Щоб задокументувати зміни, потрібно укласти додаткову угоду, якою
визначити нові терміни дії договору
або новий розмір орендної плати. Але
цього недостатньо. Так само, як і договір оренди землі, додаткова угода
про зміни до нього набирає чинності
після її державної реєстрації.
Згідно зі статтею 202 Земельного
кодексу, державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у письмовій
формі шляхом внесення відповідних
даних до державного реєстру земель,
що є складовою частиною державного
земельного кадастру.
Державний реєстр земель складається з двох частин: по-перше, книги
записів реєстрації державних актів на
право власності на землю та на право

постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням
кадастрових номерів земельних ділянок; по-друге, Поземельної книги,
яка містить дані про земельну ділянку і формується за допомогою автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК).
Додаткові
угоди
реєструються
відділами Держкомзему за місцем
розташування земельної ділянки —
відповідні записи вносяться до Поземельної книги та до Книги реєстрації
договорів оренди земельних ділянок.
Землевпорядні роботи здійснюються лише в тому випадку, коли змінюється площа ділянки, тобто площа оренди.
Але якщо йдеться про зміну орендної
плати — тоді ці роботи не потрібні.
Є обмеження для визначення термінів дії договору оренди землі, він
не може перевищувати 49 років. А от
нижньої межі закон не визначає — це
може бути й півроку. Проте якщо в
оренду передаються сільськогоспо-

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;
які економічні перспективи відкрива-

дарські угіддя для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва,
цей термін визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни — згідно з проектами землеустрою.
Новий термін обліковується з моменту реєстрації основного договору. Тобто, якщо дія основного договору розпочалася 1 січня 2009 року,
а ви підписуєте додаткову угоду про
зміни термінів 1 травня 2011-го, то
новий термін (наприклад, 5 років) відраховують від 1 січня 2009 року. Але
чинності додаткова угода набирає з
моменту державної реєстрації в територіальних органах земельних ресурсів.
Якщо «взаємної згоди сторін»
щодо зміни умов договору не досягнуто — спір вирішується тільки в судовому порядку. Щоб уникнути непорозумінь, можна порадити у договорі
оренди зазначити порядок перегляду
його умов: терміну дії, розміру плати,
індексацію.

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

ються 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.
Дивіть-

ся
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

? Як розірвати договір оренди
Пенсіонерка має пай, обробляти який самотужки сил не вистачає.
Вона хоче переїхати до дітей в місто
та здати свою землю в оренду. Але
не на тривалий термін – бо чула, що
можуть скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських угідь,
і тоді хоче продати землю. Проте
фермери на рік орендувати не погоджуються, а земля не повинна простоювати.
Чи можна буде розірвати договір
оренди, коли власник зможе продати свою землю, або ж за інших, непередбачуваних обставин?
У ділянки може змінитися господар,
але залишитися той самий орендар,
якщо новий власник не збирається самостійно користуватися ділянкою. Тож,
щоб земля не простоювала, на якийсь
період йому буде вигідно зберегти
орендні відносини.
Може статися й так, що покупець захоче одразу сам використовувати свою
ділянку, тож в умовах купівлі передбачить розірвання орендних відносин.
Є й інший варіант: саме орендар
має першочергове право придбати ділянку. На це має звернути увагу сторін
нотаріус. Орендареві надсилають повідомлення, і, лише якщо він протягом
місяця не погодився купити ділянку за
запропонованою ціною, землю можна
продати іншій особі.
Дія договору оренди припиняється:
якщо закінчився термін укладання угоди; орендар придбав ділянку; ділянку

викупили для суспільних потреб; ліквідовано юридичну особу-орендаря.
Договір може бути визнаний недійсним, якщо відсутня одна з істотних
умов договору (термін дії, відповідальність сторін – розмір і порядок виплати
орендної плати, індексація тощо).
Для дострокового розірвання договору оренди є дві підстави: за згодою
обох сторін або в судовому порядку,
якщо не виконуються умови договору. Тоді спочатку ініціатор (наприклад,
власник) звертається до орендаря та
повідомляє, які пункти договору не виконані (наприклад, минув термін виплати), а потім звертається до суду.
Варто ретельно прописувати підстави для можливого дострокового припинення дії договору при укладанні угоди,
щоб уникнути проблемних ситуацій.
Нині діє типова форма договору оренди, де зазначені головні умови оренди, її терміни; форми і розмір
орендної плати; умови розірвання та
поновлення оренди. Однією з умов для
розірвання договору можна передбачити й продаж земельної ділянки іншій
особі. Варто вказати у договорі, які
види діяльності на ділянці орендарю
дозволено, а які – ні. Порушення цих
пунктів може стати підставою для розірвання договору.
Найпоширеніші порушення – це
несплата орендної плати протягом
2 місяців, нецільове використання
землі, екологічна шкода ділянці від діяльності орендаря, її забруднення та

забур’янення – тобто погіршення стану
грунту. Або… втручання власника у виробничу діяльність орендаря — скажімо, заважає працювати на орендованій
землі.
Якщо власник не отримував орендну
плату, то рішення суду про припинення дії договору не повинно залишати
його в збитку. Користування землею в
Україні платне, і той же власник сплачує
земельний податок – зазвичай із коштів орендної плати. Суд має винести
рішення не тільки про розірвання договору, а й про сплату коштів за період,
протягом якого орендар користувався
ділянкою.
Буває й так, що власник хоче розірвати договір, бо отримав вигіднішу пропозицію. Орендар уже вклав кошти в цю
ділянку і має певні права – він може вимагати продовження терміну договору,
принаймні, доки не збере врожай. Тобто,
поки ділянку не буде використано за призначенням, орендар має право на продовження терміну дії договору оренди.
Якщо орендар заплатив за оренду
наперед, а угоду достроково припинено з ініціативи власника, то йому доведеться відшкодувати орендну плату.
Порядок реєстрування факту розірвання договору такий же, як і реєстрації самого договору. Тільки якщо до 1
січня 2011 року реєстрацію здійснював
Центр ДЗК, то нині договори оренди,
та, відповідно, і припинення їх дії підлягають реєстрації в міських/районних
відділах Держземагентства.
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Телепрограма

23 липня

09:00 Підсумки тижня
09:15 Погода
09:20 Д/ф «Совість.
Феномен Івана Дзюби»
10:25 Місяць без жінок
11:05 Шеф-кухар країни
12:10 Право на захист
12:30 Армія
12:45 Х/ф «Добре сидимо»
14:00 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
15:20 Т/с «Вічний поклик»
17:50 Вікно в Америку
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:05 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
19:55 Київський
Міжнародний турнір з
вільної боротьби
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:45 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено

06:20 «Тільки кохання»
07:15 «Смакуємо»
07:50 «Три мушкетери»
11:50 «Проект «Альфа»
13:30 «Магічна книга і
дракон»
15:05 «Ти і я»
17:45 «Сімейні драми»
18:35 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Tkachenko.Ua”
23:45 ТСН
00:00 “Інтерни”
00:25 “Фальшива личина”
02:05 ТСН
02:20 “Ти і я”
04:35 “Магічна книга і
дракон”

06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 “Літєйний”
12:10 “Кодекс честі”
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 “Кодекс честі”.
13:45 Анекдоти поукраїнськи
14:05 “На гачку”
16:40 “Літєйний”
18:45 Факти
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 “Морські дияволи”
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 “Зброя”

6.00, 7.00, 9.00 СТН.
Тижневик
6.30, 16.10 В центрі уваги
7.30, 10.05, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55 Світ бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Як це?
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.20 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 18.00, 21.25, 0.30 В
гостях у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:50 Т/с “Комісар Рекс”
06:35 “Бізнес+”
06:40 Т/с “Комісар Рекс”
07:40 Т/с “Кулагін та
Партнери”
08:45 “Чужі помилки.
Карти, гроші, три сестри”
09:45 Х/ф “Дочка”
11:50 “Битва екстрасенсів”
14:00 “Очна ставка.
Народити від батька”
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”

06:00 Журфікс
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
07:55 Третя планета
08:35 Таємниці
світобудови
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
16:10 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
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
23:30 «Життя»

03:50 Х/ф “Доля”
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”
16:20 “Чекай на мене”
18:00 Новини
18:10 Т/с “Громови.
Будинок надії”
19:05 Т/с “Обручка”668 с.
20:00 “Подробиці”
20:25 Т/с “Серце Марії”
21:30 Т/с “Навігатор”
23:45 Д/ф “Володимир
Висоцький. Я прийду по
ваші душі!”
00:55 Х/ф “Фараони і
Робберсони”

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:10 Т/с «Слід» (детектив)
08:50 Х/ф «Коли ми були
щасливі»
11:00 Х/ф «Коли ми були
щасливі»
13:00 «Нехай говорять.
Забута мелодія для мами»
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»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Х/ф «Пік Данте»
01:25 Х/ф «Будинок біля
озера»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

