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Генплан — на фінішній прямій
Перспективи надзвичайні
«Коли я балотувався на міського голову у 2006 році, серед поставлених завдань чи не головним вважав повернення
місту його меж, — говорить мер Вишгорода Віктор Решетняк. — Але, чесно кажучи, не уявляв, скільки на це піде часу і
сил. П’ять років, безліч погоджень, спірні моменти і ось нарешті — останнє погодження 28 січня ц. р. у Кабінеті Міністрів
України. Тепер відповідні рішення районної й обласної рад має затвердити Верховна Рада України»

Генеральний план міста — це як паспорт для людини чи Державний акт на
землю для підприємства. Генеральний
план Вишгорода — головний документ
нашого міста. Про це розмова з Вишгородським міським головою Віктором
Решетняком.

Інтерв’ю брала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»
— Вікторе Олександровичу, скажіть,
чому це так важливо для Вишгорода?
— Відтепер майже 4 968 (замість
п’ятисот) гектарів території нашого міста
захищені законом. Межі Вишгорода ніхто не має права змінювати! (До слова, за
останні 10 років одиниці із населених пунктів Київщини захистили свої Генплани: а це
— погодження з екологами, пожежними,
СЕС, архітектурою, ДАІ, Вишгород — ще й
велика заповідна зона...)
— Як пройшов захист?
— У великій залі Кабміну — урочисто.
Заступник міністра регіонального розвитку
та будівництва України, присутні науковці
та відповідальні особи відзначили і наші
зусилля, і якість роботи проектного інституту «ДІПРОмісто». Хотів би підкреслити,
що сьогоднішня фінішна пряма —погодження Генерального плану Вишгорода —
результат командної роботи міста, району
й області. Порозуміння і підтримку Вишгород відчуває від голови РДА Олександра
Приходька, голови райради Олександра
Носаля, першого заступника голови Київської облдержадміністрації Ярослава Москаленка та губернатора Київщини Анатолія
Присяжнюка. Можна сказати, спільною командою — до міста обласного підпорядку-

вання, а то й столиці Київщини.
— Більша територія — це й більші
проблеми, які розв’язуватимуться найближчим часом...
— Це — розвиток зазначених у Генплані зон — промислової, історичної, спорту
й відпочинку, туризму, нове будівництво…
А також розвиток соціально-політичного
життя громади: наше місто може стати
центром самітів і міжнародних перемовин
і, врешті-решт, — паломництва.
Вже є угода з Мінбудом щодо програми
дешевого житла. При відповідних змінах

(наказом іще попереднього уряду міськрада житло тепер має купувати, а не отримувати, як раніше, відсоток помешкань від
забудовника — ред.) зможуть отримати
соціальне житло сотні родин: лікарі, вчителі, правоохоронці, значно поменшає квартирна черга.
— А які забудовники у Вишгороді
нині?
— «Ольжинград», «Київсоцбуд»… Інші
фірми не працюють. Можливо, повернуться до мікрорайону на вулиці Кургузова.
Ольжиної гори й території під нею не чіпатимемо. А от 6,2 га на «Берізках» та 620 га
(в/ч за Димерською автотрасою) — це вже
другий Вишгород із населенням понад 100
тис. осіб. Тобто наше місто набуває зовсім
іншого статусу.
— Чи очікуєте на інвестиції?
— Так, час готувати інвестиційні проекти і локальні плани (а це — медмістечко,
автостанція, мережа соціальних послуг…).
Вишгород і вишгородці давно вже цього
очікують.
Сподіваюсь, міські депутати з розумінням поставляться до виділення інвесторам
земельних ділянок.
— Спірний острів Великий — це вже
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вишгородська земля?
— Так. Звісно, київський водозабір залишається — будемо домовлятися, на яких
умовах. Зустрічалися з киянами на координаційній раді щодо Генплану. До речі, столиця іще не має Генплану, який має бути
пов’язаний з нашим: транспортні розв’язки,
дороги, інфраструктура…
На виході — проект міських очисних споруд. Зараз Вишгород сплачує «Київводоканалу» 150 тис. грн на місяць.
— Є вже підрядники й відкрите фінансування?
— Фінансування здійснюватиметься на
найвищому рівні, а будуватимуться очисні
споруди за державний кошт — обласними
підрядниками з участю місцевих субпідрядників (бетонні, земляні роботи, техніка).
Це — пілотний проект: методи очистки
стоків за чесько-радянськими технологіями
на українсько-чеському обладнанні.
— Вишгород обрано місцем проведен-

ня одного з етапів «Формули-1» з водних
видів спорту… Що це дасть нашому місту?
— …Вишгород на ці кілька днів стане обличчям всієї країни. Якщо складані трибуни
можна змонтувати за тиждень, а розібрати
за півдня, то соціальну структуру для обслуговування чемпіонату треба готувати
заздалегідь. (До речі, «Вишгород-Марина»
— вихід до води і водні види спорту — залишиться місту.)
Вишгород має бути чистим, сквери, майданчики, дороги, тротуари — прибраними.
Готелі, сертифіковані харчові точки, лікарня
— підготовленими до зустрічі великої кількості гостей.
Підприємці, звичайні мешканці можуть
продемонструвати ставлення до рідного
міста — підприємства верхньої промислової
зони (Кен-Пак, МКМ «Телеком», «КаратЛіфтКомплект» й інші): треба потурбуватися про
зовнішнє освітлення та благоустрій прилеглої території.

Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова:
— Генеральний план міста — на фінішній прямій. Інвестиції — справа
часу. А нам потрібно майбутнє будувати вже сьогодні.
На мій погляд, вишгородцям бракує звичайного патріотизму стосовно усього міста. Моя квартира, мої східці, мій будинок, моє подвір’я,
моя вулиця. Загальнолюдські закони (не пий, не пали, не псуй нове і бережи старе, свою історію) мають стати не просто нормою, а звичкою —
як умитися та почистити зуби уранці…
Зрушення у свідомості людей вже є. І відреставрована стела, і золоті
букви на ній — цілі. Так само, як і Вічний вогонь, пам’ятні знаки. Менше
нівечать дерева (а от квіти іще викопують, а це ж — праця вишгородців).
Патріотизм виховується з пелюшок. Із дитсадка, із школи. Європейці
завмирають, коли звучить гімн їхньої країни. Для нас прапор і гімн мають
бути святинею.
Можна за 50 років виростити сортову пшеницю. Щоб ростити Людину
— потрібні сторіччя. Почнемо!

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Сесія районної ради
На п’ятій сесії Вишгородської районної ради VI скликання прийнято
Програму соціально-економічного та
культурного розвитку району на нинішній рік, комплексну програму «Турбота»
на 2011-2015 рр, програму розвитку
комунального підприємства районної
ради; затверджено статут Вишгородської районної комплексної дитячоюнацької спортивної школи. Депутати
не підтримали питання про тимчасове
звільнення ВРКП «Комунальник» від
перерахування частини орендної плати до районного бюджету, а висловили
пропозиції щодо розробки спеціальної
програми розвитку ЖКП.
Внесено зміни до районного бюджету з розподілу коштів між
Абрамівською, Вищедубечанською,
Жукинською та Литвинівською сільськими радами на загальну суму 125
тисяч грн та збільшено видатки районного бюджету за рахунок вільного
залишку коштів на 396 тисяч грн. Прийнято рішення про ліквідацію дитячого будинку «Сонячний», що у Жукині,
через недоцільність утримання малої
кількості дітей (9) при штаті працівників (22) і зміну концепції: перевага
у вихованні дітей-сиріт, напівсиріт, з
проблемних родин — віддається прийомним сім’ям, будинкам сімейного
типу, опікунству, на що спрямована
державна політика України.

Вишгород
«рулить» на хвилі

Україна отримала право на
проведення етапу всесвітнього
чемпіонату світу «Формули-1 на
воді». Змагання пройдуть на Київському водосховищі у м. Вишгороді 30-31 липня.
За останні роки у Вишгороді започатковано чимало спортивних свят
за сприяння міської влади, які вже
стали традиційними. Та і географічне
розташування міста зручне для розвитку туризму і різних видів спорту.
Тож не випадково саме Вишгород обрали для проведення чемпіонату світу
«Формули 1 Н2О».
«Формула-1 на воді» – концентрат найвищих технічних досягнень у
техніці та спорті. Човни для гонок
виготовлені за зразком «тунельного
катамарана» – завдовжки 6 метрів та
завширшки 2,1 метра. Максимальна
швидкість 220 км/год. Розганяються
від 0 до 100 км/год за 4 секунди.
До гонок «Формули-1» допускаються пілоти найвищого класу, що
мають суперліцензію Міжнародного
союзу водно-моторного спорту.
Захід транслюватимуть по телебаченню майже на 100 країн світу,
його аудиторія – близько 300 млн.
людей. Змагання розпочнуться 30
липня ц.р. і триватимуть два дні.
Великі перегони на воді відбудуться в аван-порту у Вишгороді.
За півроку Київщина має гідно підготуватися: звести трибуни на більш
ніж 50 тисяч глядачів, відремонтувати
у Вишгороді дороги та розвинути інфраструктуру міста.
Особливу увагу треба приділити
безпеці спортсменів: на воді мають
працювати пожежники, а в разі нещасного випадку спортсменів за 5
хвилин необхідно доставити до медичного пункту. Кошти на проведення
цих змагань візьмуть у меценатів та
спонсорів.
Цей чемпіонат по праву можна назвати однією з найяскравіших спортивних подій 2011 року.

Управління СБУ
Жителі Київщини можуть звернутися до Служби безпеки України якщо
вони мають інформацію щодо зловживань посадовцями владою, фактів
корупції та хабарництва, злочинів у
сфері управління й економіки, терористичних проявів.
Для цього в Управлінні СБУ в Київській області працює цілодобово телефон довіри (044) 281-53-02. Інформація,
яка надійде, обов’язково буде перевірена. За результатами перевірки стосовно
зловмисників вживатимуться відповідні
заходи.

Соціум

2011 року

Батареї просять тепла

Споживач
Минулої п’ятниці з 12-ї години
Вишгородська філія Київоблгазу
опломбувала засувки подачі природного газу на котельнях №1, 2,
3 у зв’язку із заборгованістю населення, бюджетних та госпрозрахункових установ за вже спожиту
теплову енергію.

Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора, «Вишгород»
Заступник директора Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа»
Галина Коваль, до якої звернувся
кореспондент газети «Вишгород»,
показала підписаний нею акт, що засвідчував факт використання ліміту
газу за січень 2011 року, і розповіла
про розміри лімітів, які можна отримати в залежності від рівня оплати за
природний газ.
На день відключення, тобто 28 січня ц. р., вона (оплата — ред.) дорівню-

За самостійно зняті пломби (в
руках Галини Коваль) ВРКП «Вишгородтепломережа» по голівці не
погладять
вала 49 %. А вже у понеділок, 31 січня
ц. р., коли відбулася наша розмова,
стрибнула вище — майже на 3 %.
Але навіть половина оплати не
влаштовує дочірню компанію «Газ

України», яка діє згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від
2001 року № 1729 з численними доповненнями, одне з яких свідчить:
«… постачання природного газу всім
категоріям споживачів забезпечується тільки за умови 100 % сплати
грішми».
— Ми б і раді, — погоджується з
цим Галина Михайлівна. — Однак усі
наші методи боротьби з боржниками
поки що не дають належного ефекту.
Актовий зал підприємства постійно поповнюється електронікою, побутовою технікою, яку конфіскувала виконавча служба у затятих боржників.
Техніку повертають в обмін на квитанцію про сплату боргу.
За минулий рік підприємство подало до суду 737 справ на суму 1458
тис. грн. У процесі виконання 508 виконавчих листів на суму 1193 тис. грн.
Іншим боржникам телефонують, попереджають, у під’їздах розклеюють
оголошення про суми боргів.

У цілому по підприємству заборгованість за спожиту теплову енергію усіма категоріями споживачів
становить 3,7 млн. грн. Станом на
31.01.2011 р. заборгованість ВРКП
«Вишгородтепломережа» за природний газ перевищує 4 млн грн, підприємство також не може вчасно розрахуватися за електроенергію, воду,
податки.
Втім, Вишгород не останній у зведеннях із сплати за газ. Рівень сплати
у Броварах за відповідний період –
37%, у Києво- Святошинському районі взагалі лише 18 %, в Ірпені — 30,
Макарові — 36, Яготині — 30%.
Невже високі чиновники-газівники мають лише єдиний важіль впливу — відключення!? І поки свідомість
наша не підвищиться на всі сто відсотків, а газ не дорожчатиме і ліміти не
будуть затиснуті у рамки, за межі яких
вийти забороняється, ми матимемо у
квартирах час від часу холодні батареї опалення!?

«А у нас на дачі газ!..»

Добра новина

На садовому масиві «Дніпро», що у Вишгороді, сталася довгоочікувана подія — підвели й
підключили газ. Подія важлива, тому що багато
вишгородців мешкають на дачах шести садівницьких товариств цілорічно. Газифіковані будинки — не примха, а нагальна потреба і право
людини на комфортні умови проживання.

Ольга ПЕТРЮК, Вікторія ШМИГОРА
Ідея будівництва газопроводу народилася іще
у 2006 році. 370 господарів об’єдналися у громадську організацію «Товариство сприяння розвитку
інженерних мереж», за кошти якої і газифікувалося
садове товариство.
Будівництво газопроводу розпочали у 2008
році. Однак через різні причини справа ледь рухалася. І лише завдяки спільним зусиллям учасників
проекту, підтримці обласної та районної державних
адміністрацій, Вишгородської міської ради вдалося успішно завершити газифікацію. Газопровід на
високому рівні спроектований і в основному збудований ТОВ «Квантум» (директор М. Давиденко)
у повній відповідності з технічними вимогами, що
засвідчено актом приймання мереж і систем газо-

У партіях і рухах

Вишгород

о

постачання в експлуатацію.
Із введенням в експлуатацію газопроводу
поздоровили мешканців садового масиву перший заступник голови Київської ОДА Ярослав
Москаленко, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, перший заступник голови РДА
В’ячеслав Савенок, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, керівник районної філії
ВАТ Київоблгаз Микола Нікулін, й усі, хто сприяв
цій приємній події.
Жителі масиву влаштували гостям справжній
теплий прийом — із музикою та шампанським. А
додавала святкового настрою чудова сонячна погода, що панувала зимового суботнього ранку 29
січня ц. р.
До газопроводу вже підключено 12 будинків. У
цілому ж він розрахований більш як на 500 підключень і в перспективі — до тисячі газифікованих будинків.
«Шкода, що ми відкриваємо газопровід до літа,
а не до зими, — зазначив перший заступник голови
КОДА Ярослав Москаленко. — Зате наступної зими
газ буде в усіх».
«Це добре, що влада не лише обіцяє, а й робить, — додав Олександр Приходько. — І це не

остання зустріч з такого приводу. У найближчих
планах — газифікація Ровівської та Любимівської
сільських рад, підведення газу до Сувида, Гути
Межигірської».
Після привітань гостей запросили до одного з
перших підключених будинків — там керівники району перевірили наявність палива, символічно запаливши газову плиту (НА ФОТО).
На території садового масиву з півтори тисячі
будинків більше двохсот сімей проживають постійно. Відтепер — у комфортних умовах: свіже повітря
і міські зручності. Керівництво масиву повідомило:
щотижня газ підключатимуть до нових дачних будинків, з яких надходитимуть заявки.

Ярослав Москаленко:
«Партія регіонів закликає до співпраці»

У Нових Петрівцях місцевий осередок Партії регіонів поповнився 67 новими членами. На
збори, що відбулися минулої суботи, завітали
перший заступник голови Київської облдержадміністрації, депутат обласної ради, голова Вишгородської районної організації Партії регіонів
Ярослав Москаленко, заступник голови фракції
Партії регіонів в Київській обласній раді Роман
Редько, голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько, перший заступник голови РДА В’ячеслав Савенок, заступник
голови районної ради Олександр Глущенко.

Марія ФІЛАТОВА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»
Сьогодні члени партії — це не просто однодумці,
а люди, які самі будують свою країну та своє майбутнє, вносять конструктивні пропозиції і в роботу партійної організації, і в роботу влади. «Партія регіонів
є партією влади, всі ключові посади і в державі, і в
області, і в районі посідають наші однопартійці, наші
колеги, — сказав Ярослав Москаленко. — Дивлячись на карту країни, я розумію, що саме наша партія відповідає за все, що відбувається в Україні».
На його думку, найголовніше, що вдалося Президенту Віктору Януковичу та Партії регіонів, —
об’єднати владу в країні. «Сьогодні немає суперечок
ні в центральній, ні в територіальних органах влади,
всі працюють на одну мету, — Ярослав Москаленко
згадує, як кілька років тому йому, як голові районної
ради, доводилося для вирішення будь-якого питання у районі домовлятися з Адміністрацією Президента й урядом. — Сьогодні ж усі питання вирішуються оперативно, підтримуються всі ініціативи, що
стосуються добробуту та інтересів громадян».

У 2011-ий — з новими планами
Для Партії регіонів головне не гасла, а реальні
дії. Поки що районна влада почала з основного —
п’ята сесія райради прийняла Програму соціальноекономічного розвитку району на 2011 рік. Згідно з
Програмою, у нинішньому році заплановано 96 млн
грн капітальних видатків: на заклади освіти — 6 млн
грн, на будівництво дитячих садків — 50 млн грн,
спортивних споруд та медичних закладів — по 11
млн грн, інших об’єктів — 18 млн грн.
Такі можливості з’явилися завдяки міцній владі
в країні.
Ярослав Москаленко також повідомив, що вирішено питання щодо надання 35 млн грн на ре-

щодавно церков у Ясногородці та Межигір’ї, каплички у музеї «Битва за Київ у 1943 році» приєднаються
церкви в Осещині, Лютежі, капличка у Вишгородській районній лікарні.

Формула-1 — це більше, ніж Євро-2012

Голова районної організації Партії регіонів
Ярослав Москаленко: «Якщо ви знаєте, як
вирішити будь-яке, навіть незначне, питання
щодо вашого села, вулиці чи будинку, сміливо
звертайтеся — ви можете вплинути на його
вирішення»
конструкцію вул. Набережної у Вишгороді. А в
переддень партійних зборів, 28 січня ц. р., у Кабінеті Міністрів затверджено Генеральний план міста
Вишгорода, який «блукав інстанціями» із 2006 року.
Після відповідних рішень обласної та районної рад
план подадуть на затвердження парламенту.

Пріоритети незмінні
Ярослав Москаленко не приховує своєї мети —
Вишгородський район має бути одним із передових на Київщині у розвитку освіти та спорту: «Якщо
в минулому році ми побудували в районі три шкільні
спортивні майданчики, то в нинішньому облаштуємо
ще сім, введемо в експлуатацію два стадіони».
Розповів Ярослав Москаленко і про ще один
амбітний проект у галузі освіти — створення на базі
школи та дитсадка у Рудні Димерській обласного закладу для обдарованих дітей. Наразі школу, розраховану майже на 600 дітей, відвідують лише 30. Ідея
проекту у тому, щоб у заклад позмінно приїжджали
талановиті учні, а викладачами були провідні вчені. Таким чином, перебуваючи в різних групах, діти
зможуть отримати висококваліфіковану освіту. «Це
буде на кшталт «Артеку» в Криму.
Ми вже домовилися з міністром освіти Дмитром
Табачником, і управління освіти розробляє відповідну програму разом з Кабінетом Міністрів, — зазначив голова Вишгородської районної парторганізації
ПР. — Думаю, вона буде готова вже до кінця року».
Триватиме будівництво храмів. До відкритих не-

Хоча основне інвестиційне очікування країни —
Євро-2012, на Вишгородщині світова спортивна подія відбудеться вже цього року. У червні-липні у місті
пройде етап чемпіонату світу «Формули-1» на воді.
«Основна робота спрямована на підготовку інфраструктури району — доріг, готельних комплексів,
Набережної та центральних вулиць міста», — зазначив Ярослав Москаленко. У Нових Петрівецях уже
цього тижня розпочнуть замінювати вікна у школі
№1 на енергозберігаючі. У Новопетрівській лікарні
теж замінять вікна та відремонтують приміщення.
Розробляється проектно-кошторисна документація
на будівництво стадіону. Цього року розпочнуть будівництво дитячого садка.
Голова районної парторганізації відзначив роботу Новопетрівського сільського голови Радіона
Старенького, якого під час зборів обрали головою
Новопетрівського осередку Партії регіонів.

Не кількістю, а якістю
«У різні часи в Нових Петрівцях діяло до чотирьох
партійних осередків, і це не об’єднувало». З приходом на посаду голови районної організації Ярослава Москаленка вирішено створити єдину організацію, яка б працювала не на кількість членів, а на
якість», — зазначив Радіон Старенький.
Таку позицію підтримують і самі партійці. Директор Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році» Іван Вікован звернув увагу на те, що
саме завдяки Партії регіонів і зокрема губернатору
Київщини Анатолію Присяжнюку відкрито капличку.
За словами директора, минулого року музей отримав три річні бюджети: «Щира подяка за це Президенту України, губернатору, Ярославу Москаленку,
Олександру Приходьку, Радіону Старенькому і всій
Партії регіонів. Це треба записати в книгу історії і музею, і всієї Київщини», — сказав Іван Вікован.
Серед партійців, яким голова районної партійної
організації урочисто вручив партквитки та подяки за
активну участь у підготовці та проведенні виборів, —
кращі люди села — освітяни, лікарі, підприємці…
Загалом на зборах осередків Партії регіонів у
Вишгородському районі до лав партії вступило понад 300 осіб. Усього за останній квартал минулого
року та початок нинішнього регіоналів у районі стало
більше на півтори тисячі.

Наше місто

Вишгород

5 лютого

2011 року
Глас народний

Про встановлення КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
тарифів на опалення та гаряче водопостачання
в будинках з даховими котельнями

У виконавчому
комітеті

3

Гігокалорії в повітря

Рішення від 20 січня 2011 року № 28
Розглянувши клопотання директора Комунального підприємства
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
Шененка М.П., висновок № 1071 та
№ 1072 від 30.11.2010 р. щодо розрахунку економічно обґрунтованих
планових витрат на житлово-комунальні послуги, надані Державною інспекцією з контролю за цінами в Київській області, керуючись Постановою
Кабінету Міністрів України № 955 від
10.07.2006 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води», Наказом Міністерства
економіки України від 07.03.2007 р.
№ 67 «Про затвердження Порядку
надання висновків щодо розрахунків
економічно обґрунтованих планових

витрат на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення,
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів, а також технічного обслуговування ліфтів», ст.ст.
8, 9, 13, 31-38 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 28, 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Комунальному підприємству житлового і комунального
господарства Вишгородської міської
ради тарифи на опалення та гаряче
водопостачання в будинках з даховими котельнями з 01.02.2011 року в
таких розмірах:

Кінець минулого і початок цього року ознаменувався тарифною лихоманкою, яка так чи
інакше зачепила кожного. Так, згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), з першого лютого 2011
року тариф «Київводоканалу» на холодне водопостачання зросте на 11%, на водовідведення
— на 9,6%.

