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Проба пера

Не поспішайте за кордон

Місто готується до Чемпіонату світу «Формула-1 на воді»

Орієнтир — на
європейський рівень

Зліва направо: Віктор Решетняк, Олександр Приходько, Ярослав
Москаленко та Анатолій Присяжнюк

Інновації

Офіційно

Минулого тижня голова
Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, його
перший заступник Ярослав
Москаленко, Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, голова РДА Олександр
Приходько, голова районної
ради Олександр Носаль побували на набережній Київського моря, де влітку цього року
пройде один з етапів «Формули-1 на воді».
Йшлося не тільки про перспективи цього мальовничого
куточка міста, де планується
оновити дорожнє полотно і реконструювати мостовий перехід
до Гористого та дорогу до ГАЕС.
Ярослав Москаленко та Віктор Решетняк розповіли губернатору про свою ідею – встановити в центрі міста пам’ятник
святим Борису і Глібу до Дня
міста. Анатолій Присяжнюк підтримав її і пообіцяв допомогти з
фінансуванням.
Керівники обговорили проблеми міської інфраструктури —

підготовку вулиць, тротуарів,
зупинок, скверів, місць відпочинку.
Влітку традиційно відзначається й День міста. У зв’язку із
Чемпіонатом світу «Формула-1
на воді» День міста святкуватимемо на тиждень раніше. 30-31
липня на мешканців міста та гостей чекатиме гала-концерт за
участю зірок вітчизняної та зарубіжної естради, ярмарки, етнічний фестиваль. До цього часу
Вишгород матиме європейське
обличчя і реально може стати
містом обласного значення. Про
це домовилися Віктор Решетняк
та Ярослав Москаленко, яких
підтримав Анатолій Присяжнюк.
Суттєво впливає на впорядкування Вишгорода те, що деякі види податків залишаються
місту, зокрема земельний. Якщо
два роки тому це було неможливим, то сьогодні завдяки співпраці всіх гілок влади, вертикалі,
що створила Партія регіонів, питання розвитку міста вирішуються швидко і конструктивно.

«Вишгородщина. Перспективи
інвестиційної діяльності у 2011 році»

Із ініціативи Асоціації роботодавців
Вишгородщини у приміщенні НВП «Технопроект» відбулась зустріч керівників,
підприємців, представників бізнесу з академіком, депутатом трьох скликань, керівником державного агентства з питань
науки, інновацій та інформації України Володимиром Семиноженком. Тема круглого столу: «Вишгородщина. Перспективи
інвестиційної діяльності у 2011 році».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Про своє баченння перспектив міста розповів міський голова Віктор Решетняк. Він наголосив на тому, що Вишгород — унікальне
місто, має зручне географічне розташування
і багату історичну спадщину. І тому по праву
про нього мають знати не лише в Україні, а й
за її межами.
Із перспективами інвестиційної діяльності
у Вишгородському районі ознайомив заступник голови РДА В’ячеслав Савенок. Виступили також Юрій Колодзян (голова правління
ВАТ «Гідромонтаж») — про програму побудови соціального житла, Юрій Пасенюк (голова
правління АТ «Київгідромонтаж») — про проблеми та перспективи підприємства, Віктор
Федосенко (директор НВП «Технопроект»)
— про проектний менеджмент.
У зустрічі взяли участь директор ТОВ
«Рута» Валерій Виговський, керівник Київської регіональної організації «Громадянський рух «Нова Україна»» Ігор Ковалевич,
генеральний директор ТОВ «Кенпак-Україна»
Ігор Юров, директор НВП «Рось» Григорій
Стаценко, голова правління ЗАТ «Харчопродторг» Людмила Черв’яківська, приватний підприємець Надія Волошина.
У місті — низка проблем, що потребують
розв’язання. Це і відсутність системи очисних
споруд, зливної каналізації, переробка твердих побутових відходів. Є і плюси: розроблено
Генеральний план, програму «Питна вода» та
модернізація комунальних тепло-енергосис-