09:00 Підсумки дня
09:30 Друга смуга
09:35 Т/с «Сусіди»
10:05 Місяць без жінок
10:45 М/с «Сандокан»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:10 Щоденник ДПКЄ-2011
12:55 Кордон держави
13:10 Країна якості
13:35 Чемпіонат світу з
водних видів спорту
15:55 Т/с «Вічний поклик»
18:20 Новини
19:15 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
20:10 Київський
Міжнародний турнір з
вільної боротьби
21:00 Підсумки дня
21:35 «Мріялось,
бажалось, не збулось...»
Концерт пам’яті
М.Мозгового
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:45 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:40 «Мастер і
Маргарита»
10:35 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки. Кто
згубив майя?»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Гроші»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 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
16:30 Живе багатство
України
16:50 Х/ф «Політ у космос»
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 Світські хроніки
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

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»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Слабка стать.
Перевірка на міцність»
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 «Навігатор»
23:45 Д/ф «Дружина для
олігарха»
00:50 Х/ф «Любов, що
збиває з ніг»
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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 “Місія
нездійсненна-3”
12:05 Т/с “Щасливі разом”
13:05 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”
16:55 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 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”
17:25 “Територія закону”
18:15 “Енергонагляд”
18:45 “Київський час”
19:30 “Час: важливо”
21:00 “Час”
22:00 “Українські
пристрасті”
23:30 “Час-Тайм”
23:50 “Бізнес-час”
00:25 “Автопілот-новини”
00:35 “Огляд преси”

05:00 “НТВ ранок”.
07:30 “Кремлівські діти”.
“Діти Андропова. Дві
родини - два життя”.
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 “Лихі 90-ті”.
09:55, 00:05 “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 “Час 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
05:05 “Доброго ранку”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55 “Федеральний
суддя”
12:15, 02:15 “Модний
вирок”
13:20 “Детективи”
14:00 Інші новини
14:20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15:20, 01:30 “Хочу знати”
15:55, 21:30 Т/с “Остання
зустріч”.
17:00 “ЖКГ”
18:15 “Слід”
18:50, 04:05 “Давай
одружимося!”
19:55, 03:05 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
22:40 Т/с “Втеча”
00:40 “Борджиа”

06:00 Т/с “Інспектор
Деррік”
07:00 М/с “Черепашки
ніндзя”
08:20 “Правда життя”.
Екстрим момоволі
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 “Полювання на
генія”
15:15 Х/ф “Знайти та
знешкодити”
17:00 Х/ф “Довга дорога у
дюнах” 6 с.
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”

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»
00:30 «Дім-2».Спецвипуск
01:00 «Про любофф»

06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:40 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
12:05 «Зброя».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Зброя»
14:40 «Морські дияволи»
16:45 «Літєйний».
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 «Зброя»
00:50 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 В центрі уваги
7.25, 10.05, 3.00 Муз.
програма
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:50 «Документальний
детектив. Ліки від
ненависті»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:20 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:45 «Чужі помилки. Без
голови від кохання»
09:45 Х/ф «Можна, я
називатиму тебе мамою?»
12:00 Х/ф «Самотнім
надається гуртожиток»
13:55 «Очна ставка. Лікарікати»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Правила життя.
Смачно до смерті»
20:55 «Правила життя. «Е»:
ознака смерті
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Багатоженці»

06:50 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Ізноугуд. Каліф
на час»
11:25 Т/с «Щасливі разом»
12:15 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»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Будь крутіше»

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»
17:15 «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»
23:00 «Київський час»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Току «Нехай
говорять. ВІА Гра»
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»
20:20 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
00:00 Прем’єра! Т/с «Звір»
01:00 Х/ф «Пік Данте»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 Ток-шоу «Нехай
говорять»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Щербакова. Їх батько
міг підірвати Москву».
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 «Час Волкова»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:35 «Битва за Північ.
Війна»
00:35 Кулінарний двобій
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий рай»

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 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Остання
зустріч».
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»
23:45 Т/с «Втеча»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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
12:35 Т/с «Павутиння»
13:35 Т/с «Полювання на
генія»
15:25 Х/ф «Чоловік собаки
Баскервілів»
16:55 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
18:30 «Речовий доказ».
Банда «стоніг»
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»

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 «Клієнт завжди
мертвий»
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08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Молебень з КиєвоПечерської лаври
10:10 Друга смуга
10:20 Місяць без жінок
11:00 М/с «Сандокан»
11:30 В гостях у Д.
Гордона
12:25 Щоденник ДПКЄ-2011
12:35 Країни від А до Я
13:05 Дитячий фестиваль
«Щасливі долоні»
14:10 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
15:50 Т/с «Вічний поклик»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:15 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
21:00 Підсумки дня
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:45 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:40 «Майстер і
Маргарита»
10:35 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки.
Спис Лонгіна»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Особиста справа»

06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний»
12:05 «Зброя»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Зброя»
14:40 «Морські дияволи»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Зброя».
00:50 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:45 Спорт
01:50 Погода

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

05:55 «Документальний
детектив. Рецепт жаху»
06:20 «Бізнес+»
23.00 СТН
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
6.30, 16.10 В центрі уваги 08:10 «Чужі помилки.
Зашморг для нареченого»
7.25, 10.05, 3.00 Муз.
09:10 Х/ф «Розлучення і
програма
дівоче прізвище»
9.30, 19.30 Столиця
13:55 «Очна ставка.
10.15 Повнота радості
Багатоженці»
15:00 «Давай одружимося»
життя
17:00 «Паралельний світ»
11.15, 1.30, 5.00
18:00 «Вікна-Новини»
Мультляндія
18:10 «Неймовірна правда
13.20, 23.30 Громадська
про зірок»
19:45 «Зіркове життя. Куди
приймальня
14.50, 16.50, 19.20, 23.20 зникають зірки»
20:55 «Російські сенсації.
Міська варта
Примадонна. Битва за
15.10, 21.25, 0.30 В гостях щастя»
22:00 «Вікна-Новини»
у Д. Гордона
22:25 «Очна ставка. Рабині
17.10, 22.25 Дзеркало
кохання»
історії
23:30 Т/с «Лікар Хаус»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 00:30 Т/с «Анатомія Грей»
01:35 «Вікна-Спорт»
Деррік»

06:50 Kіds» Tіme
06:55 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Будь крутіше»
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»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:25 Х/ф «Євротур»

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»
13:20 «5 елемент»
14:00 «Час новин»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:40 «Погода на
курортах»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 М/ф
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
16:55 Х/ф «Ніжний Бен.
Чорне золото»
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
23:30 «Життя»

04:45 Т/с «Каменська»
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»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
16:55 Д/ф «Не лізь,
приб’є!»
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 «Навігатор»
23:45 Д/ф «Роман Карцев.
Я знаю, де раки зимують»
00:55 Х/ф «Земні дівчата
легко доступні»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
12:00 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
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»
20:20 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
00:00 Т/с «Звір»
01:00 Х/ф «Пташка на
дроті»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»
03:50 Критична точка
04:30 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Людмила Косигіна. Дочка
людини в масці».
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 «Час Волкова».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
Перша атомна».
00:30 Квартирне питання.
01:35 «Один день. Нова
версія».
02:05 Т/с «Проклятий рай».

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 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Остання
зустріч».
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Пастка в
кредит»

07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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»
12:35 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Полювання на
генія»
15:25 Х/ф «Боже
створіння»
17:05 Х/ф «Три дні на
роздуми»
18:30 «Правда життя»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Молебень до Дня
Хрещення Русі
11:00 Підсумки дня
11:30 Здоров’я
12:30 Щоденник ДПКЄ2011
13:00 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
15:25 «Надзвичайна
зіркова зустріч». Концерт
В. Гришка і Т. Гвердцителі
16:25 Новини
17:00 Концерт до Дня
Хрещення Русі
21:00 Підсумки дня
21:35 Концерт до Дня
Хрещення Русі
01:25 Трійка, Кено,
Максима
01:30 Підсумки дня
02:00 Чемпіонат світу з
водних видів спорту

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:45 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:40 «Майстер і
Маргарита»
10:40 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки.
Загадка черної мумії»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:50 «Сищик Самоваров»
15:45 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Теорія брехні»

06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
12:10 «Зброя».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Зброя».
14:40 «Морські дияволи».
16:40 «Літєйний».
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 «Зброя».
00:50 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 В центрі уваги
7.25, 10.05, 3.00 Муз.
програма
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 «Чужі помилки.
Бомба для нарколога»
08:45 «Чужі помилки.
Трирічний обвинувач»
09:45 Х/ф «Велике зло та
маленькі капості»
13:55 «Очна ставка. Рабині
кохання»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Ірина
Білик: Коли кохання стає
отрутою»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Вбити
гвалтівника»
23:30 Т/с «Лікар Хаус»
01:30 «Вікна-Спорт»
01:40 «Бізнес+»

07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Побачення з
зіркою»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 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 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Напад на 13
дільницю»
00:45 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 «Технопарк»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
«Прес-конференції у
прямому ефірі»
10:55 «Погода у світі»
11:00 «Час новин»
11:20 «Погода в Україні»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя у
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Хроніка дня»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 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
17:15 Х/ф «Сильна
особистість із 2 «А»»
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
23:30 «Життя»

04:45 Т/с «Каменська»
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»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
16:55 Д/ф «Отруєні
ревнощами»
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 «Навігатор»
23:45 Д/ф «Як стати
багатим»
00:55 Х/ф «Суперперці»
02:55 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
12:00 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
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»
20:20 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
00:00 Т/с «Звір»
01:00 Х/ф «Генрі і Джун»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські
діти». «Юрій Жданов.
Знаменитий син відомого
батька».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «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 «Час Волкова».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
Секретна війна в Арктиці».
00:30 Дачна відповідь.
01:35 «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 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Остання
зустріч».
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Т/с «Втеча».