Марина КОЧЕЛІСОВА, Олена ПЛОТНІКОВА
Поки у Вишгороді немає очисних споруд, це,
безумовно, вплине й на нас, бо стоки Вишгород
скидає тому ж «Київводоканалу».
Ми ж можемо тільки сподіватися, що платити
треба буде не так багато, як за електроенергію (із
першого лютого ц. р. за неї більше платитимуть неекономні громадяни).
Обґрунтування тарифів на комунальні послуги обговорюють на численних теле-шоу. Колишні і
нинішні високопосадовці відверто зізнаються: дер-

Опалення
1.
За 1 кв. м/грн
2.
За 1 кв. м/грн
3.
За 1 кв. м/грн
4.
За 1 кв. м/грн
5.
За 1 кв. м/грн
6.
За 1 кв. м/грн
Гаряче водопостачання
1.
За 1 куб. м/грн
2.
За 1 куб. м/грн
3.
За 1 куб. м/грн
4.
За 1 куб. м/грн
5.
За 1 куб. м/грн
6.
За 1 куб. м/грн

Населення
(з ПДВ), грн

Інші споживачі
(нежитлові
приміщення)
(з ПДВ)

5,36
5,40
5,75
7,10
6,54
7,56

10,90
11,33
11,38
16,47
15,63
17,50

вул. Н. Шолуденка, 6-б
вул. Н. Шолуденка, 6-в
вул. Н. Шолуденка, 6-г
просп. Т. Шевченка, 7-а
просп. Т. Шевченка, 2-г
вул. М. Грушевського, 9

22,97
23,06
23,87
23,71
22,86
23,62

39,94
41,17
42,18
41,66
40,60
41,38

вул. Н. Шолуденка, 6-б
вул. Н. Шолуденка, 6-в
вул. Н. Шолуденка, 6-г
просп. Т. Шевченка, 7-а
просп. Т. Шевченка, 2-г
вул. М. Грушевського, 9

2. Доручити керівному складу КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради поінформувати мешканців зазначених
будинків про основні складові тарифу
на опалення та гаряче водопостачання в будинках з даховими котельнями
та провести роз’яснювальну роботу.
3. Контроль за виконанням рішення

Адреси будинків

жава самостійно неспроможна розв’язати житлово-комунальний вузол. Нинішній стан інженерних
інфраструктур, тобто мереж, м’яко кажучи, непростий.
Непосильний тягар кілька років тому держава
переклала на плечі територіальних громад, які теж
самостійно його втримати не можуть. Либонь, тому
знову заговорили про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), щоб врешті перекласти ці проблеми на людей. Які теж одноосібно
не можуть їх розв’язати.
Хоча намагаються. Скластися і поміняти вхідні
двері та вікна у під’їздах — це ми можемо. Можемо,
затягнувши паски, провести електролінію чи навіть
замінити фанову трубу стояка в туалетах. А далі?..
Поодинці нічого ми не зробимо без об’єднання зусиль людини, громади і держави. І не треба казати,
що маленька людина нічого не може. Може зрозуміти. Може бути дисциплінованим споживачем.
Рішенням виконкому Вишгородської міської
ради тарифи в будинках з даховими котельнями

покласти на директора КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Шененка М.П.
та заступника міського голови Ростовцева О.М.
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».

Заступник міського голови
О. ДАНЧИН

Про ремонт
і перерахунки

змінилися. За інформацією директора КПЖ і КГ
Михайла Шененка, таке подорожчання відбулось
через зростання цін на газ майже вдвічі (у 2010 році
із 827 грн/1000 куб. м до 1309 грн/1000 куб. м). А
питома вага газу у тарифі – 80%. (А за газ треба
сплачувати наперед. Та й видатки на підготовку до
опалювального сезону не треба скидати з важелів.)
Ще однією причиною змін є те, що мешканці
цих будинків платитимуть за тепло тільки в опалювальний сезон (упродовж шести місяців). Раніше
цю суму ділили на цілий рік.
Згідно з висновками Державної Інспекції із
контролю за цінами в Київській обл., ці тарифи економічно обґрунтовані.
Тож міське підприємство, власне, і ні при чому.
Держава почала з передачі житла в особисту (приватизація квартир) і комунальну власність. Тепер
послідовно йде до повного відшкодування витрат.
І перший крок — створення ОСББ, щоб привчити
раціонально користуватися тим, що у нас є. Привчаймося! Вибір невеликий: платити чи мерзнути.

Чому зросли ціни на квиток до Києва?
року про зміни тарифу у бік
його зростання (за додатком

до цього розпорядження, вартість проїзду розрахункового
кілометражу Вишгород — Київ
складає 4,62 – 4,70 грн з ПДВ —
ред.). Але реально це зробили
тільки зараз, коли ціни на пальне та запасні частини зросли
удвічі, а з кількох маршрутів, що
обслуговує «АвтоЛайн» (Осещина, Новосілки, Ровжі),тільки
№ 397 прибутковий. Прибутків
не вистачає для покриття витрат, адже, крім палива та запчастин, ми сплачуємо за оренду землі, енергоносії, податки,
нараховуємо зарплату водіям.
Власної ділянки для розташування підприємства поки що не
маємо – документи на 0,60 га у
стадії оформлення.
Більшість пасажирів з ро-

зумінням поставилися до підвищення ціни за проїзд. Серед
невдоволених в основному
— пільговики, пенсіонери, соціально не захищені. Людей
розуміємо, та це вимушений
захід, ЖОДНЕ підприємство не
існуватиме за ТАКИХ умов.
14 пільгових рейсів маршруту № 397 поки що ніхто не
відміняв, хоча заборгованість
з обласного та районного бюджету за перевезення пільгових
категорій становить: у 2009 році
– 197 тисяч грн, у 2010 – більше
200 тис. грн. Підприємство ці
кошти так і не отримало. Точні
цифри субвенцій на 2011-й іще
не визначені, і саме від них залежатиме, чи переглядатиметься графік руху пільгових рейсів.

(Останнім часом диспетчери на
зупинці біля столичної ст. метро

1 лютого 2011 р. 7-45. Зупинка біля «Віти»

«Героїв Дніпра» саджають по кілька пільговиків у автобуси — ред.)
Щодо міського маршруту № 1 – вартість проїзду не
змінилася. Плануємо трохи змінити схему руху — на
прохання мешканців «Гористого».

Столиця запросила
– і не помилилась

Традиції

«Щедрий вечір, добрий вечір!». Під такою
назвою підготували свято учні 2-А класу Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Прибрана вишитими рушниками зала
зібрала учнів початкових класів, вчителів,
батьків, гостей, зокрема — директора ВСШ
«Сузір’я» Світлану Лозицьку, спеціаліста І
категорії відділу освіти Тетяну Сидорчук, заступників з навчально-виховної роботи Наталю Садовнікову, Фаїну Ясинську.

Вікторія ШМИГОРА,
Соня МЕЛЬНИК
ФОТО–Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Людмила КОРНІЄНКО,
вчителька ВСШ «Сузір’я»
ФОТО автора

«Клерико» у мера
Учасники колективу та їхні
батьки дуже раді такому успіху, вони дякують керівнику танцюристів Ользі Пінчук за любов,
увагу, яку вона приділяє дітям,
та підтримку – Максиму Пінчуку,
Людмилі Чурі, Людмилі Меланіч,
Ірині Красоті та Олексію Розтовському. Велику подяку висловлюють міському голові Віктору
Решетняку за постійну підтримку

та зацікавленість у розвитку талановитої молоді.
Третього лютого танцювальний колектив поділився
своєю радістю з міським головою Віктором Решетняком. Віктор Олександрович подякував
танцівникам за вагомий внесок
у культурне життя міста. Запевнив, що завжди готовий допомагати й далі.

І. Рубан (вул. Н. Шолуденка, 7,
кв. 59):
— Уважно читаю газету «Вишгород», особливо програми підтримки
житлово-комунального
господарства. У 2010-му році побачив нашу
адресу, а у 2011-му її вже й у планах
нема.
Поясню, про що йдеться. Каналізаційні стоки постійно виходять у
підвальне приміщення. Це антисанітарія й бридкий запах. Маю ціле листування з цього приводу, а результатів немає, бо не виділено грошей на
капітальний ремонт.
Іще одне питання. У мене в квартирі — зимно. Перед опалювальним
сезоном на моє прохання чистили
батареї опалення — та результатів
немає. А батарея у кухні не працює
з дня заселення будинку. Температурний режим у моєму помешканні
не відповідає нормам. Так, у грудні
2010 р. тепловики навіть склали акт
про те, що температура у коридорі —
16,3 градуса, у залі — 14,9, у спальні — 15,5, а в кухні — 13,1 градуса за
Цельсієм.
Перерахунків із оплати тепла не
зробили, натомість відправили…
вирішувати питання теплозабезпечення квартири до ЖЕКу. Я написав
туди листа і отримав відповідь: в
акті не зазначено температуру назовні і температури подаючого й
зворотного трубопроводу, а також
об’єм теплоносія, тому немає повної інформації про тепловий баланс будинку.
Отакі Іванці-Киванці — кивають
один на одного.
Від редакції. Чекаємо відповідей від ВРКП «Тепломережа» і КПЖ
і КГ.

Ми – часточка
великого народу

29 січня в Києві відбулася значна подія у культурному житті міста – Міжнародний
фестиваль мистецтв «Столиця
запрошує». Свої таланти демонстрував
Вишгородський
танцювальний колектив «Клерико».

Вишгородці на фестивалі
вразили всіх майстерністю, артистичністю та щирістю. Показали високий рівень підготовки.
Тому й додали до своїх численних
нагород чотири кубки. Найменша група за композицію «День
народження» виборола почесне
перше місце, а за «Світ дитячих
сновидінь» – друге. Призову першість посіли і середня – за «Снігові завали» та старша – за «Танцюємо пасьянс».

Мешканці будинків на вул. Київській:
— Біля входу в контору Вишгородського сільрибгоспу (в кінці бетонного паркану) та біля входу на
спортмайданчик (біля житлового будинку) на зовнішніх трубах теплопостачання довжиною до 10 м відсутня
теплоізоляція. Через це велика кількість тепла не доходить до споживача — воно втрачається, гігакалорії
викидаються у повітря.
Як «одягти» труби в теплоізоляцію — може, тарифи поменшають
хоч трохи?

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «ВИшгород»

На запитання редакції відповідає директор ТОВ «АвтоЛайн» Олександр Балуєв:
— Тарифи на перевезення
пасажирів підвищено не тільки у
Вишгороді. У більшості районів
Київської області вони зросли
ще у 2009 році.
До 1 лютого 2011 року ми
працювали збитково з розрахунку 0,15 грн за кілометр. Із 1
лютого ц. р. цей показник зріс
до 0,22 грн. До речі, більшість
перевізників вже надали розрахунки, де обґрунтовано 0,30
— 0,36 грн/км. Так, квиток на
автобусному маршруті № 398
(м. Вишгород — м. Київ, автостанція «Полісся») вже рік як коштує майже 4 грн.
Керуємось розпорядженням Київської облдержадміністрації №548 від 2 липня 2009

Вид послуг

Платити чи мерзнути

Актуально

Транспорт

№

Із великим задоволенням усі подумки поринули у різдвяні свята, слухаючи щедрівки, колядки, українські пісні, які мелодійно звучали з вуст
талановитих дітлахів, яким любов до українського
фольклору, традицій прищеплює творча людина
– Інна Побережна.
Маленькі актори майстерно виконали ролі
щедрувальників, колядників, Кізоньки, Котика,
Міхоноші, Господаря та Господині.
Варто відзначити, в якому вишуканому українському вбранні були учасники свята. Кожна
дитинка відчувала себе частинкою народу своєї
Батьківщини, пройнялася почуттям гордості за
свою причетність до її звичаїв.

На святі не забули і про традиційні
українські страви: ковбаску, сальце, варенички, кутю, якими Господар та Господиня
пригощали колядників.
Швидко промайнув час, дійство скінчилося, а маленьких артистів зал не відпускав, скандуючи: «Мо-ло-дці!»
Відрадно, що відродження традицій
українського народу відбувається завдяки
таким ентузіастам, як Інна Валентинівна,
сповнених творчою енергією, любов’ю до
своєї професії, дітей.

5 лютого

Дата

2011 року

Календар
6 лютого — День бармена
1900 — Олександр Попов уперше
передав по радіо сигнал про лихо на
морі
1901 — у Парижі на вокзалах
з’явилися перші громадські телефони
1958 — створено Спілку кінематографістів України
Іменини: Гарасим, Іван (Іоанн),
Ксенія (Ксенія, Оксана), Микола
7 лютого — День вшанування
Ікони Божої Матері «Утамуй моя
печалі»
1483 — український вчений Юрій
Дрогобич у Римі видав книжку «Прогностична оцінка поточного 1483
року»
1906 — сигнал SOS уперше запропонований як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)
1932 — Джеймс Чедвік повідомив
про відкриття нейтрона
Іменини: Олександр, Анатолій,
Борис, Василь, Віталій, Володимир
8 лютого — День російської науки
1106 — великий князь київський
Володимир Мономах склав «Повчання» — перший дидактично-художній
твір княжої Русі
1879 — інженер Сендфорд Флемінг уперше запропонував розділити
земну кулю на 24 часові пояси
Іменини: Аркадій, Давид, Іван
(Іоанн), Йосип
9 лютого — Міжнародний день
стоматолога
1648 — Богдана Хмельницького
обрано гетьманом України
1900 — засновано Кубок Девіса
1918 — підписано Берестейський
мирний договір
Іменини: Іван (Іоанн)
10 лютого — День домовика
1810 — урочисто відкрито Одеську оперу;
1947 — у Парижі підписані мирні
договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини (набули чинності 15 вересня
1947 року)
1995 — під час випробувального
польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак «Ан-70»
Іменини: Володимир, Ольга, Федір (Феодор)
11 лютого — Всесвітній день
хворого
1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав
1878 — у Великій Британії опубліковано перший щотижневий прогноз
погоди
1922 — у Торонто оголошено про
відкриття інсуліну
Іменини: Костянтин, Роман
12 лютого — Собор вселенських учителів
1914 — перший політ з пасажирами на борту літака «Ілля Муромець»
(конструкції Ігоря Сікорського)
1936 — у Києві відкрилася перша
виставка народного мистецтва України
1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор
Іменини: Василь, Володимир,
Григорій, Максим

Рятівники

Міжнародний день стоматолога!

Професійне свято

Вітаємо усіх лікарів-стоматологів
і зичимо міцного здоров`я та щастя!
Щире вам спасибі за наші сяючі посмішки!
Традиція святкувати 9 лютого Міжнародний день стоматолога стає
популярною у всьому світі.
Давні стоматологи використовували прототип першої бормашини
ще 9 тис. років тому. Таке неочікуване відкриття зробили вчені із США і
Франції.
Дослідивши знайдені в пакистанській провінції Белуджистан залишки людей, що жили 7-5,5 тис. років до нашої ери, вони виявили
в деяких зубах зроблені за життя майже ідеальні отвори діаметром
1-3 міліметри й завглибшки до 3,5 міліметра. Просвердлені важкодоступні корінні зуби, причому один із отворів — з внутрішнього боку
щелепи. Сучасні лікарі-дантисти високо оцінюють роботу майстрів,
що жили багато тисячоліть тому.

Вікторія ШМИГОРА
На сьогодні у Вишгородському
районі зосереджено п’ять пожежних
підрозділів (м. Вишгород, с. Пірново, смт Димер, с. Нові Петрівці та с.
Сухолуччя). 150 вогнеборців працюють для боротьби проти стихії вогню. Технічне обладнання в пожежній
службі – у повній бойовій готовності.
Від усього серця бажаємо вам,
відданим професії вогнеборця, тим,
хто свідомо присвятив своє життя нелегкій справі захисту майна та
життя людей, міцного здоров’я, особистого щастя, в домівках – сімейного тепла, а в душі – добра й злагоди.
Хай ваші серця завжди зігріває тепло
людської подяки за підтримку та професійну допомогу у складні життєві
хвилини.

Мікроби
під контролем

Вітання

Платинове
весілля
ноярської, Норильської, Саяно-Шушенської і Київської ГЕС,
залишили у Вишгороді добру
згадку у людей, які отримали
квартири у збудованому мікрорайоні «Гідромонтажу».
Дякуємо вам за вашу плодотворну працю, патріотизм,
пишаємося вами і бажаємо міцного здоров’я, достатку і довгих
років життя.

Вишгородська громада щиро
вітає з 60-річчям подружнього життя персонального пенсіонера, заслуженого будівельника України,
Почесного громадянина Вишгорода Олексія Івановича Проскуркіна та його дружину Емілію Михайлівну. Вони були одними з перших
комсомольців-добровольців
на
будівництві Волго-Донського каналу (1947-1952 рр.), за що нагороджені Почесною грамотою ЦК
ВЛКСМ, потім пройшли героїчний
шлях будівельників Кременчуцької,
Трипільської, Колимської, Крас-

Голова
Вишгородської міськради
Віктор РЕШЕТНЯК
***
Подяку міського голови
подружжю Проскуркіних — за
невичерпну життєву енергію,
доблесну працю і звитягу на теренах гідроенергетики СРСР,
формування неповторного обличчя Вишгорода, полум’яну
любов до міста енергетиків, сімейну шляхетність і вірність —
як взірець для нащадків —
передав Олексію Івановичу
колишній архітектор району Василь Климик.

Валентина Миколаївна Ленда – лаборант-бактеріолог Вишгородської центральної районної лікарні — обожнює професію, якій віддала 65 років свого життя.
Про це свідчать всього чотири записи у
трудовій книжці. Працювала на Далекому Сході, де служив чоловік, 17 років — в
Обухові Київської області, куди переїхала
родина, з 1986 року — у Вишгородській
центральній районній лікарні.

Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора, «Вишгород»
Із початком будівництва Київської ГЕС чоловіка перевели до Вишгорода, і Валентина
Миколаївна дванадцять років їздила звідси до
столиці, де обіймала посаду лаборанта в обласній лікарні. Поки не відкрили клініко-діагностичну лабораторію у нашому місті.
І відтоді з Вишгорода — ні на крок. Чоловік, Борис Абрамович, уже давно на пенсії,
онуки працюють за улюбленою професією:
Анатолій — юрист, Альонушка – акушерка. Їм
за приклад — бабуся, все така ж невтомна,
працелюбна, прискіплива у найменших дрібницях. Мабуть, далася взнаки професія, коли
найменша неуважність може обернутися неправильно поставленим діагнозом.
Лікарі, між іншим, іноді пишуть на направ-

У боротьбі за життя
Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти
раку, встановлений «Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями».
Уперше злоякісні пухлини були
описані приблизно в 1600 р. до н.е.
У єгипетському папірусі розповідається про кілька форм раку молочної
залози і повідомляється, що від цієї
хвороби немає лікування. Назва «рак»
походить від введеного Гіппократом
(460-370 р. до н. е.) терміну «карцинома» на позначення злоякісної пухлини з перифокальним запаленням. Її

Літературна вітальня

Буденне геройство
29 січня – День працівників
пожежної охорони. Професію пожежника можна назвати однією
з найблагородніших. В Україні —
особливо, адже ризики, яким ці
люди постійно піддають власне
життя, неможливо співставити із
фінансовою винагородою та соціальним захистом їхніх сімей.

Вишгород

ФОТО Андрія МАКСІМОВА, «Вишгород»

4

форма нагадує зовні краба.
В Україні ще 1920 року були засновані Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології та
Київський рентгено-радіологічний та
онкологічний науково-дослідний інститут. Останній опрацював багато
питань рентґенології і радіобіології,
методики діагностики та комплексного лікування злоякісних пухлин.
Нині кожний 270 українець має
діагноз злоякісного новоутворення,
кожний 50-ий – хворів чи хворіє на
певне онкологічне захворювання. За
останні 10 років кількість хворих збіль-

шилася на 25% і продовжує зростати
на 2,6-3% на рік. Щороку в Україні
виявляється більше 160 тис. нових
випадків злоякісних новоутворень,
майже 100 тис. жителів вмирають від
них, причому 35% померлих — особи
працездатного віку. Кожну годину реєструється більше 20 нових випадків
захворювання, а 10 мешканців України помирають від злоякісних пухлин.
Звичайно, способів на 100% уберегтися від раку немає і бути не може.
Можна говорити про зниження імовірності занедужати в порівнянні із
середніми цифрами для даної місцевості і даної вікової групи. Проте,
дані статистики, багатий досвід практичної онкології дозволив виявити

Після шостого уроку в актовій залі
школи зібралися учні 8-10 класів та
вчителі на зустріч з Миколою Луківом.
Його пісні «Росте черешня в мами на
городі», «Приїжджайте частіше додому» давно стали улюбленими для
багатьох – часто чуємо їх по радіо,
телебаченню. Та й самі співаємо у душевній компанії.

леннях: «цито», тобто терміново.
Валентина Миколаївна обурюється
— бактеріологічний аналіз не можна
зробити терміново, він потребує від
48 до 72 годин. А таких аналізів треба — десятки, сотні, тисячі. При нормі 20 тисяч на рік наші бактеріологи
роблять 122 тисячі аналізів, тобто у
шість разів більше. Практично вона
працює за кількох (між іншим, у лабораторії вісім вакансій).
Новачки зазвичай проходять її
школу. Ось і зараз колеги просять
Валентину Миколаївну підготувати
лаборанта з випускниці медучилища
– тільки за таких умов вони її відпустять. А вона, поки є сили і бажання
плюс любов до професії, не може залишити колектив, який давно для неї
став рідним.
багато закономірностей у виникненні
і розвитку раку. ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА – це насамперед усунення
канцерогенних факторів, більшість
з який обумовлені способом життя, і
підтримка здоров’я в цілому. Відмова
від паління, своєчасне лікування хронічних хвороб реально знижують імовірність занедужати раком.
ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА —
програми масового огляду по виявленню раку і передракових захворювань шкіри, слизової оболонки рота,
губів (огляд і цитологічна діагностика), раку шийки матки (цитологічна
діагностика), молочної залози, щитовидної залози (пальпація, УЗД),
та ін.