тем згідно з планом соціально-економічного
розвитку міста до 2020 року. Втім, до бюджету у шість разів менше надходить коштів з підприємств нижньої промислової зони.
Основна увага акцентувалась на проектах
у сфері електронної індустрії, оскільки в економіці їх питома вага становить лише 2-3 %.
Тому уряд спрямовує роботу на максимальний розвиток інноваційних технологій.
Не випадково зустріч відбулась у наукововиробничому підприємстві «Технопроект»,
де є пілотний проект корпусу-модуля з виготовлення світодіодів. У багатьох країнах заборонені лампи розжарювання. Світодіодні
економніші (звичайна лампочка витрачає 70
Вт, світодіодна — лише 7 Вт). Проблемною
залишається вартість (звичайна в середньому коштує — 3 грн, світодіодна — від 30 грн),
але і це можна владнати.
Ні для кого не секрет, що інноваційні технології значно поліпшують умови виробництва при зниженні капіталомісткості, дотри-
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манні природоохоронного законодавства,
зменшенні витрат. Активно впроваджуючи їх,
невдовзі зможемо сказати: «Ми витрачаємо
на нове, бо ми багаті. А багаті тому, що витрачаємо на нове».
Володимир Семиноженко: «У державі з ініціативи Президента України Віктора Януковича уряд проводить роботу над
впровадженням національних проектів у
цьому і в наступні роки. Звичайно, будьякий проект — це інвестиції. Ми витрачатимемо кошти на те, щоб підвищити конкурентоспроможність країни, зокрема й
міста Вишгорода.
На часі — меморандум з представниками Кореї щодо будівництва заводу у
Києві з виготовлення світодіодних ламп із
залученням українських підприємств. Пілотний проект можна втілити у Вишгороді, враховуючи напрацювання «Технопроекту» та ініціативу мера і його злагодженої
команди».

Розпорядження
Вишгородської міської
ради від 04 лютого
2011 р. № 2
Про скликання ІІI сесії
Вишгородської міської ради
VІ скликання
Керуючись п. 9 ст. 46 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, скликати ІІI сесію Вишгородської міської ради
VІ скликання 16 лютого 2011 року
о 10.00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 із таким
порядком денним:
1. Про затвердження Генерального плану міста Вишгорода.
2. Про встановлення місцевих зборів.
3. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.
4. Про встановлення єдиного
податку.
5. Про затвердження Порядку відрахування у 2011 році
комунальними підприємствами
комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода до Вишгородського міського
бюджету частини прибутку (доходу).
6. Про звільнення від сплати
земельного податку.
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 30.12.2010 р. № 2/2
«Про Вишгородський міський
бюджет на 2011 рік».
8. Про затвердження звіту
про виконання Вишгородського
міського бюджету за 2010 р.
9. Про затвердження нової
редакції статуту комунального
підприємства «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради».
10. Про внесення змін до
статуту Комунального підприємства «Координаційний центр
з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської
ради».
11. Про розгляд протесту
прокурора Вишгородського району Київської області на рішення Вишгородської міської ради
№ 1/33 від 30.10.2006 року «Про
пайову участь у розвитку соціальної, виробничої та інженерної
інфраструктури м. Вишгорода».
12. Земельні питання.
Міський голова

В. РЕШЕТНЯК

а-Фішка

Учасники круглого столу: Володимир Семиноженко (третій ліворуч)

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

14 лютого у Благодійному фонді святої Ольги (Вишгород, пр.
Т.Шевченка,7-а) відкрито виставку
авторських робіт «Від щирого серця», присвячену Дню закоханих.
Виставка працюватиме у робочі дні протягом тижня з 9-ї до 17-ї
год.
***
Відкрито громадську приймальню Вишгородської районної партійної організації політичної партії «Сильна Україна»
за адресою: м. Вишгород, вул.
Б. Хмельницького, буд. № 7 - Б,
прийомні дні — пн., ср., пт. з
14.00-17.00, тел. (04596) 26-313
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2011 року

Стратегія розвитку

Створено робочі групи

Відбулося перше організаційне засідання двох
робочих груп – Вишгородської міської ради та Академії наук України з розробки Стратегії розвитку Вишгорода до 2025 року.

Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Погодили склад робочих груп та їх повноваження. Група АН: академіки Іван Бурдак та Юрій Сенюк (керівник)
відповідають за напрямки: економіка, промисловість,
підприємництво, будівництво, енергетика, екологія, міжнародні зв’язки та ін.; академік Вадим Богдан: ЖКГ, тепло, водопостачання, транспорт, зв’язок, шляхове будів-

ництво, торгівля, благоустрій, санітарний стан; академік
Богдан Будзан: освіта, наука, культура, мистецтво, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, соцзахист, пенсійна забезпеченість, громадські організації та ін.
До групи ВМР ввійшли міський голова Віктор Решетняк, його заступники Андрій Пещерін, Олексій Данчин,
начальник організаційного відділу Юрій Ткалич (секретар групи), Віктор Федосенко (директор НВП «Технопроект»), депутат Дмитро Новицький, директор «Карат ЛіфтКомплекту» Сергій Горішний.
Наголошувалось на тісній співпраці, розробці далекоглядних планів та проектів задля спільної мети – культурного, політичного, економічного розвитку Вишгорода. Запорука успіху – модернізація основних підходів та поглядів
на розв’язання проблем міста.
Керівник робочої групи академік Юрій Сенюк зазначив, що Стратегію треба розробити до першого жовтня
цього року. Це має бути привабливий та елітний проект.
Адже Вишгород розташований на перетині багатьох культур, в середині Європи – це «хрест збагачення цивілізацій».
Академік наголосив на встановленні побратимських
зв’язків з містом Бєлгородом (Російська Федерація), куди
навесні планується поїздка делегації міста.
Шановні мешканці міста!
Свої зауваження та пропозиції щодо особистої
участі у розробці Стратегії розвитку Вишгорода, бачення міста до 2025 року подавайте до виконавчого
комітету міської ради. Тел.: (04596) 22-037

Вишгород
Офіційно

Рада і громада

В РДА відбулися установчі збори
за участю інститутів громадянського суспільства із створення громадської ради при Вишгородській районній державній адміністрації.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»
Учасників привітали голова райдержадміністрації Олександр Приходько та голова райради Олександр
Носаль.
У зборах взяли участь більше тридцяти учасників. Головою ініціативної
групи призначили М. Ю. Мельниченка. До громадської ради обрали Олексія Щедригіна (Всеукраїнська спілка
громадських організацій «Рух протидії
наркоманії та наркокорупції»), Тамілу
Орел (Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста),
Людмилу Губарєву — секретарем громадської ради (Вишгородська районна
організація «Щаслива жінка»), Петра
Головка — від районної організації
ветеранів війни, праці і Збройних сил,

Геннадія Чернявського (Вишгородська районна громадська організація
«Комітет боротьби з корупцією в силових та виконавчих органах влади»),
Анатолія Гальчука — від Благодійного
фонду святої Ольги, Василя Наливайка — від вишгородського районного
спортивного товариства футбольного
клубу «Діназ», Олександра Володічева
— Міжнародного благодійного фонду
Н. Потопаєвої, Олександра Семенова
— Спілки підприємців Вишгородщини, Анатолія Лук’яненка — громадської
організації «Асоціація фермерських
та особистих селянських господарств
Вишгородського
району»,
Сергія
Шкільного — районної федерації футболу, Григорія Ковровського — районної профспілки працівників сфери
підприємництва, Мілану Левченко —
благодійного фонду «Джерело надії»,
Віктора Лук’яненка — громадської
благодійної спілки інвалідів «Онко-Чорнобиль» та Ганну Ємельянову — Всеукраїнської громадської організації «Рух
матерів та дружин проти аморальності». Голову ради оберуть завтра на першому зібранні.