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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»
12:35 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Полювання на
генія»
15:25 Х/ф «Про
повернення забути»
16:55 Х/ф «Три дні на
роздуми»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Кати в погонах
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»

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 «Клієнт завжди
мертвий»

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

СУБОТА 30 ЛИПНЯ 2011 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 29 ЛИПНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

23 липня

2011 року

9

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Сусіди»
10:05 Місяць без жінок
10:45 М/с «Сандокан»
11:10 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
12:10 Щоденник ДПКЄ2011
12:20 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:00 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
15:15 Погода
15:30 Т/с «Вічний поклик»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Вертикаль влади - 1
частина

06:05 «Служба розшуку
дітей»
06:10 «Тільки кохання»
07:05 «Тисяча і одна ніч»
08:45 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:40 «Майстер і
Маргарита»
10:40 «Сімейні драми»
11:35 «Не бреши мені»
12:35 «Ілюзія безпеки.
Оаза золотих мумій»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:00 «Універсальний
солдат»
22:00 «Патруль часу»
23:50 «Пекельна кухнясправжня історія»

06:45 Чудо-люди
07:20 12 найкращих
аферистів України
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний»
12:05 «Зброя»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Зброя»
14:35 «Морські дияволи»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 «Зброя»
00:35 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:25 Спорт
01:30 Погода
01:35 «Втеча з в’язниці-4»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 В центрі уваги
7.25, 10.05, 3.00 Муз.
програма
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 «Чужі помилки.
Наречена у труні»
08:45 Х/ф «Джейн Ейр»
13:25 «Моя правда. Мурат
Насиров»
14:30 «Моя правда. Олег
та Михайло Єфремови.
Жрець та блазень»
15:30 «Моя правда: Барі
Алібасов:криве дзеркало»
16:30 «Моя правда.
Володимир Пресняков»
17:35 «Вікна-Новини»
17:45 «Моя правда.
Джуна»
18:45 «Моя правда.
Наташа Корольова»
19:45 «Зіркове життя.
Матері-одиначки»
20:55 «Зіркове життя.
Зіркові трагедії»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Зіркове життя.
Зіркові оголення»

07:50 Репортер
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Сутичка в
маленькому Токіо»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:50 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Хочу на Фабрику!
23:35 Зроби мені смішно
00:30 Спортрепортер
00:35 Погода
00:40 Х/ф «Нестерпна
жорстокість»

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»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
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 Створи себе
07:05 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
16:55 Х/ф «Ведмідь на ім’я
Вінні»
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
02:25 Твій хіт
02:55 «Життя»

04:50 Т/с «Каменська»
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»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
16:55 Д/ф «Старикирозбійники»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Пісенний вернісаж
Іллі Резніка»
01:50 Х/ф «Пригоди Джо
Грязнулі»
03:15 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
12:00 Прем’єра сезону!
«Нова хвиля в Юрмалі 2011»
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»
20:20 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
00:00 Прем’єра! Т/с «Звір»
01:00 Х/ф «Людинаметелик»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «НТВ ранок».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Громико. Син і дочка
містера «ні»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 «В зоні особливого
ризику»
09:55, 04:00 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
22:20 «Пісня для вашого
столика»
23:35 «Подружжя Піночетів»
00:15 Х/ф «Не називай
мене малою»
02:10 Т/с «Проклятий рай»

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, 05:15 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Остання
зустріч»
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Дві зірки». Обране
23:15 Х/ф «Синок»
02:15 Х/ф «Дві глави з
сімейної хроніки»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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 «Полювання на
генія»
15:20 Х/ф «Ходіння по
муках»
17:25 Х/ф «Живіть у
радості»
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»

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»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

13:10 Погода
13:15 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
14:25 Феєрія мандрів
14:50 Погода
14:55 Формула-1. Гран-прі
Угорщини. Кваліфікація
16:20 Погода
16:30 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
17:50 Погода
17:55 Зелений коридор
18:05 Майстер-клас
18:30 Золотий гусак
19:00 Творчий вечір Петра
Маги
20:15 Підсумки дня
20:45 Артек: Змінимо світ
на краще
22:30 Погода
22:35 Мегалот
22:40 Суперлото, Трійка,
Кено

06:10 «Смурфи»

05:15 Погода
05:20 Факти
05:50 Погода
05:55 «Апокаліпсис: 10,5
бала»
07:15 Козирне життя
07:50 Бондіана: «Живи і
дай померти іншим»
10:30 Велика різниця
11:30 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:55 Квартирне питання
12:50 «Забійний футбол»
14:45 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:05 «Троя»
23:30 «Рюрики»
00:00 Бондіана: «Живи і
дай померти іншим»
02:20 «В останню мить»
03:45 «Чорний грім»

6.00, 7.00 СТН

05:25 «Наші улюблені
мультфільми: Піф-паф-ойой-ой, Пригоди Фунтика»
7.25, 16.30 У гостях у Д.
06:20 Х/ф «У моїй смерті
Гордона
прошу звинувачувати
9.10 Хто в домі господар? Клаву К. «
07:45 «Караоке на
9.35, 11.30, 0.40, 5.00
Майдані»
Мультляндія
08:45 «Сніданок з Юлією
9.55 Т/с «Інспектор
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
Деррік»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11.00, 1.30 Як це?
10:50 М/ф «Пінгвіни
11.55, 2.00 Муз. програма Мадагаскару»
12.50 Повнота радості
11:50 Х/ф «Афоня»
13:50 Х/ф «Закоханий до
життя
безтями»
13.45 Нас відповідей
16:00 «Неймовірна правда
19.10 Х/Ф «Сибіріада»
про зірок»
20.30 Контрольна робота 19:00 Х/ф «Мужики!..»
21.00, 0.10 СТН. Тижневик 21:00 Х/ф «Тато напрокат»
23:05 Х/ф «Джейн Ейр»
21.30 Х/ф «Душа»
03:10 «Мобільна скринька»
23.10 Громадська
03:25 Нічний ефір
06:30 Мультфільм
приймальня

04:35 Т/с «Ранетки»
06:10 Т/с «Журнал мод»
07:15 Репортер
07:25 Х/ф «Сутичка в
маленькому Токіо»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Спорт з Гуфі»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 М/ф «Справжній
Гарфілд»
11:45 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннім
вхід заборонений»
13:40 Файна Юкрайна
14:45 Зроби мені смішно
15:45 Т/с «Татусеві дочки»
16:45 Х/ф «Нестерпна
жорстокість»
18:50 Х/ф «Наречена, що
втекла»
21:05 Х/ф «Блондинка в
законі»
23:00 Х/ф «Франкенштейн
Мері Шеллі»
01:25 Спортрепортер

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
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»
19:30 «Час інтерв’ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:30 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»

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 Життя серед життя
16:55 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Жива енциклопедія
19:40 Третя планета
20:00 Життя серед життя
20:40 Дитинство у дикій
природі
21:50 Х/ф «Джанго»
00:00 Таємниці долі
06:00 Срібний апельсин

05:35 Т/с «Смерть ВазирМухтара»
07:35 М/с «Маша та
Ведмідь»
07:40 М/с «Вінкс»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити - це модно»
11:20 Т/с «На шляху до
серця»
17:05 «Гумористичний
фестиваль «Юрмалина
2010»»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Бенефіс. В.
Леонтьєв. Книга долі»
23:05 Вечір професійного
боксу. Заур Байсангуров Майк Міранда.
01:05 Х/ф «Приватний
курорт»
02:25 Д/ф «Микола
Валуєв. Красень і
чудовисько»

06:30 Події
06:50 Х/ф «Кар’єра Діми
Горіна»
08:50 Т/с «Останній
кордон»
12:00 Оголена красуня
13:00 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
17:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
18:00 Т/с «Дитина навпіл»
19:00 Події
19:20 Т/с «Дитина навпіл»
20:20 Прем’єра сезону!
«Нова хвиля в Юрмалі 2011»
00:00 Т/с «Бомж»
01:45 Х/ф «Руда»
03:10 Щиросерде зізнання
03:40 Події
04:00 Х/ф «Кар’єра Діми
Горіна»
05:35 Срібний апельсин
12:35 Країна якості

04:55 Т/с «Спроба до
втечі».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:20 «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!
22:40 Х/ф «Людина
нізвідки».
00:40 «Один день. Нова
версія».
01:10 Т/с «Проклятий рай».
04:05 «Вівтар Перемоги.
Чекай на мене».