Автор «Черешні в мами на городі»
розчулив наші серця

Вишгородська
спеціалізована школа «Сузір’я» кілька років
поспіль організовує літературні
зустрічі з цвітом української літератури. У гостях тут побували
Дмитро Павличко і Борис Олійник,
Микола Сингаївський і Євген Дудар, Микола Сом і Микола Луків.
Їхню творчість вивчають школярі
у різних класах. Але одна справа
– прочитати твір і дати йому свою
оцінку. І зовсім інша – зустрітися з
автором, пройнятися духом його
творчості.

Лариса ПАВЛЕНКО,
учителька української мови
і літератури, вчитель-методист
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА,
«Вишгород»

Валентина Ленда за роботою

Микола Луків: «Приємно слухати майстерне виконання поезії»
Але послухати поета, дивитися в
обличчя, запам’ятати тембр голосу,
інтонацію – це справжнє відкриття
для шанувальників його таланту.
Кілька слів про Миколу Луківа
сказала директор школи Світлана Лозицька. Він – лауреат багатьох міжнародних і українських творчих премій,

головний редактор літературно-публіцистичного журналу «Дніпро».
А потім його твори прочитали Настя Куделько, Тетяна Герель, Яна Підкоровайна. І поет слухав їх із сльозами на очах і щиро подякував, бо з вуст
дівчаток відчув красу своїх поезій.
Тема материнської любові – про-

відна у ліриці Миколи Луківа. Матері – берегині роду і народу, він присвятив чимало поетичних рядків. Ці
поезії прочитали Діана Олексенко і
Олександра Ягодка, а їхні ровесники
Юрій Сакун і Дмитро Даценко – ліричні рядки про кохання.
Учителька музики Галина Яковенко для улюбленого поета-пісняра
заспівала пісню «Віють вітри, віють
буйні».
За годину, що тривала зустріч з
Миколою Луківом, його вірші читали
дев’ятикласники Катерина Панчук,
Катерина Когут, Юля Пустовіт , Вікторія Рокита, а Дмитро Кальченко заспівав пісню «Про Україну».
А потім свої вірші читав Микола
Луків. Він знав їх напам’ять, декламував мелодійно і пристрасно, зокрема
й зі щойно виданої книжки «Двоє у
човні». І здавалось, що всі присутні в
залі об’єднані поезією у єдину родину. Сила слова здавалась неперевершеною.
… Поету із вдячністю за зворушливу зустріч вручили чудовий букет
квітучих хризантем, які він любить і
оспівав у ліричних віршах.

Офіційно

Вишгород

5 лютого

2011 року
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Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Вишгородської
міської ради «Про орендну плату
за землю у м. Вишгороді»

Повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської ради «Про
впорядкування реалізації алкогольних
напоїв на території міста Вишгорода»

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку орендної плати за землю в м. Вишгороді, відповідно
до Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської
ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» та аналіз
його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку оформлення договорів оренди землі та встановлення
ставок орендної плати відповідно до цільового призначення
земельних ділянок (виду діяльності орендарів).
Пропозиції та зауваження прийматимуть в письмовій
формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом
місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись Законом України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.07.1996 р. №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» та враховуючи впровадження
державної політики щодо попередження вживання серед населення
алкогольних напоїв, Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
виносить на публічне обговорення проект рішення Вишгородської
міської ради «Про впорядкування реалізації алкогольних напоїв на
території міста Вишгорода» та аналіз його регуляторного впливу на
необхідність впорядкування режимів роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій тощо, що здійснюють роздрібну торгівлю
алкогольними напоями та пивом (за винятком закладів громадського
харчування).
Пропозиції та зауваження прийматимуться в письмовій формі від
громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської
ради за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в
мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про планування і забудову територій» Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради виносить на публічне обговорення проект рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» та аналіз
його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції та зауваження прийматимуть у письмовій формі від
громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської
ради за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та газеті
Вишгородської міської ради «Вишгород».

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

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Проект
Рішення сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
№ …. від …. 2011 р.
Про встановлення місцевих зборів
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12,
статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити наступні місцеві збори згідно з додатком 1 до
цього рішення:
а) Збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.
3. За період з 1 січня 2011 року до дня набрання чинності
цього рішення нараховані суми збору за місця для паркування
транспортних засобів і туристичного збору включаються до податкового зобов’язання того звітного місяця, в якому набирає
чинності це рішення. При цьому фінансові санкції за несплату
сум збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору нараховані протягом такого терміну не застосовуються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вишгородської міської ради: «Про збір за парковку автотранспорту»
від 26.04.2007 року № 7/9; «Про ринковий збір» від 26.06.2007
року № 9/1; «Про встановлення вартості торгового патенту в
місті Вишгороді у 2007 році» від 26.04.2007 р. №7/5, із змінами, внесеними рішенням Вишгородської міської ради № 17/5
від 24.04.2008 р. «Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 26 квітня 2007 р. № 7/5 «Про встановлення вартості торгового патенту в місті Вишгороді у 2007 році».
5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року, крім підпункту а) пункту 1. «Збір за місця для паркування транспортних
засобів», який набере чинності після затвердження переліку
спеціальних земельних ділянок, відведених для організації
та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.
6. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби Вишгородського району.
7. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну Комісію з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Вишгородської міської
ради «Про затвердження Порядку
сплати забудовниками пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода»

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення місцевих зборів» підготовлений з
метою приведення у відповідність місцевих зборів до законодавчої бази та
економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити
шляхом ухвалення цього рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав
і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення місцевих
зборів;
— платників зборів в частині визначення ставок місцевих зборів до норм

Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного
регулювання.
Метою державного регулювання є
упорядкування правовідносин, що виникають у процесі нарахування та сплати місцевих зборів.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта:
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу
України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ
Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення,
представництва), фізичні особи — підприємці, які згідно з рішенням
міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для
організації та провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження,
загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради
про встановлення збору.
1.2. Об’єкт і база оподаткування збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з
рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального
користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі,
стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок,
паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у
гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної
для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
1.4. Порядок обчислення та терміни сплати збору
1.4.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29)
включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для
паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал
(з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується
у терміни, визначені для квартального податкового періоду.
1.4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної
особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як
платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
1.4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
1.5. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
1.5.1.Податкові декларації (розрахунки) подаються за базовий

встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих зборів.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів,
з допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Терміни проведення відстеження:
— базове відстеження — до набрання актом чинності;
— повторне відстеження — через
рік з моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.

Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу (у
тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) кварталу.
Розділ 2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
2.1. Платники збору
2.1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні
особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які
отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та
провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
в) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній,
садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва,
свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою
в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за
нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна,
якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством
та здійснюють торгівлю винятково продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах
«Українське товариство сліпих», «Українське товариство глухих», а
також фізичними особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність винятково з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє;
сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші
продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного
виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових
відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або
адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі
у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій
формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових,
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картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство),
у тому числі в навчальних закладах, із обслуговування винятково
працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів
і студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.
2.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового
торгового патенту
2.2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться
торговельна діяльність винятково з використанням таких товарів
(незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби
медичного призначення для індивідуального користування, технічні
та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з
цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для
військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
2.2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться
торговельна діяльність винятково з використанням таких товарів
вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з
дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і
фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язочні матеріали та інше медичне
приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарногігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для
продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується
населенню за місцем проживання для використання у житлових та/
або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
2.2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з використанням періодичних
видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому
порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів,
плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами — резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутної продукції (незалежно від країни походження):
ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та
живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім
виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
2.3. Ставки збору:
2.3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць 0,2
розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1
січня календарного року (далі — мінімальна заробітна плата).
2.3.2. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах становить — 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць — 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал :
для використання грального автомата (грального автомата
«кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення
платних розважальних ігор) — розмір мінімальної заробітної плати;
для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без
них, — розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази за
кожний гральний жолоб (доріжку);
для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що
використовуються для спортивних аматорських змагань, — розмір
мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
для проведення інших платних розважальних ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.
2.3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням
пільгового торгового патенту — 0,05 розміру мінімальної заробітної
плати щорічно.
2.3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день — 0,02 розміру
мінімальної заробітної плати.
2.3.7. Ставки збору округляються наступним чином — менш як
50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї
гривні.
2.4. Порядок придбання торгового патенту
2.4.1. Для провадження передбачених цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу
державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на
придбання торгового патенту, яка повинна містити такі дані:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ
(для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу
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згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності
(оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових
умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
2.4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу
суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або
нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка даних, наведених в поданій податковому органу
суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання
такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів,
пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності даних, наведених у поданій суб’єктом
господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена
така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних даних, орган
державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
2.4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі —
підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання
торгового патенту є зазначена в ньому дата.
2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору
видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому
цим пунктом.
2.4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з
надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником
податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
2.4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з
надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.
2.4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших
короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий
торговий патент.
Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати
кількості календарних днів року.
24.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент
придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме
гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий
патент придбається окремо для кожного з них.
2.4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової
служби.
2.5. Порядок та терміни сплати збору
2.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) — за місцезнаходженням
пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями — за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг — за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу —
за місцем реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та
інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та
продажем товарів, — за місцем провадження такої діяльності.
2.5.2. Терміни сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної
діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту),
діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними
цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному
місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг — щоквартально не
пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
2.5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору,
сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума
збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
2.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
2.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені терміни, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
2.6. Порядок використання торгового патенту:
2.6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:
біля-на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності реєстратора розрахункових операцій;
на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших
видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної
діяльності місцях;
у пунктах обміну іноземної валюти;
у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.
2.6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний
для огляду.
2.6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною
місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у
відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної
особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його
для огляду уповноваженим законом особам.
2.6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
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2.6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.
2.6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної
діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.
2.7. Термін дії торгового патенту:
2.7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового
торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у
сфері розваг, — 60 календарних місяців.
2.7.2. Короткотерміновий торговий патент — від одного до
п’ятнадцяти календарних днів.
2.7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг — вісім календарних кварталів.
2.7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у
встановлений цим рішенням термін, дія такого патенту анулюється
з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося
таке порушення.
2.7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка
відповідно до цього рішення підлягає патентуванню, до 15 числа
місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це орган
державної податкової служби Вишгородського району. При цьому
торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової
служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається
надмірно сплачена сума збору.
Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору
3.1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також
особи без громадянства, які прибувають на територію м. Вишгорода, на якій діє рішення Вишгородської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце
перебування в зазначений термін.
3.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають у місті Вишгороді, у тому числі на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I
групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та
пансіонати.
3.2. Ставка збору
3.2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази
справляння збору.
3.3. База справляння збору
3.3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання
(ночівлі) в місцях, визначених у додатку до додатку 1 «Про встановлення місцевих зборів» цього рішення, за вирахуванням податку на
додану вартість.
3.3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (ввіз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
3.4. Податкові агенти
3.4.1. Податкові агенти визначені у додатку 2 до Рішення «Про
встановлення місцевих зборів».
3.5. Особливості справляння збору
3.5.1. Податкові агенти, визначені у додатку 2 до Рішення «Про
встановлення місцевих зборів», справляють збір під час надання
послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції)
на проживання.
3.6. Порядок сплати збору
3.6.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29)
включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації (розрахунку).
Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал (з урахуванням
фактично внесених авансових платежів), сплачується у терміни, визначені для квартального податкового періоду.
3.6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного
збору в органі державної податкової служби Вишгородського району.
3.6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
3.7. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
3.7.1. Податкові декларації (розрахунки), подаються за базовий
звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу
(у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 4. Відповідальність.
4.1.Платники місцевих зборів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків)
по місцевих зборах до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати місцевих зборів до бюджету відповідно до Податкового кодексу України та Закону України “Про державну податкову службу в Україні” (із змінами і
доповненнями), інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Розділ 5. Контроль
5.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій
по місцевих зборах до органу державної податкової служби, правильністю його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює орган державної податкової служби.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
***
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________________ 2011 року № _________
Перелік податкових агентів, які здійснюють справляння туристичного збору:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать
фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Вишгород
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Навколо світу за 48
годин
16.00 Майстер-клас
16.25 Фольк-music
17.10 Т/с “Атлантида”
18.00 Вікно в Америку
18.45 Діловий світ
19.00 Незакінчений портрет
19.40 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Альфа Дог”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.40 Нова армія
22.00 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Альфа Дог”
22.55 Трійка, Кено
23.00 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Альфа Дог”
00.30 ТРК “ЕРА”

06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.15, 03.30 «ТСН»
07.25 Мультфільми
09.25 «Смакуємо»
10.00 Х/ф “Озеро
чудовиськ”
11.50 Х/ф “Садівник”
13.30 “Велике перевтілення”
14.15 “Розкішне життя”
15.05 Х/ф “Лорд-злодій”
17.25 Х/ф “Любов і голуби”
20.10 Х/ф “Пікап. Знімання
без правил”
21.50 Т/с “Інтерни”
22.15 Т/с “Маргоша - 4”
23.30 Х/ф “На кілька доларів
більше”
02.00 Х/ф “Лорд-злодій”
03.45 Т/с “Руда”

06.10 Служба розшуку дітей
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Чудо-люди
10.45 Х/ф “На гачку”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.20 Т/с “Офіцери”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
01.00 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.00 Провокатор
03.35 Факти

05.50, 10.10 Твій хіт
06.20, 11.55 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Світ
07.45, 20.15, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
08.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
11.00 Дикі малюки
12.15 Погляд у майбутнє
15.35 Журфікс
16.20 Тиждень моди з Д.
Шаповаловою
16.45 Х/ф «Ангел у родині»
18.30, 20.30, 23.15, 02.35
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
18.55 Незабутня Америка
22.10 Дракони
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.15 Диваки
03.35 Правда окопів
04.25 Козацтво

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
«Ранок з Інтером»
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Дурні, дороги,
гроші»
11.00 Т/с «Боєць-2.
Народження легенди»
12.15 «Знак якості»
12.50 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.15 «Детективи»
13.55 «Судові справи»
14.45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
15.40 «Чекай на мене»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди» - 3
18.10 Т/с «У лісах і на горах»
19.05 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
21.30 Т/с «Оголошений у
розшук»
23.20 Д/п «Дітиекстрасенси»

6.00 Срібний апельсин

09.00 Підсумки дня
09.25 Незакінчений портрет
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 Шеф-кухар країни
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Хай щастить
12.45 Шеф-кухар. Сніданок
13.00 Темний силует
13.15 Хай так
13.45 Х/ф “Добре сидимо!”
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Мертвий, живий,
небезпечний”
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.40 Слово регіонам
22.00 Світло. Хабар як
соціальна справедливість

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 «24 години»
06.10, 20.15, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 23.30 «Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 Мультфільм
07.40, 17.00 Життя серед
життя
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Незабутня
Америка
10.10, 16.20 Твій хіт
10.50, 17.30 Генеза
здоров’я
11.40 PRO Читання
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Історія великих
фокусників
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.15 Диваки

5 лютого

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «Клуб 700»
07.30, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
08.00 “СТН-спорт-тижневик”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
О.Мітяєв
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Морський
батальйон”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Шукшина
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Градський
22.25 “Дзеркало історії”

06.00 «Бізнес+»
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
09.30 Х/ф «Zolushka. ru»
11.45 «М’ясо. Історія
всеросійського обману»
13.55 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Останнє одкровення
авіатора”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

7.40 Ти не повіриш!
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
7.10 Т/с «Єфросинія»
9.25 Живуть же люди!
8.20 Т/с «Слід»
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
9.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
12.35 «Максимум»
11.00 Т/с «Маруся.
13.40 Російські сенсації
Повернення»
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
12.00 Х/ф «Любов до
15.30 «Огляд. Надзвичайна
запитання»
подія»
14.00 Т/с «Слід»
16.05 Т/с «Таємничий
15.40 Щиросердне зізнання острів» «Переділ території»
16.35 Т/с «Повернення
16.10 Федеральний суддя
Мухтара 2. Натюрморт над
17.00 Події
унітазом»
17.35 Огляд. Надзвичайна
17.15 Критична точка
подія
18.00 Т/с «Єфросинія»
18.35 Година суду
19.00 Події
19.25 Двома словами про
все
19.20 Т/с «Маруся.
19.30 Т/с «Лікар»
Повернення»
20.25 Т/с «Братани»
20.15 Т/с «Дев’ятий відділ» 22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Павутина 4. Брати
22.15 Х/ф «Кабельник»
по крові»
0.15 Щиросердне зізнання 23.35 Чесний понеділок

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30 «ТСН»
07.25 Мультфільми
10.00 «Сімейні драми»
10.55, 18.30 “Не бреши
мені”
11.55 Т/с “Любов - не те,
чим здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 “Шість кадрів”
15.15 Х/ф “Білосніжка”
17.25 “Шість кадрів”
17.35 “Сімейні драми”
20.10 “Міняю жінку”
21.25 Т/с “Інтерни”
22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Пікап. Знімання
без правил”
01.30 Т/с “Інтерни”
02.20 Х/ф “Білосніжка”

06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.20 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Т/с “Куля-дура-2”
15.15 Т/с “Морський
патруль”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Пекельний
бункер”

06.20 Т/с “Розсмішити до
смерті - 2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.15 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
10.55 Т/с “Боєць-2.
Народження легенди”
12.15 “Знак якості”
12.50 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.15 “Детективи”
14.20 “Судові справи”
15.10 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
16.05 Т/с “Вищий пілотаж”
17.05 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 3
18.10 Т/с “У лісах і на горах”
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Футбол. Збірна
України - збірна Румунії
22.30 Т/с “Оголошений у
розшук”

5.00 Срібний апельсин
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05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с «Ранетки»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.10
Репортер
09.10 Х/ф “Блондинка в
законі”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Т/с “Дрейк і Джош”
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.45 Т/с “Вороніни”
22.10 Новий погляд
23.10 Т/с “Щасливі разом”
00.30 Спортрепортер
00.40 Служба розшуку дітей
00.45 Новий погляд
01.40 Очевидець

14.00 «Програма передач»
14.10 «На власні очі»
14.30 «5 елемент»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.30, 03.00 «Час новин»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.20, 18.55, 23.50 «Погода
на курортах»
17.30, 04.40 «Територія
закону»
18.20, 00.25 «Погода у світі»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
18.45, 23.15, 00.20, 02.50,
04.20 «Час спорту»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин»
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Велика
політика”
22.15, 23.30, 02.40, 04.15
“Бізнес-час”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
16.05 “Поки всі вдома”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.05 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00 “Чекай на мене”
21.00 “Час”
21.30 “Талісманія.
Сочи-2014. Початок”
21.45 Т/с “Доктор Тирса”
22.45 Спецрозслідування.
“Діти пороку”
23.55 Нічні новини
00.15 “Проти ночі”

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Слоненя»
07.00 Х/ф «Убити «Шакала»
08.25 «Правда життя» Холод
- не тітка
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Марш
Турецького»
13.45 Т/с «Розвідники»
14.35 «Правда життя»
15.10 Х/ф «Оскаженілий
автобус»
17.10 Х/ф «Народжена
революцією»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Розвідники»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 «Свідок»
22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 «Свідок»
00.25 Х/ф «Крокодил - 2:
перелік жертв»

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 “Модний вирок”
11.00 “Давай спробуємо!”
12.00 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Денний мультик
“Капітан Фламінго”
14.30 Т/с “Чарівники з
Вейверлі”
15.00 Т/с “H2O: Просто
додай води”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 “Модний вирок”
17.30 “Давай одружимося”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 “Звана вечеря”
22.00 “Давай спробуємо!”
23.00 “Шлюбне чтиво”
23.30 Т/с “Універ”
00.30 Музична програма
“До світанку”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “Клуб 700”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
М.Шукшина
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Четвертий
перископ”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Шукшина
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Градський
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.05 “Бізнес+”
06.10 “Документальний
детектив “
06.35 Т/с “Кулагін та
Партнери”
07.00 Т/с “Комісар Рекс”
10.05 Х/ф “Два береги”
11.50 “Нез’ясовно, але
факт”
12.45 “Битва екстрасенсів”
13.50 “Моя правда. Мурат
Насиров”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Останнє одкровення
авіатора”
19.10 “Правила життя. 2010:
Перемога правди”
20.10 “У пошуках істини.
Галина Брежнєва - крах
кремлівської принцеси”
21.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с “Ранетки”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.00
Репортер
09.10 Х/ф «Замерзла з
Маямі»
11.20 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Т/с “Дрейк і Джош”
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.35 Т/с “Вороніни”
21.35 Зроби мені смішно
22.35 Т/с “Щасливі разом”
00.20 Спортрепортер
00.30 Очевидець
01.25 Здрастуйте, я - ваша
мама!

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.30 “На перший погляд”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо
небезпечно”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «На межі»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Смачні подорожі»

8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.25 Їмо вдома!
7.10 Т/с «Єфросинія»
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
8.20 Т/с «Сяй»
12.40 Т/с «Братани»
9.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
14.25 Їхні звичаї
11.00 Т/с «Маруся.
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
Повернення»
15.35 Головна дорога
12.00 Т/с «Любов та інші
16.05 Т/с «Таємничий
дурощі»
острів» «Важлива місія»
16.35 Т/с «Повернення
13.00 Граєш або не граєш
Мухтара 2. Банкрот»
14.00 Т/с «Слід»
17.35 Огляд. Надзвичайна
15.40 Щиросердне зізнання подія
18.35 Справи сімейні
16.10 Федеральний суддя
19.25 Двома словами про
17.00 Події
все
17.15 Критична точка
19.30 Т/с «Лікар»
20.25 Т/с «Братани»
18.00 Т/с «Єфросинія»
22.15 Сьогодні
19.00 Події
22.40 Т/с «Павутина 4. Брати
19.20 Т/с «Маруся.
по крові»
23.35 Т/с «Справа темна.
повернення»
Смерть за рецептом»
20.15 Т/с «Дев’ятий відділ»
0.25 Т/с «Рубльовка. Live»
22.15 Х/ф «24 години»
2.00-2.20 Огляд.