Коротко про головне

У світі
Китай вчетверте став світовим лідером з видобутку золота. Його виробництво
зросло більш ніж на 8,5% та перевищило
340 тонн.
У японському місті Саппоро відкрився
щорічний 62-й фестиваль снігових скульптур, на якому представлені фігури героїв
мультфільмів, мюзиклів, пам’ятки архітектури. Всього — 250 скульптур.

В Україні
Верховна Рада в перший же день роботи сесії переписала Конституцію. Вибори
відбудуться в останню неділю жовтня 2012
року. Тоді ж обиратимемо і місцеві ради. А
Президента обиратимемо у кінці березня
2015-го.
Кабмін закупить більше 1,25 млн.
т зерна до держрезерву, що допоможе
уникнути значних цінових коливань на внутрішньому ринку борошна і хліба. Кабмін
продовжив квотування експорту зернових

Актуально

до 31 березня поточного року. При цьому
збільшив обсяги квоти для пшениці на 0,5
млн. тонн і на 1 млн. тонн – кукурудзи.
Ціни на бензин у столиці різко зросли (на 10-15 коп. за один день). На окремих
заправках — до 9 гривень за літр 95-го бензину. Трейдери пояснюють — це збільшенням акцизного збору на пальне.
Минулого тижня гречка в Києві коштувала 25 гривень за кілограм. Із понеділка
ціни в середньому знизились на 10 гривень. Проте окремі столичні супермаркети
не продають в одні руки більше кілограма
гречки, щоб уникнути дефіциту крупи.
Загальний обсяг депозитів в українських банках у січні зріс на 2,3% і досяг 423
млрд. гривень.
У МВС планують перейняти європейську практику щодо терміну дії водійських
прав.
Міністерство аграрної політики і продовольства та виробники соняшникової
олії підписали меморандум, у рамках якого зобов’язалися стабільно забезпечувати
внутрішній ринок якісною олією, а також
знизити ціни на продукцію (12.95 грн/л) в

обмін на обіцянку не квотувати експорт соняшникової олії.
На перевезення урядових делегацій
чартерними літаками цього року витратять з бюджету понад 10 мільйонів гривень.
Оренда гвинтокрила «AUGUSTA 139», яким
Янукович літатиме на роботу, обійдеться
державній казні у 7,5 мільйона гривень.
Президент України Віктор Янукович
підписав закон про направлення миротворчого контингенту для участі України в
операції ООН у Кот-д’Івуарі.
В Україні завершився національний
етап міжнародного конкурсу «Підприємець
року», який компанія Ernst&Young проводить у 50 країнах світу вже протягом 25
років. Переможець — засновник компанії
з розробки комп’ютерних ігор GSC Game
World Сергій Григорович.
У Києві пройшли антитерористичні навчання у рамках підготовки лікувально-профілактичних закладів ГУ охорони здоров’я
КМДА до медичного супроводу фінальної частини Євро-2012. Перший етап навчань — в аеропорту «Жуляни», другий — у
Київській міській лікарні № 6.

Кілька тисяч українців протягом тижня повернулися з Єгипту до України. Лише
за вихідні майже 2 тисячі співвітчизників
ступили на рідну землю. Загалом на час заворушень в Єгипті перебувало близько 7
тисяч українців.
Цього року 11 жителів Львова святкуватимуть 100-літній ювілей.
За підсумками 2010 року, кількість
інтернет-користувачів в Україні зросла на
29% — до 11,3 мільйона юзерів.
Жахлива ДТП сталася на Луганщині
п’ятого лютого на 68 км автодороги «Просяне – Широке». Легковик налетів на вантажівку, загинули п’ятеро людей.
Донецький «Шахтар» завдяки перемозі над норвезьким «Русенборгом» з рахунком 4:1 після львівських «Карпат» став другим фіналістом Copa del Sol (Кубок Сонця).
15 років український прапор майорить
в Антарктиді. У єдиної української станції
«Академік Вернадський» на шостому материку - день народження.
У столичному зоопарку з’явилася пара
бурих ведмежат. Малюків, що прибули з
Хмельниччини, назвали Потап і Настя.