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:30 М/с «Черепашки
ніндзя»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Банда «стоніг»
12:00 Х/ф «На ясний
вогонь»
13:45 Х/ф «Через Гобі та
Хінган»
17:00 Т/с «МУР є МУР - 2»
19:00 Х/ф «Круті:
смертельне шоу»
21:15 Х/ф «Кармен»
23:40 Х/ф «Джексон
«Мотор»
01:35 Х/ф «Остання
висадка»
03:15 «Речовий доказ»
04:10 «Агенти впливу»
04:35 «Правда життя»

06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:40 Фільм «Шкільний
мюзикл 2»
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
20:50 «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
08:35 Твій хіт

07:05 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Король бійців»
11:45 «У пошуках пригод»
13:30 «Шість кадрів»
14:25 «Голос країни»
17:30 «Криве дзеркало»
19:30 ТСН
20:00 «Іронія долі, або З
легкою парою!»
23:45 «Універсальний
солдат»
01:40 «Король бійців»
03:10 «Закохані жінки»
05:15 «Справжні лікарі»

6.30 У центрі уваги

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Жінки хочуть
танцювати»
07:05 Х/ф «Наш дім»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Ірина
Мірошниченко.
Одкровення»
12:15 «Єралаш»
12:40 «Середовище
проживання»
14:45 «Свідки»
15:45 «Вирок»
16:55 «Людина і закон»
18:00 «Хіти та зірки».
Концерт Віктора Дробиша
19:50 «Як приручити
удачу»
21:00 «Час»
21:15 «Які наші роки!»
22:50 «КВК». Прем’єр-ліга
00:20 Х/ф «Особиста
зброя»
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Вишгород

08:50 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Х/ф «Смужка
нескошених диких квітів»
10:25 Крок до зірок.
Євробачення
11:15 Шеф-кухар країни
12:15 Наша пісня
13:05 В гостях у Д.
Гордона
14:50 Погода
14:55 Формула-1. Гран-прі
Угорщини
17:00 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Плавання
18:10 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
21:00 Підсумки тижня
21:20 ДПКЄ-2011. Фінал.
Артек
23:45 На олімпійський
Лондон
00:00 Оперативний
об’єктив

06:20 «Лукас»
08:30 «Пригоди пінгвеняти
Лоло»
09:05 «Лото-забава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Пекельна кухнясправжня історія»
12:35 «Шість кадрів»
13:30 «Одружений за
власним бажанням»
14:40 «Тиждень без жінок»
15:50 «Іронія долі, або З
легкою парою!»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:05 «Інтерни»
22:30 «Голос країни результати голосування»
23:00 «Світське життя»
00:00 «Телевізійна служба
новин»
00:40 «Tkachenko.Ua»
01:20 «У пошуках пригод»
02:55 «Лукас»

05:25 «Пригоди майстра
кунг-фу».
05:50 Квартирне питання
06:30 Анекдоти поукраїнськи
06:50 Наша Russіa
07:10 «Рюрики»
07:50 Бондіана: «Людина з
золотим пістолетом»
10:35 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Стоп-10
13:25 Уральські пельмені
14:50 «В останню мить»
17:00 Велика різниця
17:55 Наша Russіa
18:45 Факти
19:00 Бондіана: «Завтра не
помре ніколи»
21:35 «Небезпечна
людина»
23:30 Голі та смішні
00:55 Бондіана: «Людина з
золотим пістолетом»

6.00, 7.00, 23.00 СТН.
Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Контрольна робота
10.05 Віра. Надія. Любов
11.00, 15.55, 1.30, 5.00
Мультляндія
12.00, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
16.20 Світ моєї любові
17.30 Х/ф»Душа»
19.10 Х/ф «Сибіріада»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Молоді»
23.30 Громадська
приймальня
0.30 Х/ф «Сибіріада»

08:35 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Наукове
середовище. Зараза.
Ворог усередині нас.
13:10 «Наукове
середовище. Життя за їжу»
14:20 «Російські сенсації.
Примадонна. Битва за
щастя»
15:25 «Зіркове життя. Куди
зникають зірки»
16:50 «Моя правда. Ірина
Білик: Коли кохання стає
отрутою»
18:00 Паралельний світ
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Прилетить
раптом чарівник»
23:05 «Неймовірні історії
кохання»

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Даєш молодь
09:00 м/с «Спорт з Гуфі»
09:35 м/с «Дональд Дак»
10:00 М/ф «Черепашкиніндзя»
11:50 Даєш молодь
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:10 Info-шок
16:15 Новий погляд
17:15 Х/ф «Блондинка у
законі»
19:10 Х/ф «Сутінки. Сага.
Молодик»
22:00 Хочу на Фабрику!
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Як малі діти»
02:35 Х/ф «Ворон»
04:05 Т/с «Одна ніч
кохання»

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» (Зоря
вечірняя)
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
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»
22:30 «Час-Тайм»

10:15 Жива енциклопедія
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 М/ф
16:30 Х/ф «Джанго»
18:35 Таємниці
світобудови
19:00 Третя планета
19:40 Живе багатство
України
20:00 Зелена варта
20:35 Дитинство у дикій
природі

08:30 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа доктора
Комаровського-3»
10:00 «НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ»
10:25 Х/ф «Екіпаж»
13:25 Т/с «Захист» 1-4 сс.
Заключна серія
17:50 Х/ф «Класні ігри»
20:00 «Подробиці»
20:25 Х/ф «Почуй моє
серце»
22:25 Х/ф «Моя мачухаінопланетянка»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Смугастий
рейс»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Останній
кордон»
11:00 Х/ф «Руда»
(мелодрама)
13:00 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
17:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
18:00 Т/с «Дитина навпіл»
19:00 Події
19:20 Т/с «Дитина навпіл»
20:20 «Нова хвиля в
Юрмалі - 2011»
00:00 Футбольний вікенд

08:25 Їмо вдома.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 «Три кити»
радянського спорту» 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.
22:40 «Гра».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
07:50 «Смак»
08:25 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30, 04:05 «Доки всі
вдома»
11:25 «Подаруй мені
життя»
12:15 «К-278. Залишитися
живими»
13:25 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
15:10 Х/ф «Найчарівніша
та найпривабливіша»
16:45 Т/с «Судова
колонка»
18:45 «Білий птах».
Концерт Олени Ваєнги
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця».
Краще
22:30 «Yesterday lіve»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:20 Т/с «Міс Марпл»
09:25 Т/с «МУР є МУР - 2»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:15 Х/ф «Круті:
смертельне шоу»
16:35 Х/ф «Кармен»
19:00 Х/ф «Закусочна на
колесах»
21:20 Х/ф «Вимушена
помста»
23:15 Х/ф «Кривава хвиля»

08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Дім-2»
15:00 Художній фільм
«Шкільний мюзикл 2»
17:00 Художній фільм
«Великий»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:45 «Теорія зради»

На постійну роботу в КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради потрібні:
1. Слюсар-сантехнік — 1 700 грн.
2. Столяр — 1 500 грн.
3. Тесляр — 1 500 грн.
4. Покрівельник — 1 920 грн.
5. Робітники комплексного прибирання — 1 550 грн.
6. Прибиральник вулиць — 1 750 грн.
7. Водій спецавтомобіля — 2 100 грн.
8. Пічник — 1440 грн.

Дивись
ТРК «Вишеград»
щодня о:
6:30, 8:30, 10:30,
За довідками звертатись у відділ кадрів за адресою:
15:00, 20:30, 22:30
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85

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

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібні:
— Робітники (чоловіки). На заливку цементного
розчину в форми. Оплата від виробітку 2 500 4 500 грн/місяць. Дзвоніть за тел: (044) 592-80-52.
— Водій категорії С. Оплата 3 000 грн/місяць.
Дзвоніть за тел: (093) 751-14-17.
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10.
Свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рудня-Димерська, вул.
Київська, 33, яке належить Миколі Івановичу ЧУМАКУ, Катерині Іванівні ЧУМАК, Андрію Миколайовичу ЧУМАКУ, Юрію
Миколайовичу ЧУМАКУ, Євгенії Миколаївні ЧУМАК, Олександру Миколайовичу ЧУМАКУ, Миколі Миколайовичу ЧУМАКУ, Лесі Миколаївні ЧУМАК площею 79,5 кв. м, свідоцтво
видане згідно з розпорядженням від 27 травня 1996 р. №62,
вважати недійсним у зв’язку з втратою оригіналу.
Свідоцтво на право власності на житло (квартиру за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 8, кв.63), видане
09.07.1993 р. виконкомом Вишгородської міської ради
Олександру Васильовичу ГЕЙНУ, вважати недійсним у
зв’язку з втратою оригіналу.