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
16.05 “Поки всі вдома”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Доктор Тирса”
22.30 “Чудеса зцілення”
23.40 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Чарівні ліки”
06.35 М/ф “Коротун - зелені
штанці”
06.55 М/ф “Зайчазадавака”
07.10, 16.55 Х/ф
“Народжена революцією”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Марш
Турецького”
13.45 Т/с “Розвідники”
14.45 “Правда життя”
15.20 Х/ф “Якщо ворог не
здається...”
18.30 “Речовий доказ”
Київський “Гарлем”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Розвідники”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 “Модний вирок”
11.00 “Давай спробуємо!”
12.00 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Денний мультик
“Капітан Фламінго”
14.30 Т/с “H2O: Просто
додай води”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 “Модний вирок”
17.30 “Давай одружимося”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 “Звана вечеря”
22.00 “Давай спробуємо!”
23.00 “Шлюбне чтиво”
23.30 Т/с “Універ”
00.30 “Шлюбне чтиво”
01.00 Профілактика на
каналі

6.50 Події

6.50 Події

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома
Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Кордон держави
12.35 Шеф-кухар. Сніданок
12.50 Крок до зірок.
Євробачення
13.40, 02.50 Х/ф “Фронт за
лінією фронту”
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Мертвий, живий,
небезпечний”
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.40 Слово регіонам
21.55 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30, 02.40 «ТСН»
07.25 Мультфільми
10.00 «Сімейні драми»
10.55, 18.25 “Не бреши
мені”
11.55 Т/с “Любов - не те,
чим здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 Х/ф “Живи й пам’ятай”
17.25 “Шість кадрів”
17.35 “Сімейні драми”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.20 Т/с “Інтерни”
22.00 Т/с “Інтерни”
22.25 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Живи й пам’ятай”
01.50 Т/с “Інтерни”
02.55 Т/с “Руда “
04.30 Т/с “Любов - не те,
чим здається”

06.00 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.15 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Куля-дура-2”
15.10 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “Клуб 700”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
М.Шукшина
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Робінзон Крузо”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
О.Кушанашвілі
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Єфимов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.15 “Бізнес+”
06.20 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.45 Т/с “Комісар Рекс”
09.45 Х/ф “Гараж”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Правила життя. 2010:
Перемога правди”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Аварія”
19.10 “Зіркове життя.
Втрачені за рік (2010)”
20.50 “Російські сенсації.
День народження Буржуя”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 «24 години»
06.10, 20.15, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Головне
питання
07.50 Мультфільм
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Незабутня
Америка
10.00, 16.20 Твій хіт
10.50, 17.30 Генеза
здоров’я
11.30, 17.00 Життя серед
життя
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
22.10 Історія великих
фокусників
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.20 Диваки

06.20 Т/с “Розсмішити до
смерті-2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.15 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
10.55 Т/с “Боєць-2.
Народження легенди”
12.15 “Знак якості”
12.50 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.15 “Детективи”
14.20 “Судові справи”
15.10 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
16.05 Т/с “Вищий пілотаж”
17.05 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 3
18.10 Т/с “У лісах і на горах”
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Футбол. Збірна
України - збірна Кіпру
22.30 Т/с “Оголошений у
розшук”

6.05 Срібний апельсин 6.50

8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.30 Російська начинка
7.10 Т/с «Єфросинія»
10.00 До суду
8.20 Т/е «Слід»
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Братани»
9.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
14.25 Їхні звичаї
11.00 Т/с «Маруся.
14.35 Огляд. Надзвичайна
Повернення»
подія
15.30 Перша передача
12.00 Т/с «Любов та інші
16.05 Т/с «Таємничий
дурощі»
острів» «Тепер я став
13.00 Граєш або не граєш
чоловіком»
16.35 Т/с «Повернення
14.00 Т/с «Слід»
Мухтара 2. Простота як
15.40 Щиросердне зізнання
ознака крадіжки»
16.10 Федеральний суддя
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
17.00 Події
18.35 Година суду
17.15 Критична точка
19.25 Двома словами про
18.00 Т/с «Єфросинія»
все
19.30 Т/с «Лікар»
19.00 Події
20.25 Т/с «Братани»
19.20 Т/с «Маруся.
22.40 Т/с «Павутина 4. Брати
Повернення»
по крові»
20.15 Т/с «Дев’ятий відділ» 23.35 Таємнича Росія.
Нижньогородська обл.
22.15 Т/с «Слід»
Полювання на чупакабру?

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Аудієнція. Країни від А
до Я. Грузія
12.45 Шеф-кухар. Сніданок
13.00 Персона. Світлана
Світлична
13.35, 02.50 Х/ф “Фронт за
лінією фронту”
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Мертвий, живий,
небезпечний”
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Діловий світ
21.40 Слово регіонам
22.00 Глибинне буріння

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.20 «ТСН»
07.25 Мультфільми
10.00 «Сімейні драми»
10.55, 18.25 “Не бреши
мені”
11.55 Т/с “Любов - не те,
чим здається”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.50 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.25 “Шість кадрів”
17.35 “Сімейні драми”
20.10 “Сусідські війни”
21.10 Т/с “Інтерни”
21.50 Т/с “Інтерни”
22.15 Т/с “Маргоша - 4”
23.35 Х/ф “Вальгалла. Сага
про вікінгів”
01.15 Т/с “Інтерни”
02.05 Т/с “Руда “

06.10 Факти
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.20 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Куля-дура-2”
15.10 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Морський
патруль”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Миротворець”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 «24 години»
06.10, 20.15, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 23.30 «Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 Мультфільм
07.35, 17.00 Життя серед
життя
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Незабутня
Америка
10.05, 16.20 Твій хіт
10.50, 17.30 Генеза
здоров’я
11.35, 02.45, 05.10 Диваки
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Інакше життя:
Таємниці життя і смерті
00.00 Таємниці долі
03.40 Українська революція

06.20 Т/с “Розсмішити до
смерті-2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.15 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
10.55 Т/с “Боєць-2.
Народження легенди”
12.15 “Знак якості”
12.50 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.15 “Детективи”
14.20 “Судові справи”
15.10 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
16.05 Т/с “Вищий пілотаж”
17.05 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 3
18.10 Т/с “У лісах і на горах”
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.30 Т/с “Оголошений у
розшук”
23.25 Д/п “Брама часу.
Арійський стандарт”
00.25 Х/ф “Чуваки”

6.15 Срібний апельсин 6.50

Вишгород
05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с “Ранетки”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.05
Репортер
09.10 Х/ф «Паризькі
канікули-3. Пригоди в раю”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Айкарли»
15.20 Т/с “Дрейк і Джош”
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.45 Т/с “Вороніни”
21.45 Зроби мені смішно
22.45 Т/с “Щасливі разом”
00.25 Спортрепортер
00.35 Служба розшуку дітей
00.40 Очевидець
01.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.30 «Здорові історії»
16.30 «Арсенал»
17.30 «Велика політика»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Машина часу»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.00, 15.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
16.05 “Поки всі вдома”
16.55 “Федеральний суддя”
18.00 Футбол. Товариський
матч. Збірна Росії - збірна
Ірану. Прямий ефір з ОАЕ
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Доктор Тирса”
22.30 Середовище
проживання.
23.40 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”
01.00 “Слід”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Лісові
мандрівники”
06.45 М/ф “Коля, Оля й
Архімед”
07.00, 16.55 Х/ф
“Народжена революцією”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Марш
Турецького”
13.55 Т/с “Розвідники”
14.45 “Правда життя”
15.25 Х/ф “На кого Бог
пошле”
18.30 “Правда життя” Я Робінзон
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Розвідники”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 “Модний вирок”
11.00 “Давай спробуємо!”
12.00 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Денний мультик
“Капітан Фламінго”
14.30 Т/с “H2O: Просто
додай води”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 “Модний вирок”
17.30 “Давай одружимося”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 “Звана вечеря”
22.00 “Давай спробуємо!”
23.00 “Шлюбне чтиво”
23.30 Т/с “Універ”
00.30 Музична програма “До
світанку”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “Клуб 700”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Файна садиба”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
О.Кушанашвілі
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Анна Кареніна”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
В.Коротич
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Лановий
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
00.30 “У центрі уваги”

06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.35 Т/с “Комісар Рекс”
09.40 Х/ф “Старикирозбійники”
11.35 “Нез’ясовно, але
факт”
12.40 “Битва екстрасенсів”
13.30 “Зіркове життя.
Втрачені за рік (2010)”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Згадати все”
19.10 “Моя правда. Сергій
Мавроді”
20.10 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
21.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.20 Руйнівники міфів
06.10 Т/с “Ранетки”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.10
Репортер
09.10 Х/ф “Пастка для
батьків”
12.05 Т/с “Курсанти”
14.10 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Айкарли»
15.30 Т/с “Дрейк і Джош”
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
17.00 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.50 Т/с “Вороніни”
21.50 Зроби мені смішно
22.50 Т/с “Щасливі разом”
00.25 Спортрепортер
00.35 Служба розшуку дітей
00.40 Очевидець
01.40 Здрастуйте, я - ваша
мама!

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.30 “Життя в задоволення”
16.30 «Драйв»
17.30, 04.40 «Машина часу»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна гавань»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Акцент»

7.35 Дачна відповідь
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
7.10 Т/с «Єфросинія»
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
8.20 Т/с «Слід»
11.00 Суд присяжних
9.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
12.00 Сьогодні
11.00 Т/с «Маруся.
12.40 Т/с «Братани»
14.25 Їхні звичаї
Повернення»
14.35 Огляд. Надзвичайна
12.00 Т/с «Любов та інші
подія
дурощі»
15.35 Особливо
небезпечний!
13.00 Граєш або не граєш
16.05 Т/с Таємничий острів»
14.00 Т/с «Слід»
«Казка Гидона»
15.40 Щиросердне зізнання 16.35 Т/с «Повернення
16.10 Федеральний суддя
Мухтара 2. Дари
Посейдона»
17.00 Події
17.35 Огляд. Надзвичайна
17.15 Критична точка
подія
18.35 Справи сімейні
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.25 Двома словами про
19.00 Події
все
19.20 Т/с «Маруся.
19.30 Т/с «Лікар»
20.25 Т/с «Братани»
Повернення»
20.15 Т/с «Дев’ятий відділ» 22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Павутина 4. Брати
22.15 Т/с «Слід»
по крові»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
16.05 “Поки всі вдома”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Доктор Тирса”
22.30 “Людина і закон”
23.40 Нічні новини
00.00 “Судіть самі”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Обережно,
щука!”
06.40 М/ф “Чарівні
ліхтарики”
06.50 М/ф “Королівська
гра”
07.05, 16.45 Х/ф
“Народжена революцією”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Марш
Турецького”
13.45 Т/с “Розвідники”
14.40 “Правда життя”
15.15 Х/ф “Мерседес” тікає
від погоні”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Банда
“молоточників”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Розвідники”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 “Модний вирок”
11.00 “Давай спробуємо!”
12.00 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Денний мультик
“Капітан Фламінго”
14.30 Т/с “H2O: Просто
додай води”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 “Модний вирок”
17.30 “Давай одружимося”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 “Звана вечеря”
22.00 “Давай спробуємо!”
23.00 “Шлюбне чтиво”

Події

Події

ТЕЛЕРЕМОНТ
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Вишгород
09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
12.50 Шеф-кухар. Сніданок
13.05 Околиця
13.30 Х/ф “Янгол у родині”
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
17.05 Т/с “Мертвий, живий,
небезпечний”
18.00 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено
22.50 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янгол охоронець”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 Мультфільми
10.00 «Сімейні драми»
10.55, 18.25 “Не бреши
мені”
11.55 Т/с “Любов - не те,
чим здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 “Шість кадрів”
15.05 Х/ф “Якщо ти мене
чуєш”
17.25 “Шість кадрів”
17.35 “Сімейні драми”
20.00 Х/ф “Хоробре серце”
23.20 “ГПУ”
00.30 Х/ф “Вакансія на
жертву”
02.00 Х/ф “Вальгалла. Сага
про вікінгів”
03.25 Т/с “Руда”

06.00 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.20 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Куля-дура-2”
15.10 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с “Офіцери”
23.30 Х/ф “Несамовитий”
01.45 Факти
02.05 Х/ф «Імла»

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 «24 години»
06.10, 20.15, 23.40, 05.30
Сильні світу сього
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
07.20, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.25 24 години. Головне
питання
07.50 Мультфільм
08.05, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
09.00, 18.55 Незабутня
Америка
10.00, 16.20 Твій хіт
10.50, 17.30 Генеза
здоров’я
11.30, 17.00 Життя серед
життя
12.15 Погляд у майбутнє
22.10 Полігон
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.10 Диваки
03.35 Українська революція

06.20 Т/с “Розсмішити до
смерті-2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Ранок з Інтером
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.15 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
10.55 Т/с “Боєць-2.
Народження легенди”
12.15 “Знак якості”
12.50 “Зрозуміти.
Пробачити”
13.15 “Детективи”
14.20 “Судові справи”
15.10 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
16.05 Т/с “Вищий пілотаж”
17.05 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 4
18.10 Т/с “У лісах і на горах”
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 “Чисто NEWS”
20.50 Т/с “Здрастуй, мамо!”
21.50 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
00.20 Х/ф “Містер Роззява”
02.00 “Подробиці”

6.10 Срібний апельсин 6.50

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
13.00 Х/ф “Ціна
повернення”
14.35 Доки батьки сплять
15.00 Так просто! Віталій
Козловський
15.25 Наша пісня
16.05 Феєрія мандрів.
Самбір
16.35 Зелений коридор
16.45 В гостях у Д. Гордона
17.40 Хай так
18.05 Контрольна робота
18.40 Майстер-клас
19.05 Золотий гусак
19.40 XXII Міжнародний
турнір “Зірки жердини”
21.00 Підсумки дня
21.45 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(жінки)
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

06.35 Мультфільми

07.00 «Життя»
07.20 Елементи
08.15 Мультфільм
08.30, 20.25 24 години. Світ
08.50 Твій хіт
10.05 За сім морів
10.30 Японія очима гурмана
10.55 Хіт-парад дикої
природи
11.50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Портрети дикої
природи
15.15 Світ тварин з
Джеродом Міллером
16.15 Практичний порадник
екстремального туриста
16.40 Полігон
17.30, 05.10 Зелена варта
18.00 PRO Читання
18.35 Журфікс
18.55 Няньки дикої природи
19.35 Жива енциклопедія
20.00 24 години. Бізнес
21.00 Дикі малюки
22.00 Х/ф «Лорд Протектор»
00.00 Таємниці долі

04.45 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
06.45 “Формула любові”
07.40 “Городок”
08.05 “Найрозумніший”
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 М/с “Маша та
Ведмідь”
11.00 Х/ф “Довгоочікуване
кохання”
13.00 Х/ф “Ой, неньки...”
15.05 Програма “Позаочі”
16.05 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
16.40 “Надбання
республіки” Алла Пугачова
20.00 “Подробиці”
20.30 Х/ф “Любов під
грифом “Цілком таємно”
22.55 Х/ф “Погані хлопці”
01.15 Х/ф “Темний бік
пристрасті”
03.10 “Подробиці”
03.40 Х/ф “Погані хлопці”

07.25 «Справжні лікарі»
08.15 «Світське життя»
09.05 «Хто там?»
10.00 «Шість кадрів»
10.20 «Велике
перевтілення»
11.10 «Анатомія слави»
12.05 «Сусідські війни»
13.05 Х/ф “Хоробре серце”
16.20 Х/ф “Робін Гуд”
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Синдром
фенікса”
00.00 Х/ф “Якщо ти мене
чуєш”
01.45 “Сусідські війни”
04.00 Т/с “Руда”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “Клуб 700”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Коротич
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Анна Кареніна”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
В.Коротич
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Лановий
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
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05.50 “Документальний
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05.15 Руйнівники міфів
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Т/с “Ранетки”
06.15 “Бізнес+”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
06.20 “Документальний
07.30, 09.00, 19.00, 23.45
детектив. Творець
Репортер
09.10 Х/ф “Заборонне
президентів”
королівство”
06.45 Т/с “Кулагін та
11.40 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
Партнери”
14.40 Teen Time
07.10 Т/с “Комісар Рекс”
14.45 Т/с «Айкарли»
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
10.15 Х/ф “Балада про
15.45 Teen Time
відважного лицаря Айвенго” 15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Вороніни”
12.15 Х/ф “Кордон.
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
Тайговий роман”
19.35 Батьки і діти
17.00 “Вiкна-Новини”
20.35 Інтуїція
21.40 Т/с “Вороніни”
17.10 Х/ф “Кордон.
22.45 Т/с “Щасливі разом”
Тайговий роман”
00.05 Спортрепортер
00.15 Очевидець
22.00 “Вiкна-Новини”
01.10 Інтуїція
22.25 “ВусоЛапоХвіст”
02.05, 04.25, 03.25, 05.30,
06.05 Зона ночі
23.40 Х/ф “Не клей дурня”

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.30, 14.30
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30 “Вільна гавань”
11.15 “Сканер”
12.30 “Прес-конференції у
прямому ефірі”
15.30 “На власні очі”
16.30 “На межі”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Хроніка дня»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

7.35 І знову здрастуйте!
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
7.10 Т/с «Єфросинія»
9.25 О. Журбін. Мелодії на
8.20 Т/с «Слід»
згадку
10.00 До суду
9.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
11.00 Суд присяжних
11.00 Т/с «Маруся.
12.40 Т/с «Братани»
Повернення»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
12.00 Т/с «Любов та інші
15.30 Рятувальники
дурощі»
16.05 Т/с «Таємничий
13.00 Граєш чи не граєш
острів», 30 с. Казка Гидона»
16.35 Т/с «Повернення
14.00 Т/с «Слід»
Мухтара 2. Пристрасть
15.40 Щиросердне зізнання колекціонера»
16.10 Федеральний суддя
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
17.00 Події
18.35 Слідство вели...
17.15 Критична точка
19.30 Надзвичайна подія
18.00 Т/с «Єфросинія»
19.55 Х/ф «Ген всевладдя»
21.05 «Нтвшники». Арена
19.00 Події
гострих дискусій
19.20 Т/с «Маруся.
22.10 Х/ф «Помста без
Повернення»
права передачі»
23.55 Д/ф «Москва. Осінь. 41»
20.15 Т/с «Другі»
1.15 Т/ф «Едіта П’єха. У
0.10 Х/ф «Відлік жертв»
мене є каравела... «

05.00, 09.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15 “Модний вирок”
13.15 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
16.05 “Поки всі вдома”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Надбання
Республіки: Гарик Сукачов”
23.45 Х/ф “Будинок сонця”
01.35 Х/ф “Раз на раз не
випадає”
02.45 Х/ф “Перевесниці”
04.05 “Людина і закон”
05.00 “Чекай на мене”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Телемагазин
10.00 “Модний вирок”
11.00 “Давай спробуємо!”
12.00 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Денний мультик
“Капітан Фламінго”
14.30 Т/с “H2O: Просто
додай води”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 “Модний вирок”
17.30 “Давай одружимося”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 “Звана вечеря”
22.00 “Давай спробуємо!”
23.00 “Шлюбне чтиво”
23.30 Т/с “Універ”
00.30 Музична програма “До
світанку”

05.40 Факти
06.10 Мультфільми
06.55 Real Comedy
07.25 Козирне життя
07.55 Х/ф “Дім Великої
матусі-2”
10.00 “Смак” Кулінарна
програма
10.40 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.40 Квартирне питання
12.35 Анекдоти поукраїнськи
13.00 Х/ф “Супергеройське
кіно”
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia.
Дайджест
19.55 «Рюріки» Комедійний
телесеріал
20.25 Х/ф «Жиголо»
22.10 Наша Russia
22.30 Х/ф “Імла”
01.05 Х/ф “Провал у часі”

05.05 «Наші улюблені

Події

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Лановий
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.50 “Смак успіху”
10.25 “Клуб 700. Україна”
11.00 “Файна садиба”
11.30 “Мультфільми”
12.00 “Медицина з
І.Трухачовою”
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Мультфільми”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
16.40 Х/ф “Велике життя”
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
21.00, 01.00, 03.00 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Антон Іванович
сердиться”
23.00 “Мульфільми”

7.20 Весела Новорічна
подорож з тітонькою Совою
7.15 Т/с «Другі»
7.30 Їхні звичаї
8.00 Головна дорога
9.05 Т/с «Дар Божий»
8.30 Живуть же люди!
11.00 Ласкаво просимо
9.25 Їмо вдома!
12.00 Х/ф «Королева льоду» 10.00 Російська начинка
10.30 Т/с «Корида — це
14.00 Х/ф «Багата Маша»
життя 3. Інша можливість»
12.25 «Кулінарний двобій» з
18.00 Т/с «Варенька 3. І в
Д. Рожковим
13.20 Квартирне питання
горі, і в радості»
14.20 О. Журбін. Мелодії на
19.00 Події
згадку
15.20 Останнє слово
19.20 Т/с «Варенька 3. І в
16.20 Очна ставка
горі, і в радості»
17.15 «Наші»
18.30 Професія — репортер
21.20 Т/с «Глухар»
19.00 «Максимум»
23.20 Т/с «Звіздар»
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
1.10 Х/ф «Гордість і
21.45 «Муз: ринг НТВ».
Супербитва
упередженість»
23.00 Жіночий погляд
3.15 Х/ф «Москва —
23.45 «Російський Голлівуд.
Діамантова рука 2»
Касіопея»
1.25 Кліпомонія
4.45 Срібний апельсин
1.40-2.04 Огляд.
6.00 Срібний апельсин

детектив”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Лев і Заєць”
06.35 М/ф “Жихарка”
06.45 М/ф “Жили собі...”
06.55, 17.10 Х/ф
“Народжена революцією”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Марш
Турецького”
13.50 Т/с “Розвідники”
14.45 “Правда життя”
15.25 Х/ф “Особиста зброя”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Розвідники”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 “Свідок”
00.25 Т/с “Марш
Турецького”
02.00 «Вчинок»

06.05 Х/ф “Крутий пес”
07.25 Аналіз крові
мультфільми»
08.00 Ексклюзив
09.00 М/с “Доброго ранку,
06.25 Х/ф “Недільний тато”
Міккі!”
07.55 “Караоке на Майдані” 09.40 М/с “Дональд Дак”
10.05 Х/ф “Заборонне
королівство”
09.00 “Їмо вдома”
12.05 Файна Юкрайна
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
13.15 Даєш молодь
14.10 Скеч-шоу “Красуні”
10.45 М/ф “Пінгвіни
15.15 Т/с “Моя прекрасна
нянька”
Мадагаскару”
17.00 М/Ф “Бі Муві: Медова
13.10 Х/ф “Танцюй, танцюй” змова”
18.50 Х/ф “Син Маски”
20.45 Х/ф “Рожева пантера
16.10 “Неймовірна правда
- 2”
про зірок”
22.45 Х/ф “У пеклі”
00.45 Спортрепортер
19.00 Х/ф “Самотнім
00.50 Х/ф “Худнемо у ліжку”
02.30, 03.50, 05.10, 06.10
надається гуртожиток”
Зона ночі
02.35 Пасажири з минулого
20.55 Х/ф “Тато напрокат”
століття
03.50 На незнайомому
23.00 Х/ф “Курортний
вокзалі
роман”
05.15 Невідома Україна