Чи буде у міста свій Медісон-Сквер-Гарден,
або Куди подітися талантам?

Талант — диво наздвичайне. У цьому
переконуєшся щоразу, коли трапляється
нагода відвідати ту чи іншу виставку вишгородських народних майстрів. Враження
незабутнє і водночас… гнітюче. Прикро від
того, що розмаїття виробів, тепло рук умільців губиться у тісноті непристосованих для
вернісажів приміщень. Скажімо, ювілейна
виставка робіт відомої майстрині Надії Романів експонується у приміщенні музею історико-культурного заповідника, до якого
гостинно запросила директор Ірина Пироженко. Шанувальників вишивальниці, як
завжди, було багато, але за браком місця
люди стояли в коридорі і проходах, не маючи змоги гідно привітати ювілярку.

Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
Ще раніше свій вернісаж арт-студія «Аласіо»
презентувала в орендованому офісному приміщенні на площі Т. Шевченка, 3. Експозиції студії
побачили далеко не всі бажаючі, бо за браком
коштів за оренду їх довелося завчасно згорнути.
Хочеться подякувати і директорові НВО
«Технопроект» Віктору Федосенку за надане
приміщення для виставки «Місто очима дітей».
Але, знову ж таки, широкий загал вишгородців
не побачив ці самобутні роботи.
Зараз чудовий живопис і вишивку студенток
Олени Ралко та Валерії Кольвах презентовано у
приміщенні благодійного Фонду княгині Ольги
завдяки доброчинності його президента Володимира Малишева. Але чи всі знають місцезнаходження фонду?
Якими б широкими не були жести наших
добродійників, але вони не вирішують головної
проблеми — відсутності у місті пристойного виставкового центру. Ми не згадуємо грандіозні
проекти на кшталт нью-йоркського МедісонСквер-Гардена, французького імені Жоржа
Помпіду чи нашого Мистецького Арсеналу. Ні,

йдеться про облаштування нехай невеликого, але постійно діючого центру мистецтва. Які
можливості маємо?
Ольга Мельник, голова постійної комісії
з гуманітарних питань міської ради:
— Побудувати у місті новий культурно-мистецький центр зараз нереально. Треба зважати
на наявні можливості. Скажімо, у нас є Будинок
культури «Енергетик». Сьогодні він переживає
не кращі часи: приміщення занедбане, похмуре
і холодне. В аварійній залі не може грати духовий
оркестр,
бо впаде стеля. Не маючи
належного фінансування, адміністрація змушена віддавати
в оренду значні
площі приватним підприємцям. Але для
продажу білорусько-китайського товару
можна знайти й
інші торговельні точки. Як кажуть, у храмі мистецтв не місце для
гендлярства. «Енергетик» перебуває у районній
комунальній власності. Але, вочевидь, коштів на
реконструкцію Будинку культури у району немає
і найближчим часом не буде. То чи не доцільніше було б розглянути питання про передачу БК
у міськрайонну власність і гуртом перетворити
його в Палац культури і мистецтв? Там знайдеться місце для найрізноманітніших виставок.
Наталя Кисіль, директор Вишгородського міського центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело»:

— Наш заклад відвідує понад 400 дітей, працює 13 гуртків, в яких наші педагоги прилучають
юних до світу прекрасного.