Здам в оренду приміщення 8 кв. м.
(пр-т І. Мазепи).
Тел: (067) 740-93-30
Телерадіокомпанія «Више Град» запрошує на роботу:
— головного редактора; запрошує до співпраці:
— творчі колективи;
— журналістів;
— громадські об’єднання;
— телеоператора;
— підприємства.
— бухгалтера
Телефон для довідок: 25-489

Продам автомобілі
KIA, ВАЗ, ЗАЗ, Chery,
Opel від 25 грн в день
в розстрочку.
Тел: (095) 006-00-96,
(099) 798-96-99

Підприємству в м. Вишгород
терміново потрібні:
— оператор термовакуумної установки.
Навчаємо. З/п від 3 000 грн.
— Оператор ламінаційної лінії.
Навчаємо. З/п від 3 500 грн.
Тел: (067) 548-03-77
Терміново продаю половину будинку
недорого в центрі Димера.
13 у. о., торг!
Звертатись за тел: (063) 491-74-99. Аня

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

Пропала папуга зеленожовтого окрасу 10 липня
в районі Кургузова, 6.
Просимо повернути за
гарну винагороду.
Тел: (098) 280-72-34

Прошу
відгукнутися
свідків ДТП, яка сталася
19.07.2011 о 21.40 на виїзді з м. Вишгорода на 20
км траси Київ—Овруч навпроти заправки «Авакс»
за участю автомобіля «Таврія» (червоного кольору),
який рухався у напрямку м.
Києва. Просимо телефонувати: (096) 766-87-95.

Продається готовий бізнес, працюючий продуктовий магазин. Звертатись за телефоном: (050) 358-74-40
Цілителька Раїса за допомогою добрих вищих
сил, рук і молитов ОЧИЩУ душу, ЗНІМУ прокляття,
зурочення, намовляння, пороблення, привороти,
відвороти, вінок безшлюбності, переляк, родове
закляття, ЛІКУЮ від бородавок, хвороб суглобів,
шкіри, енурезу, ВИГАНЯЮ злих духів як з людини,
так і з приміщення, ВИЛИВАЮ на віск, НАВОДЖУ
лад в сім’ї та бізнесі, ДОПОМАГАЮ повернути віру в себе.
Запис з 8:00 до 19:00 за тел: (063) 338-08-72, (096) 110-64-60.
Прийом: з 8:00 до 15:00 із 24 по 28 липня.
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

23.07.2011 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

Продуктова мережа супермаркетів запрошує на роботу за
адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1.

— Завідуючих відділами — з ДР, З/П договірна.
— Касирів — можна без ДР, З/П від 2 170 грн.
— Продавців — можна без ДР, З/П від 1 800-2 010 грн.
— Охоронців — можна без ДР, З/П 2 010 грн.
— Старших продавців — з ДР, З/П від 2 460 грн.
— Оператор 1С — з ДР, З/П 2 210 грн.
Конт. Тел: 393-94-08(07), (093) 012-24-85 Тетяна

P.S.

Дам у борг гарний
настрій, під відсотки

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 вересня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород

Алея туй, червоні дахи — куточок Європи. І перехожі по-європейськи посміхаються
Це тільки здається, що приготувати їжу
просто. По-перше, дивлячись яку. По- друге,
навіть найпростіша вимагає знань і терпіння.
У двох господинь традиційний український
борщ, приміром, має
свою специфіку і різний смак. Один їв би та
їв , а другий, як кістка у
горлі. Зварити такий,
аби задовольнити різні смаки, — справжнє
мистецтво.

23 липня

подарі ресторану «GUSTO» — подружжя Виговських
— шукали довго і знайшли за допомогою Інтернету.
Молоду вродливу жінку. А оскільки професія кухаря
сьогодні є однією з найзатребуваніших, то їй пропонували чимало вакансій. Те, що прийшлося до душі, знайшла у Вишгороді.
Перші враження дипломованого спеціаліста «по
смачних стравах» від нашого міста, а надто — від затишного, впорядкованого, уквітчаного зеленню туй та
квітів особняка, мабуть, і стали підгрунтям для подальших перемовин з господарями — людьми привітними
і комунікабельними. А для них мало значення і те, що
тривалий час пані Світлана працювала в Європі, стажувалася в Італії та Німеччині. Добре знає українську,
російську та європейську кухні (остання, приміром, італійська, — адаптована для українців).
Складене Світланою Івановою меню авторської
кухні вражає не тільки назвами, а й вишуканістю страв.
Причому воно відповідає навіть інтер’єру ресторану.
Велика зала — у стилі ампір з елементами декоративно-ужиткового мистецтва. Віп-зала — для романтичних
побачень, ділових чи дружніх обідів, приватних вечірок
у вузькому колі на оксамитових кріслах і диванчиках

2011 року

смачна й корисна страва) став улюбленим місцем сімейного відпочинку не тільки вишгородців, а й киян.
Переваги «GUSTO»-сервісу — незвичайна смакота і доступна ціна страв, якщо порівняти з іншими подібними закладами.
А відпочити можна і поряд із рестораном — на зручних, пофарбованих дубових лавках. Є чим помилуватися — красою підрослих туй і кольорових кущів, композиціями з квітів і різнобарвних камінців. На повні груди
вдихнути аромат квітучих петуній.
«У вас, як удоI
ма, і навіть краще,
ніж удома», — цей
відгук одного з клієнтів наочно свідчить про атмосферу затишку і поваги
до відвідувачів з
боку
працівників
«GUSTO».
Переконатись у правдивості цих слів може
кожний,
відвідавши цю перлину
по-справжньому
домашнього
і
водночас на європейському рівні
сервісу. Двері ресторану
гостинно
відчинені для всіх
щодня з 11:00 до
24:00 за адресою:
м.
Вишгород,
вул.
Шкільна,
93. Замовити столик (залу) і страви
можна за телефонами: (04596)
25-100, 25774;
(050) 750-11-65,
(067) 14-999-20.

GUSTO: смак Європи
у центрі Вишгорода

Сонячні вікна від мармурової підлоги до стелі продовжують їхні інтер’єрні
близнюки — види на Європу

Біля входу — майже скульптурна композиція:
сонце, море, пісок і зелень
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Стеля віп-залу — легка й невагома завдяки
оформленню скляними вітражами

Місто
прикрашають
люди
і… заклади

Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — авторки і Андрія
МАКСІМОВА, «Вишгород»

Відшукати умілого кухаря непросто. Та спочатку треба створити всі умови для його плодотворної
роботи – щоб необхідне
обладнання було під рукою, а інтер’єр кухні створював гарний настрій. Бо
у кожну страву передається настрій того, хто її
приготував.
І такого кухаря гос-

Сервіс

приємних, спокійних кольорів. До речі, вечеря
на двох коштуватиме демократичних 150 грн.
А як вам назви?.. Овочі-гриль «з димком»,
гречка по-народному, свинина «хмільна»,
салати «Спокуса», «Купецький», «Грецька пастораль», «Капусна фієста», закуски
холодні («Панська таріль», «Лизень з «хрінодьором») та гарячі «Кокот із печериць та
курочки», млинці «Смачніссімо», вареники
традиційні і з секретом (і навіть — для ласунів, які полюбляють солоденьке).
А ще — різні кави, чаї, коктейлі та шоти
алкогольні («Зелені очі», «Гарібальді»,
«БМВ») та безалкогольні («Бора-бора»),
десерти (груша на бісквітному ложі, узвар
на меду)… Меню «з родзинками» на всі смаки — і такі заманливі, що одразу хочеться покуштувати!
У великій залі — бар з вишуканими напоями
Ті, хто вже спробував вишуканої й унікальної кухні «GUSTO» (а тут святкують весілля,
дні народження, ювілеї, приходять увечері
компаніями та на вихідні із сім’ями, проводять тематичні вечори молодь і літні люди,
конференції громадські організації та веселі свята дітлахи), оцінили смакоту страв і
комфорт приміщення, зручність туалетних кімнат з великими дзеркалами, ідеальну чистоту
і свіже повітря, тактовність обслуговуючого
персоналу.
Тут дорожать кожним клієнтом і працюють
за принципом: «Клієнт завжди правий», дещо
призабутим у колишньому СРСР. Утім, господарі — подружжя Наталія й Валерій Виговські
— сучасні українці з європейським світоглядом, налаштовані на те, аби ресторан «GUSTO»
«Сидіти на такій лавочці — саме задоволення»,
(у перекладі з іспанської, італійської та французької — смак, а по-нашому — густа, тобто — каже Валерій Виговський
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Побратимство

Екологія на першому
місці

ципалітеті Вишкув, діє спеціальна програма – Школа стипендії.
Щомісячна сума доходу на одну людину в сім’ї студента, який має право на
соціальну підтримку, не може перевищувати 351-го злотого (812 грн). Школа
стипендії розповсюджується на батьків,
студентів, школярів.