06.00 Новини
06.10 Х/ф “Москва - Генуя”
07.50 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці і
розумники”
09.40 “Слово пастиря”
10.00, 12.00 Новини
10.10 “Смак”
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання. “Скрегіт зубів”
13.15 “Мій родовід.
Валерія”
14.10 “Присвячується
Стеллі”
15.55 Т/с “Вузький міст”
19.50, 21.15 “Хвилина
слави”
21.00 “Час”
22.05
“ПрожекторПерисХілтон”
22.50 “Детектор неправди”
23.55 Х/ф “Декамерон”
01.40 Х/ф “Злодії в законі”
03.15 Х/ф “Виграш
самотнього комерсанта”
04.40 “Поле чудес”

06.00 “Легенди

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.15, 11.10, 16.15, 18.55,
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.45 “Улюблена робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “На перший погляд”
11.35 “Технопарк”
11.50 “Досягти мети”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 “Гра долі”
15.30 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “На межі”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20, 03.40 “Народний
контроль”
22.00 “Територія закону”
22.30 “Вікно в Америку”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
06.25 М/ф “Дванадцять
08.00 «Байдиківка»
місяців”
09.00 Ретро-мультфільми
07.20 Т/с “Інспектор
10.30 Т/с “Хто у домі
Деррік”
господар”
09.40 Х/ф “Особиста зброя” 11.30 «Соmedy Woman»
12.30 «Єралаш»
11.30 “Речовий доказ”
13.30 “Модний вирок”
Київський “Гарлем”
14.30 Т/с “Хто у домі
12.00 Т/с “Козакигосподар”
розбійники”
15.30 Т/с “Універ”
15.35 Х/ф “Беремо все на
16.30 Х/ф “Чоловік мрії”
себе”
18.30 “Зірки проти караоке”
17.00 Т/с “Каменська - 5”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2» Спецвипуск
19.00 Т/с “Спецназ по21.00 Т/с “Універ”
російськи - 2”
22.00 «Соmedy Woman»
23.20 Х/ф “Підземелля”
23.00 «Шлюбне чтиво»
01.15 Х/ф “Поліцейські”
00.00 “Зірки проти караоке”
03.05 “Правда життя”
01.00 Музична програма “До
04.30 “Агенти впливу”
світанку”
бандитського Києва”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.05 Крок до зірок.
Євробачення
11.00 Шеф-кухар країни
12.00 Співає Людмила
Зикіна
13.00 XXII Міжнародний
турнір “Зірки жердини”
15.00 Золотий гусак
15.25 Ближче до народу.
Алла Кудлай
15.55 В гостях у Д. Гордона
16.50 Діловий світ. Тиждень
17.20 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Повернення”
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки тижня
02.05 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (чоловіки)

07.05 Мультфільми

06.40 Твій хіт
07.10 Мультфільм
07.40 Клуб 700. Україна
08.10 Клуб Суперкниги
08.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Японія очима гурмана
10.00, 20.30 Дикі малюки
11.00 Няньки дикої природи
11.25 Жива енциклопедія
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.20 Світ тварин з
Джеродом Міллером
16.00 Живе багатство
України
16.25 Калейдоскоп дикої
природи
16.45 Х/ф «Лорд Протектор»
18.30 Практичний порадник
екстремального туриста
19.00 Створення
досконалості
20.05, 05.10 Зелена варта
21.35 Х/ф «Ланцелот:
Хранитель часу»
23.30 Тиждень моди з Д.
Шаповаловою

05.35 “Найрозумніший”
07.00 Д/п “Дивна планета”
08.00 “Доки всі вдома”
09.00, 09.55, 10.30, 11.20,
12.10, 15.50, 17.40 “Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 Прем’єра. “Ранкова
пошта з А.Пугачовою та
М.Галкіним”
10.35 Прем’єра. “Смачна
ліга з А.Заворотнюк”
11.25 Прем’єра. “Орел і
Решка”
12.20 Х/ф “Службовий
роман”
16.05 Т/с “Дурні, дороги,
гроші”
18.00 Х/ф “Любов під
грифом “Цілком таємно-2”
20.00 “Подробиці тижня”
20.55 Х/ф “Любов під
грифом “Цілком таємно-3”
23.00 Х/ф “Престиж”
01.50 “Подробиці тижня”
02.35 Х/ф “Службовий
роман”

09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Шість кадрів»
12.20 «Розкішне життя»
13.20 «Міняю жінку»
14.35 Х/ф «Синдром
фенікса»
18.30 “Особиста справа”
19.30 “ТСН-тиждень”
20.00 “Мій зможе”
21.20 Т/с “Інтерни”
22.25 “Світське життя”
23.15 Х/ф “Вакансія на
жертву”
00.55 “ГПУ”
01.55 Х/ф “Поганий,
хороший, злий”
04.55 “ТСН-тиждень”
05.25 Т/с “Руда”

Батьківські університети

05.50 Факти
06.10 Мультфільми
06.55 “Смак” Кулінарна
програма
07.25 Квартирне питання
08.30 Анекдоти поукраїнськи
08.50 Х/ф “Супергеройське
кіно”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.20 Стоп-10
13.35 Наша Russia
13.55 “Рюріки” Комедійний
телесеріал
14.20 Х/ф “Дім Великої
матусі-2”
16.35 Наша Russia.
Дайджест
17.35 Чудо-люди
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.30 Х/ф “Пункт
призначення-2”
21.20 Х/ф “Пункт
призначення-3”
23.30 Голі та смішні

07.30 “Афіша”
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
О.Градський
09.30 “Корисна розмова”
09.40 “Навчайся з нами”
09.50 “Ділова кухня”
10.25 “Мультфільми”
11.00 “Тиждень моди з
Д.Шаповаловою”
11.35 “Смак успіху”
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Мультфільми”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Талантам вхід без
черги”
16.55 “Мультфільми”
17.25 Х/ф “Велике життя”
19.10 “Кроки влади”
19.50 “Гаряча лінія “102”
20.25 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“У них є Батьківщина”
23.05 “Медицина з
І.Трухачовою”
23.15 “Афіша”

05.10 «Наші улюблені

06.20 Т/с “Моя прекрасна
нянька”
07.45 Церква Христова
06.40 Х/ф “Не клей дурня”
08.00 Запитайте в доктора
08.35 М/с “Доброго ранку,
08.50 “Їмо вдома”
Міккі!”
10.00 “Неймовірні історії
09.20 М/с “Дональд Дак”
09.45 Даєш молодь
кохання”
10.35 Х/ф “Закони
11.00 “Караоке на Майдані” привабливості”
12.30 Кліпси
12.00 Х/ф “Самотнім
12.55 Шоуманія
надається гуртожиток”
13.40 Ексклюзив
14.30 Аналіз крові
13.55 Х/ф “Тато напрокат”
15.10 Info- Шок
16.00 “Російські сенсації.
16.15 Х/ф “Рожева пантера
- 2”
День народження Буржуя”
18.15 Х/ф “Ейс Вентура 17.00 “Моя правда. Сергій
детектив розшуку свійських
тварин”
Мавроді”
20.05 Х/ф “Ейс Вентура.
18.00 “Містичні історії-2 з
Поклик природи”
22.05 Скеч-шоу “Красуні”
Павлом Костіциним”
23.10 Х/ф “Інший світ”
19.00 “Битва екстрасенсів” 01.35 Спортрепортер
01.40 Х/ф “Честь і слава”
21.10 Х/ф “Здрастуйте
03.10, 04.05, 04.40 Зона ночі
вам!”
03.10 KAIROS

06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20, 07.50, 00.30, 01.50,
02.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.15, 11.10, 12.10, 16.15,
18.55, 00.25 “Погода у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
09.10, 16.20 “Хроніка тижня”
10.20 “Феєрія мандрів”
11.20 “Життя цікаве”
11.50 “Досягти мети”
12.20 “Машина часу”
13.20 “Життя в задоволення”
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі” Микола
Лисенко, 2 с.
15.30 «Мотор-ТБ»
17.30, 04.40 “На перший
погляд”
18.20 “Народний контроль”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20
“Час інтерв’ю”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Особливо
небезпечно”
22.30 “Час-Тайм”

6.00 Срібний апельсин

7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
7.55 Їхні звичаї
8.30 Олена Бабенко.
«Повороти долі»
9.25 Перша передача
9.55 Особливо небезпечний!
10.35 Т/с»Корида-це життя
3. Розмова»
12.30 Олександр
Пороховщиков. Чужий
серед своїх
13.20 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 «Огляд. Надзвичайна
подія»
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Спецгрупа.
Кашалот»
22.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Виправдальний
вирок», «Мемуари Белкіна»

06.00 Новини
06.10 Х/ф “А якщо це
любов?”
07.55 “Смак”
08.35 “Армійський магазин”
09.10 “Здоров’я”
10.00, 12.00 Новини
10.10 “Непутні нотатки”
10.35 “Поки всі вдома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “КВК. 50 віртуальних
ігор”
13.15 Т/с “Апостол”
16.35 “Анна Герман. Луна
кохання”
18.45 Х/ф “V центурія.
У пошуках зачарованих
скарбів”
21.00 Недільний “Час”
22.00 “Які наші роки! 1962”
23.40 “Познер”
00.50 Х/ф “Детектив”
02.15 Х/ф “Ліфт іде за
розкладом”
03.25 “Лідія Смирнова.
Жінка на всі часи”
04.15 “Грай, гармонь
улюблена!”

06.30 Ранковий мультик
“Маленьке ведмежа”
07.00 «Дім-2»
08.00 «Байдиківка»
09.00 Ретро-мультфільми
10.30 Т/с “Хто у домі
господар”
11.30 «Соmedy Woman»
12.30 «Єралаш»
13.30 “Модний вирок”
14.30 Т/с “Хто у домі
господар”
15.30 Т/с “Універ”
16.30 Х/ф “Життя гірше за
звичайне”
19.00 «Гола правда»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2» Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
22.00 «Соmedy Woman»
23.00 «Шлюбне чтиво»
00.00 “Зірки проти караоке”
01.00 Музична програма “До
світанку”

7.25 Т/с «Другі»
9.15 Т/с «Дар Божий»
11.10 Т/с «Глухар»
13.10 Т/с «Варенька 3. І в
горі, і в радості»
16.05 Х/ф «Коли не
вистачає любові»
18.00 Т/с «Варенька 3. І в
горі, і в радості»
19.00 Події
19.20 Т/с «Варенька 3. І в
горі, і в радості»
20.20 Т/с «Глухар»
22.20 Т/с «Звіздар»
0.20 Х/ф «Королева криги»
2.15 Х/ф «Американський
пиріг 3. Весілля»
3.45 Х/ф «Доживемо до
понеділка»
5.25 Срібний апельсин

мультфільми»

Як розвивати
в дитині самостійність

Звісно, батьки прагнуть, щоб їх дитина стала самостійною людиною. Та нерідко трапляється так, що
син або донька виростають, створюють свою сім’ю,
виховують власних дітей, але так і залишаються залежними, безпорадними в скрутних ситуаціях.

Іван ПАВЛЮК,
практичний психолог
вишгородського ДНЗ «Золотий ключик»
Батьки, вихователі, дорослі члени сім’ї та інші авторитетні для дівчинки або хлопчика особи мають уважно
ставитись до проявів рис характеру і здібностей дитини
змалку та не намагатись підлаштовувати їх під свій ідеал.
Бешкетник, скільки б його не лаяли і не докоряли йому,
все одно не стане ходити по струнці. Але від дорослих
залежить, стане він хуліганом чи ініціативною людиною.
У такої дитини є важлива для розвитку підприємливості
риса — здатність ризикувати, і батькам важливо навчити
дитину розрізняти розумний ризик від небезпечного і безрозсудного.
Замкнена дитина ніколи не стане душею компанії, але
від дорослих залежить, чи навчиться вона спілкуватися з
оточуючими і поводитися впевнено за будь-яких обстаВважати недійсним втрачений державний акт на
право власності на земельну ділянку загальною площею
0,1200 га, виданий на ім’я Олександра Петровича ГРИНЦЯ на підставі Розпорядження Вишгородської райдержадміністрації від 05.10.2006 року № 582, кадастровий
номер земельної ділянки 32 218 814 00 29 052 0109,
місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н,
Воропаївська сільська рада, с/т «Авіатор», ділянка №9.
Вважати недійсним втрачений державний акт на
право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1200 га, серія ЯЖ № 050524, виданий на ім’я
Олександра Петровича ГРИНЦЯ на підставі Договору
купівлі-продажу земельної ділянки від 10.08.2007 р.
№ 6662 року, кадастровий номер земельної ділянки
32 218 814 00 29 052 0105, місцезнаходження: Київська
обл., Вишгородський р-н, Воропаївська сільська рада,
с/т «Авіатор».

Із 7 лютого за адресою:
м. Вишгород, вул. Набережна, 20
(біля озера)
відкривається новий магазин «Венето»
МАТРАСИ І МЕБЛІ
Потрібен продавець
Тел: (045 96) 5-64-25,
(050) 416-02-52

Вишгород

вин, чи страждатиме від невпевненості.
Не варто вишукувати в своїй дитині недоліки і викорінювати їх. Ліпше розвивати природні здібності та позитивні риси характеру малюка.
Важливо пам’ятати, що у кожної людини є свої ресурси, можливості, і вони не безмежні. Тож завдання
батьків — визначити головні риси характеру своєї дитини і ставитися з повагою до особистості будь-якого віку,
сприймати дитину такою, якою вона є.
Довіра та заохочення дитини на різних етапах її
розвитку.
Якщо ви не довіряєте дитині, постійно вказуєте, що і
як треба робити, можливо, вона чудово виконуватиме всі
свої обов’язки, але почуття відповідальності та самостійності в ній так і не сформуються. Бо у людини має бути вибір і вміння самостійно приймати рішення.
Які дії дорослих заважають розвитку самостійності у дітей? Надмірна опіка.
Якщо дитину на кожному кроці контролювати, попереджати, охороняти, вона стає зовсім безпорадною і незграбною. Поступово у неї зникає інтерес до будь-якої
діяльності, яку контролюють дорослі, бо отримані так
знання швидко забуваються і майже ніколи не використовуються в майбутньому. Людина реалізує свої уміння і

ВІТАЄМО з ювілеєм — 50 річчям
Сергія Станіславовича ПАНА!

Твій ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!
Мама, дружина Галя, діти Люда і
Саша, зять Максим, невістка Маша,
свати Сергій і Людмила, сваха Надія
В м. Вишгороді на постійну роботу ПОТРІБНІ:
1. Автоелектрик.
2. Спеціаліст з ремонту ходової частини авто.
3. Спеціаліст з ремонту розвалу сходження.
Досвід роботи не менше року.
Тел: (067) 366-41-17. Віктор Олександрович
ВІТАЄМО з днем народження
Анатолія Андрійовича ХИЛЬКА!

Тату рідний, любий наш дідусю!
Ви в нас є — і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки,
І всі люди поважають Вас!
Дружина, діти, онуки

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Лисиця, ведмідь
і мотоцикл із коляскою”
06.35 М/ф “Русалонька”
07.05 Т/с “Інспектор Деррік”
09.30 Т/с “Каменська - 5”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Банда
“молоточників”
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.40 Т/с “Спецназ поросійськи - 2”
19.00 Х/ф “Лише
найсильніші”
21.00 Х/ф “Поліцейські”
23.10 Х/ф “Новий
Франкенштейн”
01.00 Х/ф “Камуфляж”
02.40 “Правда життя”
04.30 “Агенти впливу”

таланти тільки в тій сфері, де займається за власним бажанням і з особистим
зацікавленням.
У багатьох сім’ях дітям заборонено відкрито виявляти свої почуття, особливо негативні, обговорювати проблеми, що в них виникають, мати свою думку.
Діти не мають заперечувати дорослим, відстоювати свої права й інтереси. За
правду їх карають, критикують і принижують. Результат — діти не розвиваються як особистості, у житті завжди залежатимуть від інших.
Критичне ставлення до дитини і результатів її діяльності.
Малюк постійно вчиться, засвоює нові знання і навички. Якщо ви критикуєте кожен крок своєї дитини, то не варто очікувати від неї успіхів і відповідального ставлення до будь-якої справи.
Якщо батьки вважають своїх дітей лінивими, безтурботними, нечесними,
то це перешкоджає у розвитку у них самостійності та позитивної самооцінки.
Психологи підрахували, що від одного до п’яти років діти чують від дорослих близько 20 тисяч разів слова «ні», «не роби», «не можна», «краще не треба».
Це є підґрунтям для невпевненості в собі і в своїх можливостях. Для нейтралізації такого негативного уявлення про себе дитині потрібно, щоб вона почула
25 тисяч разів: «Так», «ти міг би», «можеш це зробити» тощо.
Не втручайтесь у справу, якщо дитина не просить допомогти. Інколи достатньо спокійно спостерігати за її діями, підбадьорюючи словами, або зробити разом ту справу, яку завтра вона зможе зробити сама.

ВІТАЄМО із 16-річчям Софійку МЕЛЬНИК!

У цей день, зимовий і прекрасний,
Вже шістнадцять сповнилось тобі.
Усмішок і радості, і щастя,
І доріг уквітчаних в житті!
Ми бажаєм вірних друзів мати,
Бути, ніби квіточка в росі.
Кожний день з любов’ю зустрічати,
Щоб здійснились задуми усі.
Сім’я Поліщуків, Ананченків

Безкоштовні оголошення
П гараж. «Енергетик» резину б/в, «Brilliant» терміново 4-кімн. квартиру,
175/80 R 14/4 шт.
Нижча Дубечня, 30 км/Київ.
(в центрі).
Р
Тел: (04596) 53-8-53,
О
Тел: 52-763
Тел: (096) 306-27-36
(098) 249-87-32
ділянку 60 соток,
Д дитяче дерев’яне ліжко
ПК монітор.
А (б/в) у відмінному стані будинок, с. Ровжі.
Тел: (063) 792-05-79
Тел: (097) 75-50-191 Тел: 5-78-64, 5-21-01
М
Оформлення бенкетних
Репетитор
Логопедична допомога
з англійської мови. дітям. Тел: (063) 633-50-50, залів. Прокат арок. Букети.
І
Тел: (096) 424-99-17
(045 96) 5-47-73
Тел: (096) 944-64-27
Н
Ремонт, встановлення,
Сантехнічні, зварювальні роботи,
Ш
підводка електрики, ламінат.
перетяжка дверей, вагонка,
Е
відкоси. Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
Агентство нерухомості:
Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат, лінолеум.
— купівля, продаж, оренда.
Тел: (050) 277-07-17
www.v888v.in.ua, тел: (067) 760-00-73
3-кімнатну квартиру у Вишгороді для сім’ї.
НАЙМУ
Тел: (096) 725-54-50

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Вишгород
Повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки»
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Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» підготовлений з метою приведення у відповідність податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення місцевого податку;
— платників зборів, в частині визначення ставок місцевого податку до норм Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є упорядкування
правовідносин, що виникають у процесі нарахування та
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторно1.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта
Рішення сесії Вишгородської міської ради
житлової нерухомості.
VI скликання № …. від ….. 2011 р.
1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчисПро встановлення податку на нерухоме
люється органом державної податкової служби на підстамайно, відмінне від земельної ділянки ві даних Державного реєстру речових прав на нерухоме
Керуючись статтею 143 Конституції України та відпо- майно, що безоплатно надаються органами державної
відно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і реєстрації прав на нерухоме майно.
12.5 статті 12, статті 265 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінце1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухові положення» Податкового Кодексу України, пункту 24 мості, що перебувають у власності юридичних осіб, обстатті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве само- числюється такими особами самостійно, виходячи з житврядування в Україні”, враховуючи рекомендації органу лової площі об’єкта оподаткування на підставі документів,
державної податкової служби Вишгородського району, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
міська рада вирішила:
1.3.4. У разі наявності у платника податку кількох
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюєтьземельної ділянки, згідно з додатком 1 до цього рішення.
ся окремо за кожний з таких об’єктів.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.
1.4. Пільги із сплати податку
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
1.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухозабезпечити направлення копії цього рішення до органу мості, що перебуває у власності фізичної особи — платдержавної податкової служби Вишгородського району.
ника податку, зменшується:
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього
а) для квартири — на 120 кв. метрів;
рішення в засобах масової інформації.
б) для житлового будинку — на 250 кв. метрів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Таке зменшення надається один раз за базовий податпостійну Комісію з питань планування та формування бю- ковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлоджету, управління комунальною власністю міста.
вої нерухомості, у якій фізична особа — платник податку
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
зареєстрована в установленому законом порядку, або за
вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта
Додаток 1 житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
до рішення Вишгородської міської ради
1.5. Ставка податку
від _____________2011 року № ___________
1.5.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової неруПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ
хомості:
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
а) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
кв. метрів, — 1 відсоток розміру мінімальної заробітної
Розділ I. Податок на нерухоме майно, відмінне від зе- плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податмельної ділянки
кового) року;
1. Платники податку
б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240
1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні осо- кв. метрів, —2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної
би, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податжитлової нерухомості.
кового) року;
1.1.2. Визначення платників податку в разі перебуванв) для житлових будинків, житлова площа яких не пеня об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або ревищує 500 кв. метрів,— 1 відсоток розміру мінімальної
спільній сумісній власності кількох осіб:
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітноа) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у го (податкового) року;
спільній частковій власності кількох осіб, платником пог) для житлових будинків, житлова площа яких перевидатку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
щує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у розміру мінімальної заробітної плати, встановленої закоспільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений ном на 1 січня звітного (податкового) року.
в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників,
1.6. Податковий період
визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у календарному року.
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між
1.7. Порядок обчислення суми податку
ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за на1.7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової
лежну їй частку.
нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб,
1.2. Об’єкт оподаткування
проводиться органом державної податкової служби за
1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової неру- місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
хомості.
1.7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму по1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
датку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаа) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у ються органами державної податкової служби платникам
власності держави або територіальних громад (їх спільній за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1
власності);
липня звітного року.
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житв) садовий або дачний будинок, але не більше одного лової нерухомості податок сплачується фізичною осотакого об’єкта на одного платника податку;
бою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багато- право власності на такий об’єкт. Орган державної податдітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується кової служби надсилає податкове повідомлення-рішення
троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта зазначеному власнику після отримання інформації про
на сім’ю;
виникнення права власності на такий об’єкт.
д) гуртожитки.
1.7.3. Платники податку на підставі документів, що під1.3. База оподаткування
тверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті
12, статті 265, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення»
Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на
публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки.
Пропозиції та зауваження прийматимуться в письмовій
формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету
Вишгородської міської ради за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської
ради та газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».
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го акта:
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених
цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою встановлення економічно обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного
акта:
— статистичні показники.
6. Терміни проведення відстеження.
— базове відстеження — до набрання актом чинності;
— повторне відстеження — через рік з моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.

Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
місце проживання (реєстрації), мають право звернутися
до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі
сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику.
1.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме
майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця
проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року,
в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний термін після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної
податкової служби відомості, необхідні для розрахунку
податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
1.7.5. Платники податку — юридичні особи самостійно
обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року
і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця
з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
1.7.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з
дня виникнення права власності на такий об’єкт.
1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни
власника об’єкта оподаткування податком
1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того
місяця, в якому він втратив право власності на зазначений
об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
1.8.2. Орган державної податкової служби надсилає
податкове повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права власності.
1.9. Порядок сплати податку
1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування
об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста.
1.10. Терміни сплати податку
1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Розділ 2. Відповідальність.
2.1.Платники місцевих податків несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових
декларацій (розрахунків) по місцевих податках до органу
державної податкової служби, правильність обчислення,
повноту і своєчасність сплати місцевих податків до бюджету відповідно до Податкового кодексу України та Закону України “Про державну податкову службу в Україні”
(із змінами і доповненнями), інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Розділ 3. Контроль
3.1. Контроль за своєчасністю подання податкових
декларацій із місцевих податків до органу державної податкової служби, правильністю його обчислення, повноту
і своєчасність сплати до бюджету здійснює орган державної податкової служби.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Повідомлення про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку»
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту
24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить
на публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку» та аналіз його регуляторного
впливу на необхідність визначення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Пропозиції та зауваження прийматимуться в письмовій формі від
громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця до розробника
проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради за
адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в
мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Рішення сесії Вишгородської міської ради
VI скликання № …. Від ….. 2011 р.
Про встановлення єдиного податку.
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і
12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, пункту 5 розділу
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України,
пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації органу державної податкової служби Вишгородського району,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити для платників єдиного податку з

Вишгород

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку»
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських
відносин.
Проект рішення «Про встановлення
єдиного податку» підготовлений з метою
приведення у відповідність єдиного податку до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити
шляхом ухвалення цього рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і
обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування
в частині здійснення повноважень щодо
встановлення єдиного податку;
— платників зборів, в частині визначення ставок єдиного податку до норм

Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є
упорядкування правовідносин, що виникають у процесі нарахування та сплати
єдиного податку.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта:
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності
положень Податкового кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог
чинного законодавства та з метою вста-

01.01.2011 року, до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого
підприємництва, ставки єдиного податку згідно з рішеннями Вишгородської міської ради від 26 квітня 2007 р. № 7/4
«Про затвердження ставок єдиного податку з фізичних та
юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», із
змінами, внесеними рішенням Вишгородської міської ради
№ 17/4 від 24.04.2008 р. «Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради від 26 квітня 2007 р. № 7/4 «Про
затвердження ставок єдиного податку з фізичних та юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», із змінами, внесеними рішенням Вишгородської міської ради від
28 вересня 2010 р. № 35/7 «Про внесення змін до рішення

новлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів, з
допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Терміни проведення відстеження.
— базове відстеження — до набрання
актом чинності;
— повторне відстеження — через рік
з моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.

Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Вишгородської міської ради № 7/4 від 26 квітня 2007 р. «Про
затвердження ставок єдиного податку з фізичних та юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності».
2. Це рішення набирає чинності з 1.01.2011 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну Комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Коротко про різне

У Світі
У Давосі відбувся світовий економічний форум. Сюди з’їхалося близько 2,5 тисячі делегатів,
зокрема глави 30 держав. Цьогорічний Давоський форум продемонстрував новий політичний
розподіл світу, внаслідок якого на арену виходять нові гравці — Індія, Бразилія, Китай і Росія.

В Україні
Україна намагається розв’язати проблему
дефіциту енергоресурсів. Нове російсько-українське підприємство займеться видобутком нафти і газу на Чорноморському шельфі, який сьогодні освоєний лише на 4-5%. Запаси газу там
орієнтовно — 135 мільярдів кубометрів.
Постачання по нафтопроводу «Одеса —
Броди» в Білорусь розпочалося 29 січня.
Україна і Азербайджан підписали меморандум про постачання в Україну 5 млрд. кубометрів скрапленого газу на рік.
На наступному пленарному тижні (починаючи із 07.02.2011) може бути розглянутий і
прийнятий раніше підтриманий ВР у першому
читанні проект нового Трудового кодексу. Найбільше дискусій викликала стаття про збільшення робочого часу з нинішніх 41 години на тиждень до 48.
До відома. У 1919 році (майже століття тому)
Міжнародна конвенція вирішила обмежити тривалість робочого часу на промислових підприємствах до 48 годин.
Зараз у світі діє Конвенція № 47 ( її ратифікували 256 країн, зокрема й Україна), згідно з
положеннями якої робочий тиждень становить
41 годину.
1 лютого Верховна Рада проголосувала за
зміни до Конституції, згідно з якими уніфікувала
терміни повноважень державних органів влади
та органів місцевого самоврядування до п’яти
років. Відтак, чергові вибори до Парламенту
відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року,
а Президента України — в останню неділю березня 2015-го.
Із першого січня 2011 року змінився принцип фінансування роботодавців Фондом соці-

Економія

ального страхування. Тепер роботодавець має
заздалегідь оформити заяву-розрахунок на
отримання коштів. Протягом 10 днів Фонд виплачує ці кошти працівнику. Як і раніше, роботодавець оплачує робітнику перші п’ять днів тимчасової втрати працездатності (за лікарняним).
Із шостого дня, згідно із законом, допомогу виплачує Фонд соціального страхування. Закон
дає роботодавцю 10 днів на прийняття рішення
після пред’явлення листка непрацездатності.
Помилково сплачені податки повернуть
платнику. Обов’язкова умова для здійснення
такої процедури, коли на поточному рахунку
платника у відповідному банку немає податкового боргу.
31 січня ц. р. у Житомирі й Києві студенти
мітингували проти ухвалення Закону “Про вищу
освіту” та скорочення держзамовлення в університетах.
Україна виконала вимоги УЄФА щодо готелів на 80 %. У рамках підготовки до чемпіонату
Європи необхідно для розміщення команд, рефері, медіа, партнерів підготувати 7 300 номерів у Києві, 5 575 у Донецьку, 2 765 — у Харкові,
2 545 — у Львові.
Першого лютого на офіційному веб-сайті
УЄФА uefa.com розпочалася реєстрація охочих
придбати квитки на матчі футбольного чемпіонату Євро-2012. Придбати квитки можна протягом березня ц. р. тільки на зазначеному вище
сайті за 30 – 600 євро (найнижчі ціни — для
уболівальників з обмеженими можливостями;
ті, хто супроводжуватиме інвалідів, відвідають
матчі безплатно).
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає звільнення аеропортів міст, які прийматимуть фінальну частину
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, від
сплати ввізного мита при закупівлі обладнання
для аеродромів, термінальних комплексів і наземного обслуговування. Зазначене обладнання буде використовуватися винятково для потреб аеропорту й експлуатуватися лише на його
території.
На валютному ринку триває зростання пропозиції іноземної валюти. Упродовж місяця

Вимкни ноутбук

Із 1 лютого, за прогнозами експертів, подорожчання електроенергії торкнеться кожної другої української родини, яка споживає
понад 150 квт-год. на місяць. Навіть молода сім’я, де є тільки холодильник, пральна
машина і СВЧ-піч, перевищить встановлену
норму.

«Известия»
У всьому світі існує правило: коли купуєш
більше товару — сплачуєш менше. Та в нас — навпаки. Напевне, енергетики намагаються за рахунок внутрішнього споживача компенсувати заниження ціни електроенергії, яка іде на експорт.
Це – думка директора Інституту міста Олександра Сергієнка.
При цьому — низька якість потужностей — перепади напруги, через що псується дорога техніка, та й самі мережі зношені і не ремонтуються.

У Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) стверджують, що понад 150
квт-год. споживає менше третини українських
сімей, а тому подорожчання більшості громадян
не торкнеться. Якщо сім’я витрачає, наприклад,
200 квт-год., то їй тепер доведеться доплатити
менше 4-х грн, — не 12,18 грн, а 15,83 грн.
Як зекономити?
Зекономити на електроенергії допомагають
сучасні технології та обладнання. Однак вартість
їх установки в залежності від площі житла починається з 600 доларів. Найпопулярніша, розповсюджена на Заході концепція «розумного
будинку» передбачає використання сучасних
дистанційних автоматичних пристроїв (вимикачів, реле, трансформаторів, терморегуляторів,
світлосигнальної апаратури). Завдяки таким технологіям витрати на електроенергію можуть бути
знижені у 8-10 разів.
Принцип дії системи передбачає, що за від-

гривня на міжбанківському валютному ринку
укріпилася на 0,35% — до 7,93 грн за долар.
Проїзд для пенсіонерів та інвалідів у київському метро залишиться безкоштовним, незважаючи на повідомлення «Київського метрополітену» про скасування пільгового проїзду.
Для деяких категорій громадян пільги на проїзд
фінансують за рахунок державного, а для інших
— із столичного бюджету.
Через 3-4 місяці МВС видаватиме біометричні паспорти. Паперові закордонні паспорти
діятимуть згідно з термінами їх видачі, а вартість нових, біометричних, — не перевищуватиме ціну нинішніх документів. Запровадження
біометричних закордонних паспортів є однією з
умов для набуття безвізового режиму України з
країнами ЄС.
Середня вартість гречки в Україні нині сягає
20 грн/кг. Україна планує завезти з Китаю 20
тисяч тонн гречки для цінової стабілізації. Ціна
на китайську гречку не перевищуватиме 11 гривень за кілограм.
У Полтаві вчетверте відзначили свято сала.
Більше трьох десятків виробників запропонували понад сотню найменувань улюбленого українцями продукту.
Винахідник із Хмельниччини запатентував
виробництво палива із пластикових пляшок і
відкрив спеціальний міні-цех, де отримуватиме
дизпальне для тракторів та автомобілів.
Одеська міськрада ввела 1% туристичного
збору від вартості проживання в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках та інших готельних та санаторно-курортних установах міста.
Його вже запровадили у Львові, Кам’янціПодільському, Тернополі, Івано-Франківську та
Києві.
Уже сім років в Україні запитують про погоду
у бабака. За весь час віщий гризун помилився
тільки раз. Мешканець харківського зоопарку
Тимко II продовжує династію бабаків-синоптиків. Нащадок колишнього головного харківського віщуна вже вдруге прогнозує ранню весну.
Президент України Віктор Янукович підписав закон про посилення відповідальності
за правопорушення у житлово-комунальному
сутності людей енергія на обігрів та освітлення приміщень не використовується. Нагрівати
воду й опалювати приміщення апаратура автоматично починає тільки у запрограмовий час.
Ще один спосіб зниження електровитрат
у квартирі — ефективна вентиляційна система, яка забезпечує свіже повітря без протягів. Якщо воно з вулиці встигає нагрітися, то
додаткового підігріву у кімнатах і не потрібно.
Інші економні пристрої — світлорегулятори.
Із їхньою допомогою можна досягти потрібної
освітлюваності у кімнатах. Вони виконують
функцію звичайних вимикачів світла.
З’явились у продажу енергозберігаючі
комплекси для приватних будинків і квартир.
Першою на ринок вийшла продукція китайського виробництва. Однак китайські прилади неекономні — за рахунок генерації струму
високої частоти вони просто пригальмовують
обертання лічильника. Споживач сплачує менше, а виробник не помічає обману.
Проблеми мережі — це стрибки фаз, зниження коефіцієнта потужності. Однак станції
енергозбереження досить дорогі. Пристрій

господарстві, зокрема — покарання громадян,
фізичних чи юридичних осіб за псування чи руйнування об’єктів житлово-комунального господарства, що призвело чи могло призвести до
травмування й загибелі громадян.
Із 1 лютого квартплата і прибирання прибудинкової території у столиці відповідатимуть
собівартості. У лютому в Києві укладатимуться нові договори між ЖЕКами і мешканцями
будинків — з додатком-калькуляцією затрат
тарифу по статтях. Про це повідомив перший
заступник голови Київської міської державної
адміністрації Олександр Мазурчак. І додав, що
КМДА надаватиме підтримку при створенні
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
До розгляду у Верховній Раді готується законопроект, який передбачає новий порядок
розподілу соціальних пільг. НФПУ вважає, що
від скасування соціальних пільг постраждає
28,5 млн, тобто 62,2% населення України, і пропонує адресне надання пільг за допомогою «соціальної картки».
В Україні на одну вакансію претендують
8 осіб. Найбільше пропозицій — у сфері продажів, інтернет-технологій, телекомунікації та
маркетингу.

У Вишгороді
У Вишгороді рівень безробіття — 0, 5 %, тобто у нормі. Станом на 1 січня 2011 року на обліку — 106 безробітних, минулого року на цю дату
було 100. У 2009 році працевлаштовано 164
особи, минулого року — 186. Перенавчались
за рахунок держави відповідно 20 і 45 осіб. Такі
показники — результат вдалого розташування
Вишгорода неподалік столиці, де роботу може
знайти кожен охочий.
Третього лютого у Вишгородській районній
гімназії «Інтелект» — опорному обласному закладі освіти з питань впровадження технологій,
що зберігають і формують здоров’я, — відбувся
семінар «Організація та зміст діяльності «Школи
здоров’я» для педагогів-організаторів, соціальних педагогів, заступників директорів шкіл з навчальної роботи.
для підвищення коефіцієнта корисної дії на
одну фазу коштує 1000 грн., а для приватного будинку потрібна станція на три фази — це
приблизно 5000 грн.
Маловідомий, але дійовий спосіб економії — звичка виймати штекер домашніх електронних приладів з розетки навіть після їх вимикання кнопкою On/ Off. Більшість приладів
продовжує споживати електроенергію навіть
у режимі очікування. Наприклад, середній
комп’ютер споживає за годину 350 ватт. Тобто як 3-4-стоваттні лампи розжарювання. А у
декого стаціонарні комп’ютери працюють цілодобово. Треба запровадити правило: перевести комп’ютер у сплячий режим автоматично, якщо він не працює більше 20 хвилин. Це
рівнозначно вимкненню світла у двох кімнатах.
Під час роботи CD/ DVD-приводу у вашому
комп’ютері чи ноутбуці витрати електроенергії
значно зростають. Краще відмовитись від перегляду фільмів чи прослуховування музики
безпосередньо з компакт-дисків. Можна скопіювати файли на жорсткий диск комп’ютера і
запустити їх звідти.

КОЛО жінки
5 лютого
Учитель не буває SOS
Недільній школі потрібна
колишнім
не перевіряємо, як їм там мається.
ваша допомога!
І це у той час, коли в Україні стільки

Вишгород
Наші автори

ФОТО із родинного альбому: з
якою жагою поринає Катерина Іванівна у багатющий світ класичної
літератури!
Катерина Іванівна Сатир — жителька Вишгорода, колишній педагог, колишній член КПРС. Із змінами
громадської формації не змінилися
погляди цієї принципової жінки, яка
нашу газету, а може, й ті, що купує
і передплачує, читає від рядка до
рядка. І не просто читає і відкладає
як вже не потрібну, а надруковане
принципово оцінює.
Її хвилює все — і голодні птахи,
яким важко перезимувати, і ветерани
— діти війни, які у судах добиваються
виконання закону про пільги цій категорії, а найбільше хвилюють діти.
Останній свій допис вона присвятила
їм.
«Ми дійшли до того, — обурюється
Катерина Іванівна, — що дозволяємо
всиновлювати українських дітей громадянам далекого зарубіжжя, а потім

мільйонерів! Наші, колись шановані
лідери, дозволяють собі навіть «хатинки» купляти на світових курортах.
Україна їм уже не до душі. Або злочинні ігри проводять. У «Лото-Забаві» виграють уже не мільйон, а зривають джек-пот — 8 мільйонів гривень.
Таку гру могли придумати тільки
рвачі. Нам потрібні лотереї ДТСААФ,
екологічні з максимальним виграшем — тисяча, а не 8 мільйонів…»
Обурює нашу читачку й приватизація соціальних об’єктів, і хворобливий вигляд наших допризовників — «у багатьох вага не відповідає
зросту», і становище у школах.
«Соромно, але факт, що навіть
для прибирання класів батьки збирають кошти для технічного працівника, відсторонюючи учнів від самообслуговування. Забувають при цьому
виховний вплив праці. Адже людину
створила саме Праця. Тож організаторам позакласної роботи, психологам варто під час літніх тримісячних
канікул допомагати старшокласникам знаходити оплачувану роботу у
місті або столиці».
І як справжній педагог, який ніколи не буває колишнім, радить своїм колегам спокійно спілкуватися
з учнями (не пошепки і не криком),
по-батьківськи турбуватися про своїх вихованців. І саме «під турботливими, гуманними вітрилами всього
суспільства їхня доля стане щасливою», — робить висновок Катерина
Іванівна.
Із цим не посперечаєшся!

На День міста-2010 у зоні відпочинку «Водний кордон» у Вишгороді за підтримки міського голови Віктора Решетняка пройшов конкурс
красунь. «Міс Вишгород-2010»
— Владислава Драгун, поділилась
з нами своїми враженнями від конкурсу, розповіла про свої плани на
майбутнє.

Розмовляла Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — з родинного
архіву Драгунів

Благодійність

Олена РОГОВЕНКО
Ще років з двадцять, навіть з десять тому жителі древнього Вишгорода не уявляли собі, що він знову, як і багато віків тому, прикраситься
чудовими храмами, каплицями, що люди йтимуть до церкви з щирою молитвою.
Зараз людей об’єднує чи не єдине — віра в Бога. І допомагає жити,
знайти своє місце в житті, зцілитися, а потім допомогти це зробити іншим.
Сьогодні невідкладної допомоги потребує церква Святого Володимира!
Недільна школа, до якої ходять діти різного віку, має бути добудованою. Бо якщо діти бачитимуть, що з доброї волі дорослих їхнє життя
стає добрішим, красивішим, вони ніколи не стануть негідними громадянами!
Господь казав: — Будьте, як діти!
То ж ми і сподіваємось. І віримо, що люди відгукнуться.
Українська Православна Церква Київського Патріархату Святого князя Володимира. Код ЄДРПОУ 22204654. МФО 320155, р/р 26006301187 у
Вишгородському відділенні Ощадбанку № 8151 (на будівництво недільної
школи).
***
Ця земля існувала одвіку,
І дніпровська була течія,
І залишиться так, коли зникну,
Стану тліном без спогадів я.
Різні люди, надії і мрії,
Велич духу і ницість рабів —
Все минає, лише височіють
Давні кручі над хвилями днів.
Та, допоки я дихати можу
І у вірші складати слова,
Я тобі власний
пам’ятник зводжу,
Древнє місто, легендо жива!

Красуня-розумниця

Сусіди

— Владиславо, розкажи, як ти
потрапила на конкурс?
— Моя мама побачила рекламу у
центрі міста. Я дізналася всю необхідну інформацію, пройшла кастинг та
заповнила анкету про участь. А потім
були і «сірі будні», і фізичні навантаження, і моральна підготовка.
Цей конкурс виявився першою сходинкою на шляху до мого
кар’єрного зросту.
— Як ти оцінювала свої шанси
на перемогу? Що вона тобі дала?
— Я дуже хотіла перемогти, і була
впевнена, що переможу. Тому перемога принесла мені насамперед позитивні емоції, підвищення самооцін-

Упродовж свого життя людина отримує чимало звернень. Хтось
їх чує. Хтось пропускає повз вуха.
Деякі залишаються байдужими все життя. А комусь достатньо
маленького поштовху, щоби зрозуміти: — Я потрібний. Моя допомога важлива.
Тож, якщо ваше серце відгукується, якщо маєте можливість поділитися частиною статків заради доброї справи, — не вагайтеся!

ки. Я зрозуміла, що якщо дуже чогось
хотіти, то обов’язково отримаєш,
треба тільки докладати багато зусиль
та терпіння, безсумнівно вірити в перемогу.
— А як батьки сприйняли твою
участь у конкурсі?
— Дуже позитивно. Мама мене
морально підтримувала, допомагала
порадою та навчала ніколи не відчаюватись.

— Чи думаєш ти про кар’єру моделі?
— Так. Уже після конкурсу у мене
були фотосесії. Мені подобається цим
займатися. Для досягнення успіху я
наполегливо працюватиму над собою.
— Твій ідеал сучасної моделі?
— Справжня модель має поєднувати мудрість, гостроту розуму та
природну красу, бути впевненою,
цілеспрямованою, тактовною, пунктуальною, порядною, інтелігентною
людиною.
— Чи є у тебе улюблений актор,
співачка, модель?
— Так, звичайно. Це – актриса
Лейтон Містер, співачки Ріанна та
Тейлор Свіфт, а також модель Даутцен
Круз. Відомі люди часто зловживають
наркотиками, алкогольними напоями,
багато палять. Я негативно ставлюсь
до такого способу життя. Нікому не
раджу цього робити.
— Яке твоє життєве кредо та
улюблені вислови видатних людей?
— Мій девіз: все що робиться – то
на краще. Найбільше подобається вислів Данте: «Йди своєю дорогою, і нехай люди говорять що завгодно».

— Чим займаєшся у вільний
час?
—Я активна людина з різноплановими інтересами. Читаю психологічні
та автобіографічні книжки. Улюблений
письменник – Роберт Стоун. Займаюся в тренажерному залі, відвідую
театри, люблю бувати у філармонії та
кінотеатрах. Іноді відвідую сезонні покази модного одягу. У вихідні люблю
порадувати свою сім’ю чимось смачненьким. Готую піцу або яблучний пиріг.
— Які у тебе плани на майбутнє?
— 2011 рік для мене дуже важливий та відповідальний. Я закінчую
Вище училище та отримаю диплом
перукаря. Планую вступати до вузу.
Проте спеціальність ще не обрала.
Моя заповітна мрія – побачити весь
світ.
— Що б ти порадила дівчатам,
які мріють про конкурси краси?
— Поводьтеся гідно, отримуйте
задоволення від спілкування з цікавими людьми на репетиціях. Залишайте
в душі тільки приємні спогади, не носіть негатив у собі, знаходьте нових
друзів. Пам’ятайте: цінується краса не
зовнішня, а внутрішня. Мрійте, досягайте і любіть!