Вишгород
мей єпархій, Асоціація жертв дорожньотранспортних пригод, Всесвітня асоціація Армії Крайової «Райський птах»,
екологічне товариство «Природа», товариства щодо запобігання жорстоко-

Муніципальна поліція

Вишкув – місто в східній Польщі,
на річці Західний Буг. Адміністративний центр Вишковського повіту
Мазовецького воєводства. Один з
наймальовничіших куточків Польщі.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

знайде для себе захоплення. Зокрема,
діє програма «Рука дружби», мистецькі
класи, цікаві заняття з англійської мови
для дітей, проводять «Got Talent» – конкурс талантів, в якому беруть участь вихованці Академії.

Екологічний туризм

Завдяки чудовим рекреаційним ресурсам Вишкув відвідує багато туристів
та відпочиваючих. Незважаючи на значну кількість промислових підприємств,
розташованих в межах міста, шкідливі
викиди – мінімалізовано, адже одним з
пріоритетних напрямків розвитку міста
є захист навколишнього природного
середовища.

Якщо вам набридла повсякденна рутина, а дух здорового авантюризму ще
не втрачений – сідайте на велосипед! У
Вишкуві розвинутий такий вид туризму.
Чисте повітря, чудові краєвиди – все це
подарує масу задоволення та приємних
вражень на все життя. І справа не лише
в психологічному розвантаженні та в
турботі про довкілля.

Навчаємось
відпочиваючи

Для малозабезпечених

У Вишкуві діє літня Академія ідей
при муніципальній бібліотеці, де кожен

Для
студентів
із
малозабезпечених родин, що живуть у муні-

Муніципальна поліція Вишкува розпочала освітні кампанії, орієнтовані на
тих водіїв, які порушують правила та ігнорують заборону зупинки і парковки.
За останній період простежується тенденція зниження подібних порушень.
На високому рівні у Вишкуві й громадська робота, діє чимало організацій,
клубів та асоціацій. Зокрема, найпопулярніші: Благодійний фонд «Ідзік», «Екологічний клуб», клуб для дорослих «Наша
усмішка», спортивні клуби «CAMPER»
та «BUG», вітрильний клуб «Спінакер»,
клуб «Амазонок», Асоціація друзів Бугу
«Gulczewa», недержавні установи охорони здоров’я «Делегати», «Добровільні пожежники», польський союз
сліпих «Круг», Асоціація пенсіонерів та
інвалідів, Асоціація соціальних ініціатив
«Мельниця», Асоціація католицьких сі-

го поводження з тваринами в Польщі,
студентські спортивні клуби «ЧОТИРИ»,
«Фукс», «Nowinka», «Полонез», «Вікінг»,
Вишкувська асоціація інвалідів «Важливі
троянди».

Вишгород
РАКВЕРЕ (ест. Rakvere), в руських літописах Раковор, німецька
назва Везенберг — місто на півночі
Естонії, за 20 км від Фінської затоки, адміністративний центр мааконду (регіону — ред.) Ляяне-Вірумаа. Розташоване на річці Кіюла.
Вперше згадується в XIII столітті
(1226), засноване поблизу феодального замку. За 7 км від міста 18
лютого 1268 відбулась битва руських військ з об’єднаними силами
німецьких і данських хрестоносців
(Раковорська битва). Права міста
Раквере отримало на початку ХІV
століття.
Катерина ЗУРМА
ФОТО з офіційного сайту міста
(http://www.rakvere.ee/)

У 1347 - 1558 роках містом володів
Лівонський орден. Потім — Річ Посполита і Швеція. Під час Північної війни у
1710 році Раквере перейшло до Росії.
В 1919 - 1940 і з 1991 року — в складі
незалежної Естонії.
Округ Ляяне-Вірумаа сформова-

ний 1 січня 1991 року (населення 66
324 чоловік — за переписом станом
на 01.01.2010), займає площу 3,626.6
квадратних кілометрів.
Центр округу — місто Раквере, з
населенням 16 991 житель (станом на

Побратимство
04.05.2010). Промисловість харчова і легка. Через
місто
проходить
залізниця
СанктПетербург-НарваТаллінн, а трохи на
північ від Раквере
— міжнародна траса за тим же маршрутом.
Туристичні
об’єкти: руїни замку, церква в Старому місті, будівля
колишнього суду і
міський амбар (XVIII
ст.). Є театр, музей
міського
побуту,
краєзнавчий музей,
храм Різдва Пресвятої Богородиці
(Московського патріархату).
Відомі уродженці: Яан Кіівіт-молодший — архієпископ Естонської

23 липня
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Раквере відпочиває

євангелістсько-лютеранської церкви
(1994 - 2004 р. р.)
Міста-побратими: Сігтуна (Швеція).
На офіційному сайті міста — контактні телефони і електронні адреси мера
(Міхкель Юхкам), голови, віце-голови, керівників комітетів і
комісій із спорту, освіти,
економічних, культурних
і соціальних питань. Цікаво, що комітет з аудиту очолює посадовець з
українським прізвищем.
Ракверці радо зустрічають туристів, а ще
— відвідують виставки і
концерти, білети на які
купують заздалегідь (за
годину до концерту — білет дорожчий), а відпочивають — родинами.
Ось кілька подій з
культурного життя міста
за останній час.
Із 10 червня по 26
серпня у центральній
регіональній бібліотеці
(Раквере, Леі, 7) виставка «Молода Естонія —
Юність
зобов’язує»,
присвячена
молодим
естонським літературнополітичним угрупованням із 1912 року.
Організатор:
центральна регіональна бібліотека,
електронна
пошта: lvkrk@lvkrk.ee.

Із 14 червня по 29 липня у Ракверській фортеці виставка «Будівля
Стенбока».
За проектом естонських можновладців тут мав бути суд. Будівництво
(1792) завершив орендодавець, граф
Якоб Понтус Стенбок — і залишився
тут жити. Пізніше будівля використовувалася для різних цілей аж до початку
XIX століття. І тільки іще майже через
100 років виконала своє проектне призначення — Феміда вершила там правосуддя аж до 1987 року.
10 років пустки, і з 1996-го в Будинку Стенбока розмістився апарат
уряду і державна канцелярія Естонії.
Із серпня 2000-го уряд проводить у
цьому приміщенні засідання. Тут побували сотні іноземців — глави держав,
урядів, парламентів і представники організацій, вчені, діячі культури та журналісти з усього світу. Серед почесних
гостей президент США Джордж Буш,
прем’єр-міністр Великобританії Тоні
Блер, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Франції Франсуа
Фійон, російський патріарх Алексій II,
король Іспанії Хуан Карлос I, королева
Нідерландів Беатрікс та багато інших.
Упорядник і дизайнер виставки
Катрін Стрейман Ейніке Коокап. Організатор: Громадський центр Раквере (Кройцвалді, 2; електронна пошта:
keio.soomelt rakvere.ee).
14 - 17 липня у Старому місті відбувся міжнародний фестиваль, який
сміливо можна назвати «Музей на вулиці». Популярні у Європі вуличні вистави, концерти і пантоміми виникли

кілька сотень років тому в Італії і звідти дійшли і до Раквере. Організатор
— музей естонського театрального та
музичного мистецтва і культурни
й центр в Раквере. Учасники — з Естонії, Фінляндії, Німеччини, Польщі,
Швеції та Туреччини. Рекомендовано
для сімейного перегляду особам будьякого віку незалежно від раси і національності.
16-17 липня — родинні вихідні на
пляжі Кунда: прогулянки на катерах,
ярмарок, пляжний волейбол і футбол,
караоке і танцювальний вечір. Клуб
міста Кунда (klubi@kunda.ee) запросив
гостей і не помилився: відпочинок вийшов на славу
19 липня у ракверській церкві лунала музика, якій уже чимало століть.
Шанувальники старовини мали змогу
відвідати концерт Конрада Штейнмана (ансамбль «Диференціас»), відомого музиканта, вченого і композитора,
який, здається, грає на всіх інструментах. Навіть на давньогрецьких.
21 липня Громадський центр Раквере організував виступ одного з найоригінальніших хорових колективів
«Чорне море». Солістів хору болгарського радіо почули у Валга Вільянді,
Нарві, Раквере і Пилві. Потужні голоси, неабияка вокальна техніка, виразність і репертуар (твори Чайковського,
Бортнянського, православні церковні
піснеспіви, слов’янські народні пісні
й романси, а також старовинні наспіви донських козаків) завоювали серця
слухачів по всій Європі — і, звісно, ракверців також.
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Наше здоров’я