Почуй серцем!

31 січня ц. р. стартував другий етап
акції «Почуй серцем» — вручення продуктових наборів дітям із кризових сімей. Під
час першого етапу на новорічні свята спілка громадських організацій «Рух протидії
наркоманії та наркокорупції» у м. Вишгороді та громадська організація «Щаслива
жінка» збирали кошти і продукти для дітей, які опинилися в складних життєвих
умовах.

Олексій ЩЕНДРИГІН
ФОТО автора
Ця акція проходила у магазині «Перехрестя» під гаслом: «Є діти, які на цей Новий рік
можуть не отримати подарунки». Зібрали понад 1000 гривень + солодощі, іграшки, канцелярські засоби, з яких спакували 66 подарунків
для дітей з кризових сімей Вишгорода та району (сіл Воропаєва, Пірново, Вищої та Нижчої
Дубечні). У новорічні свята до них завітав Дід
Мороз та особисто вручив сюрпризи.
Під час другого етапу продуктові набори
отримали іще 10 сімей. Радісні посмішки дітей
— найкраща подяка для нас.

Не всі знають про існування кризових
сімей. І навіть важко уявити, наскільки там
скрутне матеріальне становище.
Під час акції в супермаркеті літня жінка поклала до загального акційного кошика пакет
соку, сказала: «Ви думаєте, у людей немає
грошей? Просто тих, у скруті, вони не розуміють. А співчувають ті, хто в своєму житті пережив подібне».
Це правда. Комфорт, нормальні умови
життя і якісне харчування іноді заважають нам
бачити нужденних, а в деяких дітей навіть немає постільної білизни, кольорових олівців,
масла і цукру, тому що їм не пощастило з батьками.
Організатори акції щиро вдячні усім небайдужим вишгородцям, які підтримали дітей
із неблагополучних сімей. Особливо — власникам та працівникам магазину «Перехрестя»,
директору «Паб «Бочка» Олексію Головачу,
службі у справах дітей Вишгородського району та церкві «Слово Віри» — організаторам і
спонсорам цього заходу.
Якщо ми піклуємось про дітей сьогодні —
це дбаємо про власне майбутнє.
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Просто Марія
Дане батьками, освячене в
храмі, власне ім’ я з народження і
до останнього подиху — орієнтир
нашому внутрішньому світу. Воно,
як оберіг, захищає від несподіваного, непотрібного. Назвеш за
святцями, і твій янгол не дасть
скривдити, убереже від біди.

Марія КУЗЬМЕНКО
Кожне ім’я прекрасне по-своєму.
Але є такі, перед якими хочеться схилити голову. Серед них — Марія, Маруся, Марійка, Манечка, Машенька,
Муся … Скільки легендарних жінок із
цим ім’ям стали історичними постатями! Найперша з них — свята Діва
Марія.
Сучасні батьки рідко називають
донечок Марійками. Нині модні інші
імена. Але є одна закономірність, а
може, це просто моє спостереження:
майже всі Марії — незвичайні жінки. І
моя нова знайома — теж.
Влітку вона відзначить свій ювілей. Їй навіть страшно вимовляти
цифру — 75. Усе ще вродливе обличчя, яке старість лише зачепила
на скронях дрібною сіткою зморщок,
струнка постава, жива співуча мова,
сільська хитринка в очах — такою побачила її вперше.
А через кілька хвилин знала про
її життя майже все. Така відвертість
і балакучість притаманні самотнім
жінкам, яким не вистачає спілкування. Парадоксально, але на порожнє
базікання у нашої Марії просто немає
часу. Вдома — велике господарство,
дві корови, кабанці. Без худоби сьогодні не проживеш. Пенсія ж — копійки. А в хаті — і молочко, і сир, і сальце
з м’ясцем. І собі, й рідним вистачає.
Що лишається — багато навколо охочих дачників поласувати натуральними продуктами.
Зайнята домашніми справами,
Марія ще й працює фельдшером. За
плечима — майже піввіку трудового
стажу, можна було б і перепочити. Так
і вийшло насправді. Саме перепочила
трохи, поки молоденька фельдшерка,
що прибула в село за направленням,
остаточно не поставила на цьому селі
хрест.
Марію умовили повернутися.
Втім, умовляти довго не довелось.
Оглядаючись на своє життя, вона
часто запитує себе — чи все робила
так, як треба. У сорок залишилася
вдовою. Провела в останню путь чоловіка і перехрестилась — не знатиме
більше важких кулаків. На похороні не
плакала — виплакала раніше всі сльози.
Хоч і молода ще була, заміж більше не вийшла. Виростила дочку.
Тепер допомагає онукам. Ніби все
ладиться. Рідні її люблять. А що ще
треба людині, крім шани та любові?
Тільки якою б двожильною не була
Марія, як би не тягнула свій важкий
віз, іноді їй бракує домашнього тепла,
щоденної ніжності доньки, щирого
розуміння онуків, відданості подруг.
Її часто кличуть у гості Але не кожної хати переступить поріг. Іде тільки
до тих, кого добре знає, перед ким
не соромно розслабитися і заспівати
улюблених пісень.
Тільки чому майже всі пісні твої,
Маріє, такі сумні?

Цікавинки

Породіллі 66 років

Без дітей було б неможливо так любити людство
(Ф. М. Достоєвський)
Діти — ось причина, чому небо не зруйнувало світ
(Мойсей)
Дитинству треба виявляти величну повагу
(Ювенал)
Коли дитину лякають, принижують, ображають,
тоді вона почувається самотньою
(Д. І. Писарєв)
До дітей маємо ставитися так, як до нас Бог: він
робить нас найщасливішими, коли дозволяє бігати у
радісній самоомані
(Гете)

64-річна жителька Швейцарії
народила дитину від донорської
яйцеклітини. Але рекорд побила 66-річна румунка Адріана Ілієску, яка народила дочку у 66
років і хоче мати другу дитину.
Зараз її дівчинці 5 років, вона цілком здорова, хоча і народилася
дуже кволою. Коли їх бачать разом,
72-річну
викладачку
університету на пенсії сприймають за бабусю,
але літня мама не засмучується.
Вона щаслива і каже, що хоче мати
сина. Як і першу дитину, малюка вона
планує зачати «у пробірці».
«Це можливо, якщо Бог і лікарі мені допоможуть. Якщо мені пощастить, то через 15 років Еліза і він
зможуть за мною доглядати», — каже
найстаріша мати у світі.
Випадок Адріани Ілієску не унікальний. Так, наприклад, у 2006 році
66-річна Марія Кармен дель Бусада
з Барселони народила двійнят. Але
через рік вона померла від раку, залишивши дітей на кузенів. У 2003 році
зареєстрований випадок народження
сина у 65-річної жінки з Індії. А у 2008му інша індіанка, яка каже, що їй уже
за 70, народила дочку.
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М’яке насіння
Городники знають, що таке
твердонасіннєвість. Це коли у рослин надто міцна оболонка, через
що вони сходять протягом тривалого часу, а деякі взагалі можуть прорости наступного року. Для такого
насіння потрібна скарифікація.
Суть її у тому, що насіння треба
трішки подряпати. Але вашим нігтям
це не під силу. Зробіть нехитре пристосування. На фанері закріпіть лист
наждачного паперу. Другу тертушку
зробіть з ручкою. А далі — як на старому доброму жорні: насипаємо на
нижню тертушку насіння і маленькою
тертушкою обережно тремо, не забуваючи при цьому, що робимо не
борошно, а скарифікуємо насіння.
Дружні сходи вас приємно здивують. Гарні результати дає скарифікація всіх бобових, а також котовника,
меліси, змієголовника, іссопу.

Подвір’я

Пухнасте диво
Вирощування кролів (не забуваймо, що нинішній — рік Кролика)
приносить чималий прибуток. Вони
забезпечують людину і м’ясом, і
чудовим хутром. У Вишгородському районі — в Лебедівці — успішно
працює Всеукраїнський племінний
центр з вирощування кролів.
Найбільш популярна порода —
шиншила. У неї — красиве, міцне і
тепле хутро, яке у світі вважається
найдорогоціннішим.
У природі шиншили живуть цілими колоніями, обирають кам’янисті
місцевості – печери, нори, щілини у
скелях. Нині вони – під охороною закону, занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи і
природних ресурсів. Однак незаконне полювання на них триває.
Є два види шиншил: велика або
короткохвоста і мала, довгохвоста. У
шиншили великої хутро кращої якості, ніж у малої, але через підвищену
вимогливість до утримання її не розводять.
Зараз шиншиловодством в Україні займаються підприємства і приватні особи, щорічно отримують від реалізації висоякісного хутра чималий
прибуток.
А дехто тримає шиншилу як домашню тварину — улюбленця родини.

Ваше здоров’я
Мед замість антибіотиків
Канадські вчені дослідили дію
меду на 11 штамах мікроорганізмів на таких небезпечних збудників, як золотистий стафілокок і
синьогнійна паличка. Обидва нерідко стійкі до антибіотиків, практично не піддаються їхній дії.
З’ясувалось, що мед знищував
бактерії як у рідині, так і в біоплівках
на поверхні води. Стійкі до антибіотиків бактерії гинули при контакті з
медом.
За словами вчених, це дослідження підтверджує спроможність
меду лікувати хронічний нежить. Відомо, що нежить викликають як віруси, так і бактерії. Вірусний нежить не
вимагає застосування антибіотиків і
зазвичай минає сам. Бактеріальний
необхідно лікувати антибіотиками.
Але якщо бактерія до них стійка, захворювання може перейти у хронічну
форму. У цьому випадку мед (якщо у
вас на нього нема алергії) замінить
антибіотики і вилікує хворобу.

Меню

Похудала до
смерті
У 28 років померла від анорексії французька модель і актриса
Ізабель Каро. Вона страждала від
цієї хвороби з 13 років. У 2008 році
вийшла її книжка «Маленька дівчинка, яка не хоче потовстіти». А за рік до
цього Каро брала участь у рекламній
кампанії боротьби з анорексією —
важила вона тоді 27 кілограмів.
***
Анорексія (від грецького — без
апетиту) — захворювання, що характеризується критичним зниженням
маси тіла, часто небезпечним для
життя, втратою апетиту.
Це розлади харчування, які можуть мати подібні прояви і різне походження (іноді ендокринологічне,

іноді психологічно-психіатричне, іноді — терапевтичне). В основі захворювання — спотворене уявлення про
власне тіло та процес харчування.

2011 року

Спосіб життя

Гра без образ

Школа життя
Міжнародний фонд «Мистецтво життя» заснований у 1981
році. Це унікальний проект, що
розробляє та впроваджує в життя
новітні вирішення конфліктів та запитань, звернених до особистості.
В Україні програми Фонду представляє ТОВ «Мистецтво життя»
(зареєстроване 2005 року в м.
Києві). Його діяльність ґрунтується на добровільних засадах і безоплатній участі волонтерів.

нервової напруги і втоми.
Учні вчилися мислити позитивно.
З’ясувалося, що серед школярів мало
тих, хто довіряє своїм друзям. Для ді-

дружні відносини. Ігри були без образ
і сварок, спрямовані на згуртування
учнів і покращення стосунків.
Організатори досить чітко сфор-

Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу
ВРГ «Інтелект»
ФОТО — Любомир КАРЛЮК
Частиною проекту Фонду є практичний курс «Школа без агресії» (пропаганда загальнолюдських цінностей
і здорового способу життя). Лише
з серпня 2009-го по січень 2011-го
безкоштовно проведено 134 заняття
для 3066 дітей і підлітків 8-15 років
у школах, інтернатах та інших освітніх закладах багатьох міст України.
17-19 січня у Вишгородській районній гімназії «Інтелект» учні 6-В, 7-Г і
8-Б класів взяли участь у цій програмі. За допомогою нескладних методів
учасники курсу «Школа без агресії»
повністю звільнились від накопиченої

Ми — одна команда
тей цікавою і доступною формою навчання є гра, тож саме так організатори заходу намагались підкреслити, як
важливо довіряти людям: учні ловили
один одного, долали перешкоди із
зав’язаними очима, лише за підказками однокласників. А за допомогою
колективних, командних ігор школярі
уболівали та підтримували інших. І всі
переконалися, наскільки важливими є

До уваги батьків

Віктор ПІСКУН, лікар-епідеміолог
Кашлюк — хвороба, яка може
мати ускладнення з боку дихальної
та нервової систем. Щодо щеплень,
то деякі батьки категорично проти
них, між тим, збудники інфекційних
хвороб постійно циркулюють у повітрі, викликаючи легкі чи безсимптомні форми захворювань.
У медицині є таке поняття, як здорове бактеріоносійство. Воно притаманне й такому тяжкому захворюванню, як дифтерія. Людина, інфікована
її збудниками, сама не хворіє, а виділяє у навколишнє середовище велику кількість мікробів. І якщо оточуючі
не мають імунітету до цієї хвороби, то

ФізкультУРА
Відповідно до календарного
плану, КП «УФКС» Вишгородської
міськради та Вишгородська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Україна» організували й провели лижварський
фестиваль «Снігова Фантазія».

Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородської районної
ради ФСТ «Україна»
ФОТО — Олександр ГОНЧАРОВ
Природа останнім часом все частіше «радує» нас суттєвими відхиленнями в усталеному кліматі нашої
країни (і не тільки нашої). Та хоча снігу було не «по коліна», фестивальний
день вдався.
На лижну трасу прибуло 7 команд — 30 небайдужих до фізкультури і стану свого здоров’я осіб. Лижварське обладнання нині не таке вже
і доступне для простих трударів, тож
Положенням про Фестиваль передбачалась група «Піхоти» (безлижні,
тобто козаки-нетяги/«безкінні»).
На цей захід запросили всі команди колективів фізкультури Вишгородської ради ФСТ «Україна» і всіх охочих
до спортивних зимових розваг на
природі. На жаль, більшість підприємств до цього заходу не долучились.
Відзначимо установи, не затоптані безплідною суспільною тріскотнею
і різними надуманими і ненадуманими обставинами, а продовжують своє
робити.
Будинок культури «Енергетик»
(директор Аліна Чернявська). Неве-

мулювали для себе проблеми і потреби дітей певного віку й підготували бесіди на різноманітні теми, які
цікавлять саме учнів 6-8-х класів. Діти
мали поставити запитання, які їх турбують, і поговорити про ті проблеми,
що стосуються безпосередньо їхнього життя: про дружбу, довіру, відносини між людьми.
Учасники рольової гри намагалися

поставити спільну мету і відчути, наскільки довіра допомагає її досягти.
Коли падаєш і тебе підтримують надійні руки вчорашньго суперника — ви
стаєте друзями. І обидва позбавляєтесь стресу.
Повчальною стала дружня розмова про те, для чого ми живемо, як і з
ким спілкуємось, чого прагнемо, про
що мріємо, для чого нам друзі. Над
цим задумуються не тільки дорослі,
а й діти.
На всіх учнів ця зустріч справила
неабияке враження. Вони отримали
нову й цікаву інформацію, а головне,
могли висловити свою думку і почути
про те, що найбільше хвилює саме їх.
А організаторам подякували і учні, і
адміністрація школи за те, що уболівають за майбутнє підростаючого покоління (хоча не набагато старші за
них).
Життя кожної людини і суспільства в цілому може бути набагато
яскравішим, реальнішим і щасливішим. Усуваючи напругу, гнів і розчарованість, люди створюють культурне, безпечне і здорове суспільство.
Адже кожен може бути сильним і
щасливим, якщо цінуватиме і насолоджуватиметься кожною миттю свого
життя – треба лише по-справжньому
цього захотіти.

Футзал

Фінал обласного чемпіонату

Чи варто ризикувати?
Захворюваність
населення
району на інфекційні хвороби —
краснуху, кашлюк — у 2010 році
збільшилась. У січні нинішнього
року в районі зареєстрований випадок захворювання дитини, яка
не була щеплена проти кашлюка:
батьки відмовились від щеплення
дітям.

Вишгород

ризикують захворіти.
У 2010 році спостерігалися перебої у постачанні медичних закладів району вакцинами, тому значна
кількість населення, особливо дітей,
не була вчасно щеплена проти тих чи
інших інфекційних хвороб. Усі вони
будуть щеплені в першому півріччі
нинішнього року. Уже в січні медичні заклади району отримали значну
кількість високоефективних вакцин.
Для щеплень є комбіновані вакцини, з компонентами проти кількох інфекцій. Так, дітей до року щеплюють вакциною проти дифтерії,
правцю, кашлюку, поліомієліту та
гемофільної інфекції. Після щеплення упродовж двох-трьох діб у дитини може бути незначне підвищення
температури, ущільнення в місці
введення вакцини. Це свідчить про
те, що організм дитини реагує на
введення вакцини і починає формуватись імунітет.
Медичні працівники району закликають батьків не ухилятися від
проведення щеплень своїм дітям. Не
ризикуйте їхнім здоров’ям!

У неділю, 30-го січня, в спорткомплексі житлового масиву «Чайка»
(Києво-Святошинський
р-н)
проходили півфінальні змагання обласної першості з футзалу серед дітей 1998-1999 р. н. Нагадуємо, що
наше місто в цьому турнірі представляють футболісти «Чайки-ДЮСШ»
1998 р. н. (тренер — О. В. Черкай).

Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ
У першому поєдинку наші футболісти «винесли» з майданчика суперників із
ржищівського «Дніпра» — 7:1.
Наступна гра з ФК «Ірпінь» далась
нашим хлопцям дещо важче, про що
свідчить і кінцевий рахунок — 4:3 на користь вишгородців.
На голову майстернішими були наші
хлопці і в поєдинку з ровесниками зі Згурівки — 5:1.
І ось фінальна гра за перше місце зі
«Зміною» з Білої Церкви. Вишгородці зібраніше розпочали гру і повели в рахунку
3:0. Та сил на весь поєдинок трохи забракло, але і кінцевий результат — 4:4

забезпечив нашим землякам перше місце і участь у фіналі. За попередньою домовленістю фінальні змагання відбудуться в спортзалі Вишгородської ДЮСШ.
Про дату і час проведення змагань повідомимо в наступному номері газети.
Кращими гравцями півфінального
турніру були Костя Дорош, Павло Римарєв, Михайло Черниш, Кирило Пироженко, Вадим Шамрай, Артур Бородушко.
Провели черговий матч першості
району з футзалу і футболісти дорослої
«Чайки». Нам протистояли футзалісти
«Десни», що представляють лівий берег. Розпочали наші суперники досить
жваво, повівши в рахунку 2:0. Але з часом проявився більш високий рівень
вишгородців, які і перемогли в кінцевому рахунку — 8:4. Хет-триками в складі
«Чайки» відзначились Михайло Красний
та Євген Мельниченко.
Наступний матч наша команда
проведе сьогодні, в суботу, 5-го лютого, з димерським «Темпом».
Початок гри об 11:30. Нагадуємо, що змагання проходять у спортивному залі Вишгородської ДЮСШ.

Сезон-2011: «Снігова Фантазія»
лика команда цього закладу виборола 1 місце, нагороджена дипломом 1
ступеня, завдяки діяльності фізоргаентузіаста Алли Мурги досягла перемоги не в якомусь там дутому показушному заході, а на трасі здоров’я!
Ця команда-лауреат, Людмила Драгун виборола 3-тє особисте місце
серед жінок, а Микола Білий став

дини — капітана Оксани Хомицької, її
чоловіка Віктора та сина Віталія.
НВП «Технопроект» не тільки гі-

гант думки (нещодавно цей заклад
відвідала делегація японських менеджерів і провела розвідку організації
науково-технічного співробітництва в
галузі екологічних проектів для України). Ця команда замкнула трійку при-

ловів — незабаром новий сезон!
Ветеран будівництва Київської
ГЕС Володимир Намаконов, 73-річний аксакал Товариства самодіяльних спортсменів (ТСС), гідно несе
спортивну славу Вишгорода: він виборов третє місце серед чоловіків! А
його команда ТСС посіла п’яте місце.
Почесне олімпійське шосте місце
зайняла команда ВАТ «Гідромеханізація» (капітан команди — ветеран
цієї організації Анатолій Махонін).
В екзотичному відділі фестивалю виступили піхотинці — безлижні
учасники. (Обережно поглядаючи в

майбутнє, мимоволі задумаєшся —
піхота в майбутньому може стати
зимовим видом спорту у нашій країні

Після закінчення змагань
чемпіоном народного спортивного
фестивалю.
Колектив фізкультури дошкільного навчального закладу «Чебурашка»
вже кілька років поспіль тримає високий рівень у фізкультурно-масових
заходах. Цього разу «Чебурашка» посіла друге місце. Команда цієї установи цілком складалась з однієї ро-

зерів фестивалю. Геннадій Вербовий
(капітан команди) та Любов Хрищенко посіли другі місця у відповідних
групах.
Флотилія «Вільні вітрила» (капітан
команди Лідія Мельникова) не зимує
в «елінгах», а продовжує своє спортивне життя на суші — четверте місце
фестивалю! Не дряхліють руки вітро-

(ходьба на швидкість по грузових трасах). У цьому виді фестивалю перше
місце виборола Лідія Коротка, друге — Валентина Щуренко. Третє —
Галина Чорна.
Усі переможці та призери нагороджені дипломами та медалями.
Традиційним козацьким кулішем фізкультурників пригощала Осавул Українського козацтва Лідія Мельникова.
Відзначимо особливо активну
участь у проведенні фестивалю КП
«УФКС» Вишгородської міськради
(директор В. В. Колобов). Для проведення завершальної частини заходу
надали приміщення, автомобіль виконував поточні потреби фестивалю.
Особливо відзначаємо виготовлення
вперше титульних медалей конкретно до цього заходу та придбання дипломів й іншого начиння фестивалю.
Все ГАРАЗД!

Людина

Вишгород

Ірпінська битва 1320 року

Українські святині
В Україні у видавництві імені
Олени Теліги, м. Київ, 2010 року
вийшла в трьох томах книга Володимира Білінського «Країна
Моксель, або Московія», в якій
науково доводиться, що в давні
часи в Оксько-Волзькому міжріччі основою населення скрізь
були фінські (мерянські) племена.