Добалакатись…
до раку
Авторитетна
Всесвітня організація охорони здоров’я вперше визнала мобільні
телефони
шкідливими
для здоров’я.
Вплив опромінення мобільників (електромагнітні
хвилі) вивчається десятиліття. То стверджували,
що вони нешкідливі, то навпаки – шкідливі, канцерогенні, сприяють утворенню
пухлин мозку. Однак усі ці
дослідження не були науково обґрунтовані.
І лише нещодавно експерти ВООЗ підтвердили,
що мобільні телефони іноді
призводять до раку мозку.
Пухлина виникає найчастіше з того боку голови, до
якого доторкається динамік телефону.
Шкідливість
електромагнітного
опромінення
підтверджено вченими. Сучасна людина знаходиться під постійним впливом
приладів, що випромінюють електромагнітні хвилі:
телевізори, холодильники,
мікрохвильові печі та багато іншої побутової техніки.
Негативний вплив мобільників на здоров’я незначний, оскільки розмови
зазвичай тривають недовго. Однак джерело опромінення знаходиться поблизу
головного мозку.
Експерти рекомендують
обмежити тривалість розмов або спілкуватися з допомогою SMS.

Спосіб життя

2011 року

Вишгород

Майбутня мама у стоматолога
Вагітність — це найпрекрасніший,
проте й відповідальний період у житті
жінки, адже треба піклуватися не тільки про власне, а й про здоров’я майбутньої дитини.
Олена ДАЙНЕЦЬКА, лікар-стоматолог

Упродовж усієї вагітності організм матері виробляє життєво необхідні речовини для плоду, зокрема й ті, що формують
кісткову систему — кальцій, фосфор та ін.
Якщо вони надходять у достатній кількості, то це на кісткову систему жінки впливає
мінімально. Якщо ж — дефіцит, то дитина
забирає їх з материнських тканин, і в неї
погіршується стан зубів.
Окрім цього, негативно впливають на
організм загальносоматичні захворювання і зміни гормонального статусу. Помітні зниження захисних функцій слини, її
об’єму, і врешті рН порожнини рота зміщується у кислий бік, а це передумова розвитку карієсу і запалення ясен.
Якщо в зубі була невелика карієсна порожнина, то за несприятливих умов вона
може перетворитися на велику. Крім того,
може відколотися частина зуба і як ускладнення — запалення нерва (пульпіт) чи періодонту (періодонтит). Якщо у зубі неякісні
пломби, то може виникнути вторинний карієс.
Неприємні процеси відбуваються і з
яснами, є навіть такий діагноз, як «гінгівіт
вагітних». Ясна набрякають, кровоточать,
болять, з’являється неприємний запах із
рота, іноді оголюються шийки зубів, вони
хитаються (це — пародонтит).
Більшості цих проблем можна уникнути, якщо добре підготуватися до головної

ФізкультУРА!

події в житті
будь-якої
жінки. Дехто
вважає,
що
стоматологічне втручання
під час вагітності — табу.
Аргументують
тим, що сучасне лікування
зубів потребує
якісного рентгенологічного
дослідження,
використання
анестезуючих
препаратів та
ін.
Мовляв,
це — шкідливо
для
майбутньої дитини.
Сучасна
стоматологія має у своєму арсеналі безліч
засобів і методів лікування вагітних без ризику для здоров‘я майбутньої дитини. Нинішні анестезуючі препарати не проникають
через гематоплацентарний бар’єр і не потрапляють до материнського молока. Тому
вони безпечні для вагітних і тих, хто годує
груддю. Використання карпульних шприців
і голок до них мінімізує травму тканин під
час уколу і тим самим зводить нанівець болісні відчуття від анестезії, а матеріали для
пломбування є абсолютно безпечними.
Кілька слів про рентгенографію. Поперше, попередній діагноз можна поставити після обстеження і збору анамнезу
(історії) хвороби. Крім того, є спеціальний
апарат для встановлення рівня пошко-

Вагітність

дження тканин зуба, що абсолютно безпечно. По-друге, як альтернатива рентгену
при пломбуванні кореневих каналів використовується апекс-локатор. І по-третє, є
цифрова рентгенографія з рентген-навантаженням у рази менше, ніж при звичайній.
Варто пам’ятати, що при нормальній вагітності небажані стоматологічні втручання у
1-му і 3-му триместрі — відбувається закладка, формування і активний розвиток
органів і систем дитини, а 2-й триместр —
безпечний, зокрема й для планового лікування.
Наостанок хочу зауважити, що до народження маленької людини краще готуватися заздалегідь, а планові візити вагітної до
стоматолога значно зменшують ризик неприємних і небезпечних ускладнень.

Сонце, море, чайки і… ВОЛЕЙБОЛ!
Літо завжди асоціюється з
відпочинком на пляжах. Та чи
можна уявити відпочинок на
піску без активних видів спорту?! Чому люди приходять до
водойм влітку? Для того, щоб
засмагнути і поплавати! Але не
варто так обмежувати власну
уяву! Якщо тебе не лякає перспектива бігати під палючим
сонцем по гарячому піску, тоді
— прямий шлях до пляжного
футболу чи волейболу. Звісно,
якщо є до цього хист і бажання.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

При Вишгородському міському комунальному підприємстві «УФКС» діють міська дитячо-юнацька комплексна
спортивна школа, де 350 дітей займаються вісьмома видами спорту, зокрема у Вітрильній школі вони можуть реалізуватися як спортсмени чи просто
оздоровлюватися.
Хорошою традицією стали щонедільні спортивні змагання, які організовують і проводять тренери КП «УФКС»,
зокрема директор цього комунального
підприємства Василь Колобов, який
підтримує ініціативу міського голови Віктора Решетняка: «За здорове
покоління». От і минулої неділі зона
відпочинку«Водний кордон» зібрала любителів активного способу життя.
Пляжні футбол та волейбол не тільки
захоплюючі ігри, а й хороша альтернатива пасивному лежанню під сонячними
променями. Боротьба на майданчику
за такої погоди розпечена до краю. Як
наслідок, емоції б’ють через край. Тож
неабияка відповідальність лягає на плечі арбітрів. Важко «втримати гру», коли
пристрасті розгоряються пропорційно

до температури повітря. А на термометрі «зашкалювало»! Та це не завадило
Василю Скибинському (завуч ДЮСШ)
контролювати все, що відбувалося на
спортивних майданчиках.
У запеклій боротьбі першість із пляжного волейболу серед молоді виборола

команда із багатообіцяючою назвою
«Круасан» (Андрій Маківка, Володимир
Сергієнко й Олексій Колосов), почесне
друге – у команди «Крікет», бронза – у
«Бофани».
Серед команд із досвідченішими
учасниками (вони називають себе ветеранами) перше
місце посіла команда «Ветеран»
(Михайло
Козуб, Віталій Пилипенко і Олег
Прусенок), друге
— «Чайка», третє
місце у команди
«Елефант».
Не менш цікаво й захоплююче
розгорнулися баталії на
міні-футбольному полі. Першість серед молоді
виборола
команда «Чайка»
(брати Владис-

лав і Артем Гриненки та Рустам Алібеков). У старшій групі золото у команди
«Джабулані», друге місце – у «Бофани»,
третє – у «Дніпра».
Також деякі учасники змагалися
у підтягуванні на перекладині. Богатирську силу продемонстрував учень
спеціалізованої школи «Сузір’я» Артем
Гриненко (23 рази!), лише на одну сходинку поступився йому студент Дмитро
Герель (22 рази), третє місце посів гість
із Києва Олександр Піпа (21 раз).
По завершенні змагань учасники
безкоштовно порозсікали хвилі Київського водосховища на «таблетці» і
«бананові». Організатори змагань щиро
вдячні Асоціації роботодавців Вишгородщини (голова Юрій Колодзян, Валерій Виговський) за підтримку та винагороди для учасників.
На фото:
1: Майбутнє футболу
2: Суперники на полі – друзі у житті
3: Справжні волейбольні пристрасті

Людина
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Український вірмен

Місто прикрашають люди

Вишгород
Сусіди

У чоловіка порвалися черевики —
підошву в багатьох місцях наче прострілили наскрізь, та все ж вона міцно
трималась за верхню частину. А верх
був нормальний, шкіряний.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора

Однак жоден майстер з ремонту взуття
(а їх у Вишгороді — з десяток), покрутивши
черевики у руках, не взявся їх полагодити.
Відмовлялися на диво однаковими словами: «Ремонту не підлягають. Купіть краще
нові».
А чоловік — консерватор. Якщо вже
носить щось, то доти, доки сорочка, приміром, не зітліє на ньому на шмаття. Так
само й черевики. Справа не у тому, щоб ці
викинути й купити нові. Чоловіку потрібні
були тільки ці.
І тут я згадала про Самвела. Колись
його залізну будочку навпроти відділення
Ощадбанку по проспекту І. Мазепи відвідувало чимало вишгородців із проблемним взуттям. Слава про золоті руки майстра летіла поперед нього. Люди йшли до
Самвела із вщент зношеним взуттям, а повертались — задоволені, із посмішкою.