Володимир САЮК
(Стиль автора збережено)
Але нас, українців, цікавить
інше: з цієї книги стало відомо, що
1320 року через 80 років після навали монголо-татарських орд Батия (6 грудня 1240 року впав Київ),
наші пращури скинули назавжди
монголо-татарське іго.
Цитую з цієї книги: «Литовський князь Гедимін року 1320-го,
при-йшовши в межі малоросійські
(термінологія вже «великоросійська» — авт.) з воїнством своїм
Литовським, з’єднавшись із Русичами (зрозуміло, що з Київськими — авт.), які були під командою
воєвод
Руських
Пренцеслава,
Світольда і Блуда та Полковників
Громвала, Турніла, Перунада, Ладима й інших, вигнали з Малоросії
Татар, перемігши їх у трьох битвах і
на останній, головній, над рікою Ірпінь, де убиті Тимур і Дивлат, Князі
Татарські, Принци Ханські.
По тих перемогах поновив Гедимін правління Руське під начальством вибраних од народу осіб,
а над ними поставив намісником
своїм з Руської породи князя Ольшансього, після якого були з тої ж
породи багато інших намісників та
воєвод». (Г. Кониський «Історія Ру-

Таланти

сів», Київ, 1991 р. ст. 41).
Події розвивалися так: «Цей
мужній воїн (Гедимін) у 1319 році
переможно закінчив війну з Орденом (Тевтонським), негайно подався на Володимир (Волинський)…
Місто взяв штурмом. Доручивши
його своїм намісникам, поспішив
до Луцька… городяни не оборонялися, і переможець, проявивши
розсудливу лагідність, запевнив
усіх Росіян (українців — авт.) у безпеці й захисті… Стомлене військо
його відпочивало цілу зиму…
Як тільки весна настала й земля покрилася травою, Гедимін з
новою бадьорістю виступив у поле,
взяв Овруч, Житомир, міста Київські і йшов до Дніпра. У верстах 25
від столиці, на березі Ірпеня, зустрілися супротивники і довго сперечалися про перемогу, але відбірна дружина Литовська, вдаривши
збоку… зім’яла їх.
Гедимін, віддавши всю здобич
воїнам, оточив Київ. Ще мешканці не втрачали надії й мужньо відбили декілька нападів, нарешті, не
бачачи допомоги ані від князя Станіслава (він правив у 1320 році в
Києві, втік з татарами після битви у
Рязань), ані від Татар (наслідки поразки в Ірпінській битві) і знаючи,
що Гедимін щадить переможених,
відчинили ворота. Духовенство вийшло з хрестами й разом з народом
присягнуло бути вірним Володарю
Литовському, який, звільнивши Київ
від ярма Моголів, залишив там намісника…, і невдовзі завоював усю
південну Росію (Україну — авт.) до
Путивля й Брянська» (Н. М. Карамзин. История государства Российского: в 12 томах, Москва, «Книга»,
1988 г., т. IV, ст. 128-129).

Як бачимо, після перемоги в
трьох битвах і в останній, головній,
над рікою Ірпінь над монголо-татарами, Литовський князь Гедимін спільно з руськими військами
звільнив назавжди Русь-Україну
від монголо-татарського ярма.
Першим це відзначив професор
М. О. Максимович, перший ректор
Київського університету святого
Володимира: «Київ, Русь-Україна
вийшли з-під влади Золотої Орди
1320 року».
«Очевидно, хан Узбек не одразу погодився з втратою Галичини,
Волині, Київщини та Чернігівщини. «Історія Русів» засвідчила три
жорстокі битви, які відбулися між
військами Гедиміна та Узбека. У
цих битвах навіть загинули принци
Чингісової крові, що свідчить про їх
жорстокість та безкомпромісність.
І, мабуть, Золота Орда поступилася лише тому, що не змогла сконцентрувати всі свої збройні сили на
північно-західному напрямку.
Не будемо забувати: Гедимін
завдав удару в 1319-1320 роках,
коли всі війська хана Узбека перебували на Кавказі, де зіткнулися
інтереси монгольської династії Хулагуїдів (БСЭ, т. 28, ст. 422), яка
правила державою, що утворилася
в XIII-XIV столітті південніше Кавказу (Іран, Ірак, частина Туркменії,
Афганістан, Мала Азія, Кіпр) в процесі розпаду монгольської феодальної імперії і Золотої Орди, що
була утворена Ханом Батиєм і його
сином Джучі в 40 роках XIII століття,
територія якої була розташована:
на заході від Нижнього Дунаю і Фінської затоки до басейнів рік Іртиш і
Об на сході, на півдні від Чорного,
Азовського, Каспійського, Араль-

Вишите на полотні життя

30 січня 2011 р. діти з недільної школи
церкви св. Володимира відвідали персональну виставку вишивки Надії Романів у
Вишгородському
історико-краєзнавчому
заповіднику.

Марійка Клименко заграла на сопілці «Пісню про рушник», а разом усі заспівали ювілярці
«Нова радість стала»…
Чудово, що наше місто має невичерпне джерело талановитих людей. І молоді нашій є чому
повчитися.

Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Валентина КЛИМЕНКО

Присвячується творчості
Надії Романів
Вишите життя на полотні,
Де червоним — там любов щаслива,
А поверне доленька мінлива —
Чорним вишивається мені.
До журби я щастя додаю —
Ой, які ж то квіти розцвітають,
Рушники безмовні оживають,
Прикрашають доленьку мою.
Кожна квітка —
це любові мить.
Справжня віра і свята надія,
Вишита проста і світла мрія,
Що в душі задумливо бринить.

Бувальщина

5 лютого

ського морів, озера Балхаш до
Новгородської землі і західного
Сибіру на півночі.
Оголити той фронт Узбек не
міг ні в 1320-му, ні в наступні роки,
хоча при ньому могутність Золотої Орди досягнула піку — до 300
тисяч війська (БСЭ, т. 9, ст. 561).
Бо в такому разі він підставляв під
удар ворогів головні життєві центри Золотої Орди, сконцентровані
на Нижньому Поволжі і Нижньому
Подонні. Він навіть змушений був
столицю повернути в пониззя Волги, щоб тримати під наглядом кордон на Кавказі. Мабуть, боротьба
за землі Русів тривала 5-10 років.
Ці припущення мають доказову
базу…» (том 3, с. 230).
Так-от, третя вирішальна битва
над рікою Ірпінь 1320 року відбулася на теренах Вишгородщини біля
села Демидів: внаслідок перемоги
об’єднаних литовсько-українських
військ над монголо-татарами Галичина, Поділля, Волинь, Київщина, Сіверщина-Чернігівщина, тобто Україна в тих межах, назавжди
скинула монголо-татарське іго. Що
стосується нашого північно-східного сусіда, Московії, то там монголо-татарське іго було скинуто у
1480 році, тобто через 160 років
після Русі-України. «Московські і
монголо-татарські війська декілька
місяців пізньої осені стояли на річці
Угра (нині Калузька область) один
проти одного і тільки внаслідок
удару Кримського хана (союзника
Московії) в тил Золотої Орди по її
столиці (Сарай-Берке) хан Ахмат
вимушений був відвести війська
для порятунку своїх столичних улусів» (том 1, ст. 251-252).

Далі у наступному номері

Нові технології

2011 року

Вітання

15
о

Олександр ШАМОТА
Народився із 3 на 4 лютого — на стику двох
календарів — григоріанського і східного, на
паралелі світів, об’єднаних епохою Водолія.
Може, тому друзі вважають його невиправним, романтичним і витонченим мрійником.
Однак цьому суперечить родове прізвище,
що перекладається як «вогнетривка глина».

Сашко — великий і
Сашко — маленький
В імениннику органічно поєднуються фантазія і реалізм, гаряче серце і холодний розум.
У с. Козаровичі Вишгородського району він заклав парк відпочинку на березі Київського моря;
в Інтернеті створив портал для любителів історії
міста і зараз працює над фотоальбомом, що відновить сторінки становлення Вишгорода, починаючи з 1970-80-х років. «Союз слов’янських православних народів світу» — теж дітище Олександра
Шамоти, мета якого — об’єднання слов’ян, в якій
би частині земної кулі вони не жили.
За професією — будівничий, Олександр брав
участь у спорудженні Глобуса на Хрещатику, начинні київських багатоповерхівок життєзабезпечуючими системами — він повертав життя неживим спорудам, а люди дякують йому за палке,
небайдуже серце.
Вітаючи Олександра із 39-річчям, зичимо
йому здійснення усього задуманого. А в його
планах — тільки добрі справи. Хай Бог допомагає нашому імениннику, щоби на все вистачило
здоров’я і сил, творчої енергії і наснаги, терпіння
і мудрості виховати сина — справжнім патріотом,
смиренним християнином, людиною совісті і честі — таким, яким ми знаємо Олександра.

Друзі

Шопінг без черг

Це — мрія не тільки кожної домогосподарки, а й тих, хто має звичку отоварюватись на
тиждень і більше. Нові технології обіцяють
нам магазини без черг і навіть без консультантів, якщо треба дібрати одяг або косметичний засіб.
Магазини майбутнього – це насамперед технологія радіочастотної ідентифікації (RFID). Вона
дозволяє зчитувати радіосигнали з допомогою
спеціальних міток і може позбавити покупців довгих черг до каси.
Із цією технологією касири взагалі не потрібні
– гроші списуються з банківської картки покупця.
Іде у минуле традиційний шопінг з чергами
до примірочної, лімітом на кількість речей, продавцями, що ретельно стежать за покупцями.
Спеціальне дзеркало розповість покупцю все, що
треба. Минулого літа кілька американських магазинів встановили такі дзеркала у своїх торгових
залах. Покупець підходить до нього з помадою
або тінями, веб-камера фотографує його обличчя і наносить на знімок косметичний засіб, який

він тримає у руках.
«Ні, ця помада мені не пасує, — робить висновок жінка. — А ось ця — те, що треба».
У «розумного» дзеркала є спеціальна антена.
Вона ідентифікує все, що в руках покупця, починаючи зі складу сировини і правил носіння і закінчуючи комплектами одягу, до яких ця річ пасує.
У 2005 році в аеропорту Філадельфії встановили незвичайну кабіну. Із людини автоматично
знімають мірки і пропонують фасон і розмір речей із кількох магазинів. А минулого року запрацювала онлайн-примірочна. Крім комп’ютера з
Інтернетом, треба мати веб-камеру. Речі проектують досить реалістично, можна роздивитися їх
з різних боків.
Отже, через півсотні років не буде ні магазинів, ні охоронників. Ймовірно, усім людям імплантуватимуь чіпи. Добровольці вже є. І банківські
картки тоді не потрібні. Приклав руку – тебе ідентифікували, з рахунку списали кошти, і покупець
пішов далі. Щоправда, імпланти працюють на незначній відстані.

Гірке продовження вистави

(Початок — у № 4’2011)
Я вирушив на Далекий Схід у 1940 році, а у 1939му відбула туди на заслання моя однокласниця із Нових Петрівець — Лариса Молодецька. Я добирався на
службу потягом, а вона із злочинцями і політичними
в’язнями — у товарняку. Дізнався про її долю багато
років потому, коли після демобілізації повернувся у
Вишгород і зустрівся із нею.

Степан ШУЛЬГА
Навчалися ми з нею в одному класі Новопетрівської
школи, по закінченні якої наші шляхи розійшлися. Я вступив до ЛВТУ, а Лариса після 9 класу — до робфаку при
Київському університеті. Дружила вона із дівчиною — Сашею Зайченко, котра жила в родині голови профспілки
театральних працівників і була у них домогосподаркою.
Якось хазяйка дала Ларисі і Саші контрамарку (пропуск на
виставу; сідали там, де було вільне місце — ред.) у театр
на виставу «Рік 1919-й».
Там провідною була тема боротьби з капіталом, буржуазією, захист ідеї комунізму. Діяли дівчата, котрі боролися за свободу, правду, а їх зловили і кинули в море.
Ця вистава дуже вразила Ларису, бо у 1937 році заарештували її батька і розстріляли. А мати — вчителька —
залишилася сама з двома доньками.
Під впливом побаченого Лариса поділилася своїми
думками із Сашею: «Треба виконувати заповіти Леніна. А
що у нас діється? Невинних людей заарештовують, розстрілюють. Чи Сталін знає про це?
А якщо він знає і нічого не робить, то його потрібно усунути. Давай напишемо йому листа!»
Так сказала, а вдома подумала і написала наступного
дня їй записку: «Про нашу розмову, Сашо, нікому не кажи».
Але та все розповіла в університеті. Лариса ж надіслала листа Сталіну, де писала про те, що восхваляється ра-

дянський спосіб життя, а насправді народ страждає, живе
у скруті, заарештовують і розстрілюють невинних людей…
А в кінці листа додала слова Шевченка:
«Думи мої, думи мої…
Нащо стали на папері сумними рядами?..»
За доносом Саші Ларису викликали в особливий відділ, а на зборах в університеті, які тривали до третьої години ночі, дівчина знову говорила про те, як багато несправедливості у світі: «Я, можливо, і винна перед Сталіним і
можу понести покарання…»
Наприкінці зборів піднявся ліс рук за виключення Лариси із комсомолу. Але вона помітила, що у багатьох студентів і викладачів на очах були сльози. І тоді подумала:
«Якщо це справедливо, що мене виключають із комсомолу, то чому багато студентів плачуть?» Явна розбіжність
між думками і діями…
Тоді Лариса була неповнолітньою. Коли їй виповнилось 18 років, то на квартиру, де вона жила, приїхав «воронок», зайшли до неї військові і заявили: «Ви заарештовані».
Привезли її на Лук’янівку. Тиждень тримали у камері
смертників. Військовий трибунал засудив Ларису за статтею «терор у думках» на багато років Колими як політичного в’язня, небезпечного елемента.
У Лук’янівській тюрмі вона перебувала півроку. А у
червні 1939-го разом із політв’язнями і карними злочинцями в телятниках вирушила у Владивосток.
Потягом добиралися два місяці. Годували їх дуже погано. Якось дали всім оселедців. А коли в’язні попросили
води, то на якійсь станції пізно ввечері принесли їм води у
відрі і налили просто у калоші (не було кухлів). Вранці глянули, а вона — брудна, із п’явками…
Якщо хтось із в’язнів обурювався з якогось приводу,
то його переводили в останній вагон із вугіллям. Там неможливо було навіть сісти, бо скрізь було гостре вугілля…
Із Владивостока пароплавом вирушили в Магадан.

Стався тоді такий випадок. Чоловікив’язні проламали стінку в цех, де готували їжу. Вони хотіли набрати їжі, але
хтось кинув недопалок. Виникла пожежа. Почали гасити. Багато в’язнів
стрибали у воду з пароплава. Дехто,
може, й доплив до берега, та багато
потонуло…
На Колимі чоловіки-в’язні працювали на лісоповалі, промивали золотоносний пісок — добували золото, а
жінки обробляли рибу та ін.
На засланні Лариса перебувала із
1939-го по 1956 рік. Там вийшла заміж, народила доньку і сина. У 1956
році повернулася в Україну до рідної
сестри у Бучу (Київська область), де
мешкає й нині.
Вона розповіла мені й про такий
випадок на Чукотці. Взимку привезли туди багато засуджених — близько 600 чоловік. Були там і політичні
в’язні, і карні злочинці. Усіх висадили

на лід. Мороз неймовірний, сильний
вітер, і ні дерев, ні кущів, щоб зачепитись. Майже всіх в’язнів здуло у море,
і вони загинули…
Ось ще випадок, про який розповіла Лариса Іванівна.
Коли пливли пароплавом у Магадан, то політув’язнена, молода жіночка, народила доньку. Допомагала їй
медсестра Галина (за якусь провину
теж заслали на Колиму і розлучили
з донькою на все життя; дитині тоді
було всього чотири місяці, вона залишалася на Україні у бабусі…). Дівчинку назвали теж Галиною.
Через багато років (у 2008-му) по
телебаченню у передачі «Діти Колими» Лариса Іванівна й розповіла про
цей випадок. А невдовзі отримала
листа від тієї дівчинки, що народилася на пароплаві. Вона — пенсіонерка,
давно бабуся. Відбулася дуже зворушлива зустріч.
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Вишгород

Хочете — вірте, хочете — перевірте

Китайський прогноз-2011

Вітаємо

На дозвіллі

У лютому день народження святкують:
4 лютого – голова Вишгородської районної держадміністрації
Олександр Олексійович ПРИХОДЬКО
5 лютого – депутат Вишгородської міської ради
Олександр Степанович СЛИВА
12 лютого – депутат Вишгородської міської ради
Олексій Вікторович МОМОТ
15 лютого — спеціаліст (кругла дата) I категорії міськвиконкому
Людмила АНДРЕЄНКО
18 лютого – міський голова
Віктор Олександрович РЕШЕТНЯК
19 лютого (кругла дата) – член виконкому
Світлана Миколаївна КАШТАЛЯН
Н

З днем народження вітаємо,
Щастя й долі Вам бажаємо,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

надрукований у
попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
1. Вишгород. 2. Циногнат. 3.
Огірок. 4. Вишков. 5. Гарантія. 6.
Таситрон. 7. Каскад. 8. Мєрная. 9.
Шевченко. 10. Берестів. 11. Учення. 12. Вчення. 13. «Водограй». 14.
Повчання. 15. Борнео. 16. Жердка.
17. Вишгород. 18. Симетрія. 19.
Угедей. 20. Чверть. 21. Кримчаки.
22. Траверса. 23. Сморід. 24. Аспект. 25. Поташник. 26. Домсталь.
27. Мазепи. 28. Боярин.

P.S.

Голова одна,
а думок багато —
за всіма не встежиш

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не
входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто
чи надсилати до редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із
семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне
оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне
найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному
з кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити.
Пункт передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з березня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
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ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам (1), Куплю (2), Обміняю (3), По-

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Безкоштовні оголошення

№ рубрики___2______
на «12» лютого 2011р.

писати друкованими
літерами

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ
ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

Р

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

віддасться коханню. Пристрасть до своєї
другої половинки освіжить і поліпшить взаємини. Романи «на стороні» недовговічні,
тож не варто робити помилок, про які потім доведеться жалкувати. Ділові відносини
підуть вгору, та треба докласти зусиль і попрацювати.
Козу (Вівцю) чекають визнання,
кар’єрний ріст і успіх у
протилежної статі. У рік
Кролика Коза часто перебуватиме серед близьких людей, допомагаючи
і підтримуючи. Завдяки
поміркованості та зваженому підходу Коза зможе
вирішити давні заплутані
питання. Новий рік обіцяє багато зустрічей,
запрошень та спілкувань. Коза цього року
буде в центрі уваги і загального обожнювання.
У Мавпи дуже вдалий рік: і в роботі, і в
бізнесі. Ви можете братися
за будь-яку, навіть дуже ризиковану справу. Не упустіть
свій шанс: вам усе даватиметься легко, без надмірних
зусиль. Мавпа буде в чудовій фізичній формі — і гарний настрій на весь 2011-й
їй гарантовано.
Півень може розслабитися і просто
відчути себе щасливим. Попередній рік був не з легких.
Але, попри неприємні спогади і турботи, новий рік для
Півня — спокійний відпочинок, час, коли можна набратися сил і в майбутньому
втілити в життя всі плани та
мрії.
У цьому році варто бути
гнучким і терпимим у відносинах з іншими.
Собака відпочиватиме, отримуватиме
нові знання й спрямовуватиме зусилля на розвиток своїх духовних якостей та здібностей. У неї
з’явиться чимало нових
друзів і шанувальників.
Рік сприятливий для створення сім’ї. У бізнесі легкого успіху не буде, тож
починати нову справу не варто — можливі
незначні фінансові втрати. Намагайтеся
зберегти матеріальні цінності на попередньому рівні.
Кабана (Свиню) цікавитимуть сердечні справи, бо увага
протилежної статі
йому гарантована.
Для самотніх цей
рік дуже вдалий для
укладання шлюбу,
а одруженим варто остерігатися, бо
зрада може зруйнувати сім’ю. Краще
подумати про зміцнення
сімейного
вогнища, про родинне щастя і укріпити відносини з другою половиною. Рік Кролика
для Кабана — наповнений неоднозначними
ситуаціями, але ви зможете уладнати свої
справи та покращити матеріальне становище.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «Обміняю» (3), «Подарую» (4),
«Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні
писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за іс-
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Відповіді на кросворд «Вишгород»,

Третього лютого (на Молодик, коли
Сонце проходить зодіакальним знаком
Водолія) — китайський Новий рік. Вдалі
угоди та спілкування, відпочинок і зустрічі, дипломатія і витримка, творчість
і сім’я — ось гасла року білого (металевого) Кролика (Зайця, Кота).
Щур (Миша)
Не бажано конфліктувати,
будувати нездійсненні плани,
краще спокійно відсидітися
— це підготовчий період для
майбутніх перемог та досягнень і час для родини і себе,
своєї улюбленої справи.
Бик (Віл)
Втілиться у життя все
заплановане, тільки не
лінуйтеся, учіться, цілеспрямовано і наполегливо йдіть до своєї мети.
Цього року стануть у нагоді терпіння, працьовитість і розсудливість. Не
метушіться, не поспішайте, доробляйте почате до кінця — матимете
цікаве життя. А заодно і розберетесь у собі.
Тигр
Нові ідеї, перспективні плани, кар’єрний ріст.
Можна спокійно зайнятися
бізнесом — заздрісники
та недоброзичливці вас не
турбуватимуть. Здоров’я,
сили та енергії вистачить
для здійснення всіх запланованих справ. У родині пануватимуть мир
та спокій. Увесь рік наповнюватимуть кохання і турбота.
Кота (Кролика) чекає процвітання та
успіх. Усі негаразди і проблеми вас обминуть. Неодружені
Кролики мають шанс створити міцну і дружну сім’ю із здоровими і сильними нащадками. Подбайте про змістовну
відпустку.
Дракон
Зможе багато із
задоволенням подорожувати: відпочинок, ділові закордонні відрядження
чи навчання в іншій
країні.
Загальна
увага вам забезпечена, ви будете
неперевершені і, як ніколи, звабливі. Дракони з гідністю пройдуть усі випробування
в очікуванні наступного, свого — 2012 року!
Змії цей рік принесе достаток, кохання, загальну увагу і захистить від розчарувань.
Вона цілеспрямовано йтиме до мети й отримає те,
на що сподівалась і про
що давно мріяла (не варто йти напролом, інтуїція
та мудрість допоможуть
розгледіти
свою долю
за кілька кроків). Попереду — нескінченні таємниці
світу, захоплення філософією, релігією чи езотерикою.
Кінь
беззастережно
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