Від жителів — місту

Місто, навіть таке невеличке, як
Вишгород, потребує охорони і примноження природних багатств. Від урбанізації його рятують самі мешканці, засаджують квітами та рослинами кожний
метр землі, встановлюють ящики з квітами на вікнах, балконах, електричних
стовпах, вздовж шляхів.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора

Приміром, вулиця Ю. Кургузова, на якій
розташовані центральна районна лікарня,
ЖКГ і КП Вишгородської міської ради, міліція, райвійськкомат, суд, прокуратура, нотаріат, супермаркет «Вишневий» та кілька
торговельних павільйонів, багатоповерхові житлові будинки, — відрізняється від інших не тільки оригінальними керамічними
горщиками, що зручно примостилися між
деревами, а й квітучими кашпо з петунією
на електричних стовпах, до яких не дістати
рукою, — інакше давно б вирвали квіти, як
це роблять час від часу біля адмінбудинку
невиховані і байдужі люди.
Багато віків тому легендарний правитель стародавньої мексиканської країни
Кецалькоатль зробив свою столицю найкращим містом на землі: його збудували
ВІТАЄМО з ювілеєм
Ольгу Іванівну ЗУБКОВСЬКУ!
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею.
Прожити бажаємо в силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.
З любов’ю сестра Надія,
зять Діма, племінники Саша, В’ячеслав

Але тепер на тому місці ремонтував
взуття інший майстер. Не Самвел. Старого
знайомого я знайшла через дорогу. Він, як
інші майстри, покрутив черевики в руках,
але не присудив їх до кари на смерть.
Те, що я забрала через тиждень у майстра, було трохи схоже на розбите взуття, та це були… майже нові черевики — з
міцною підошвою на невеличкому підборі.
І коштував такий ремонт дешевше, як у інших чоботарів.
За фахом Самвел — будівельник. На

вишгородській землі він залишив про це згадку — музей-діораму у Нових Петрівцях, у будівництві якого брав участь.
Доля закинула в Україну
після жахливого землетрусу —
рідне місто Артик лишилося під
руїнами. Другу вітчизну знайшов у нас і, хоча громадянином
України Самвел Ботоян став
лише кілька років тому, наша
країна відразу припала йому до
серця.
У нього й досі немає власного житла — орендує квартиру і
практично сам утримує велику
свою родину. Дружина Гаяне
працює у дитсадочку, старший
син Сіпан — економіст, дочка Наре — менеджер, молодший син Таврос закінчує
технікум готельного господарства.
Діти тільки починають самостійний
шлях. Вчаться у батька не боятися труднощів, приймати життя таким, яким воно є, і
робити його цікавим та змістовним, яку б
посаду не довелось займати.
Цікаво, що всі троє добре вчилися — і
це заслуга батьків, кредо яких: якщо щось
робити, то робити на совість.

Бал квітучих балконів

у вигляді терас, посадили квіти та дерева.
У місто навідувались навіть дикі тварини і
птахи. Вони заходили і залітали у будинки,
і люди раділи їм.
Це — не фантазія. І колись стане реальністю всюди. Хіба кожен із нас не хоче жити
у такому райському куточку і ранками слухати спів солов’їв, а не каркання ворон, що
влаштовують гнізда навпроти вікон наших
квартир?
Крок до міста-саду роблять і вишгородці, які облагороджують квітами свої балкони, лоджії, палісадники. У будинку № 5 по
вулиці Н. Шолуденка балкон третього поверху другого під’їзду прикрашають кашпо
з петуніями. Не один-два вазони, а кілька
по всій довжині балкону (а він — уздовж
бокової стінки будинку).
На шляху до ринку не минеш
дев’ятиповерхівки по вулиці М. Грушевського, 6. На першому поверсі привертає
увагу гарний балкон, заставлений горщиками з квітами. Ніжні ліани звисають до
землі, де привітно посміхаються перехожим чорнобривці, сором’язливо ховаються від сонця різнобарвні дзвіночки.
Поки що такі балкони у нашому місті
– рідкість. Але щороку їх стає все більше.
До озеленення Вишгорода активно залучаються підприємці. Оксамитом зеленої

трави, завжди охайно підстриженої, приваблює територія біля магазину «Віта», що
у центрі. Недарма тут люблять відпочивати
й молодь, і люди похилого віку.
На Набережній не можна пройти байдуже повз казковий будинок підприємців
Виговських. Там ростуть рідкісної краси
декоративні кущі і білокорі берізки, а за
двоповерхівкою облаштована клумба з
квітами.
Ціле літо триває бал балконів, палісадників, квітучих алей, упорядкованих газонів у місті. А від спеки люди ховаються у
тіні дерев — древній Вишгород зберіг цю
зелену красу, якою славиться на всю Київщину.

Вітаємо
Депутата міської ради
Віктора ШУБКУ та його дружину
з народженням сина!
Хай його історичне ім’я Ярослав
принесе мудрість, здоров’я й удачу
новому громадянину нашого міста!

Безкоштовні оголошення
1-кімнатну квартиру, 45,8 м2, дитяче ліжко (2-8 років)
ремонт, бойлер, 7/9 п.
з матрацом, 150 грн.
Тел: (067) 319-77-40
Тел: (097) 818-99-48
піаніно в гарному стані.
Недорого.
Тел: (04596) 53-074,
(093) 950-37-50

ліжко, книжкову
шафу, недорого.
Тел: 57-284

Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2003 р., газ,
за домовленістю.
Тел: (063) 144-43-27
гараж, 1500 м2, трирівневий,
кооператив «Лісовий». 18000
у. о. Тел: (066) 550-68-83,
(098) 711-85-75
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Вітаємо
З днем народження
хорошу людину,
доброго господаря, чуйного,
турботливого чоловіка й батька
Миколу КОРОЛЯ!
Нехай дороги стеляться крилато
І будуть чисті й рівні, як струна.
Нехай добро не оминає хату,
Як не минає теплоти весна.
Нехай здоров’я, радість і достаток
Тебе осиплють, наче з вишні цвіт.
Нехай малює доля з буднів свято
І шле тобі букет щасливих літ!
З любов’ю дружина й діти

Юридичні поради

Змінити дарчу
Громадянським законодавством України встановлений термін, коли особа
може звернутися до суду з
вимогою про захист свого
громадянського права чи
інтересу, тобто позовна
давність. Вона визначається 3 роками.
Для окремих видів вимог законодавством може
встановлюватись
спеціальна позовна давність:
скорочена або подовжена
порівняно із загальною позовною давністю. Так, позовна давність у 1 рік застосовується, зокрема, до
розірвання договору дарування.
Відлік позовної давності розпочинається від дня,
коли особа дізналась або
могла дізнатися про порушення свого права чи про
особу, яка його порушила.
Відлік позовної давності з вимогою про визнання
договору недійсним через
застосування насильства
розпочинається від дня
припинення насильства.
У випадку порушення
інтересів
неповнолітньої
особи позовна давність починається з дня досягнення ним повноліття.
Відлік позовної давності призупиняється: якщо
наданню позову заважала надзвичайна обставина або подія; у випадку відстрочки виконання
зобов’язань (мораторій);
через призупинення дій закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює відповідні відносини.

На дозвіллі

Відповіді на
кросворд
«Рибний»,
надрукований
у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Галаган. 8. Маринка. 9. Мальма.
10. Стихей. 11. Нерка. 12.
Сойка. 14. Занкл. 17. Нерпа. 19. Невід.21. Хілус. 23.
Свічка. 24. Алілуя. 25. Лангуст. 26. «Паланга».
По вертикалі: 1. Кашалот. 2. Мальок. 3. Чабан. 4.
Камса. 5. Рибина. 6. Уклейка. 13. Акула. 14. Зубан. 15.
Ветврач. 16. Хірурги. 18.
Піщуга. 20. Емірат. 21. Хамса. 22. Сазан.
ЗДАМ

ІНШЕ

Встановлення
доглядачку.
дерев’яних дверей,
Оплата за
ліжкоМДФ, гіпсокартон,
домовлемісце.
ламінат та ін.
ністю.
Тел: (067)
Тел: (050) 277-07-17,
Тел.:
455-97-94 (067) 889-21-26
5-17-15
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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
Втрачений державний акт
на право приватної власності
на земельну ділянку, серія ЯБ
№ 145355 від 01.12.2004 р.,
виданий на ім’я Олександра
Михайловича КАЛІНІЧЕНКА,
вважати недійсним.
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