Нікого не залишають байдужими наші виставки, але знову ж таки експозиції лаштуємо,
де доведеться. Однозначно — місту потрібний
виставковий зал. На мій погляд, виставковий
зал має поєднувати і собі творчу майстерню, і
салон, в якому відвідувачі могли б не тільки помилуватися красою, але й придбати вироби, які
їм сподобалися. Адже матеріальна підтримка
своєї роботи для майстрів також важлива. Та і
виставковий зал, в якому майстри зможуть давати «майстер-класи» з виготовлення того чи
іншого виробу, заохочуватимуть
до
творчості відвідувачів.
Взірцем такого
поєднання був розташований у центрі
міста і, на жаль, уже
закритий
приватний салон Allasio, в
якому творча майстерня «Світлиця»
організувала першу
виставку.
А ось думка народної майстрині
Ольги Дяченко:

– Спілка майстрів народної вишивки, що
діє в міському Центрі творчості «Джерело»,
об’єднує більше двадцяти майстринь різного
віку. Деякі долучили до творення краси дітей і
внуків. У кожної майстрині – чималий доробок
умілих рук. Ми беремо участь у всіх міських заходах, активно пропагуємо українські традиції
народної вишивки.
Неодноразово організовували і колективні,
і персональні виставки у різних орендованих
приміщеннях. Давно на часі мати у нашому місті
постійний виставковий центр. Нам є що продемонструвати і мешканцям Вишгорода, і гостям.
Якщо вишгородські майстри народної твор-

чості більш-менш об’єднані у спілки, гуртом
спроможні щось десь організувати і показати,
то в районному масштабі все набагато складніше. Скажімо, де продемонструвати свої оригінальні вироби талантам з Вахівки чи Абрамівки?
А в нас є самородки! На Вишгородщині десятки
збирачів старожитностей, майстрів плетіння
з лози, різьбярів, гончарів, ковалів художньої
ковки, нумізматів, філателістів та інших колекціонерів. У нас навіть є свої приватні музеї. Але
хто їх бачив? Чому на Гуцульщині чи Прикарпатті
майстри — гордість краю, туристичний бренд, а
в нас — додаток до культури?
Я завжди щиро і по-доброму заздрив розвитку сувенірної галузі Суздаля — туристичній перлині Росії. Вона фактично годує місто, бо турист
не втримається, щоб не купити на згадку іграшки, сувеніри, предмети старовинного побуту,
унікальний дерев’яний чи гончарний посуд, відчеканені монети та багато іншого дива. Турбота
влади про своїх талановитих людей і дозволяє
творити неповторні шедеври. Майстри об’єднані
у Центр народної творчості, який організовує
всеросійські та міжнародні виставки, підтримує
початківців, займається дітьми. А головне те, що
у Суздалі, місті, меншому за Вишгород, ціла низка виставкових залів: в туристичному комплексі
«Пушкарська слобода», музей дерев’яної архітектури, кремлі. Тобто, суздальці вміють і готувати, і подавати. За великим рахунком, нам є чого
повчитися у міста-побратима.
Не зважаючи на економічну нестабільність,
фінансову скруту, все ж міському голові Віктору
Решетняку і голові районної державної адміністрації Олександру Приходьку треба сідати за
«круглий стіл» і вирішувати питання керівництва
і подальшої долі Будинку культури. Парадоксально, що до центру культури на центральному проспекті міста міська влада не має ніякого
стосунку. Від цього ніхто не виграє і в першу
чергу — культурно-мистецька галузь Вишгородщини.

Офіційно

Вишгород
Проект
Рішення сесії Вишгородської міської ради
V скликання від «____» ___________ 2011 р. № ____
Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення умов для
ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної
громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним кодексом України,
Податковим кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Вишгородська
міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та
порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток 1).
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вишгородської міської ради
від 30 жовтня 2006 року №1/30 «Про орендну плату за землю в м. Вишгороді»,
рішення Вишгородської міської ради від 25 січня 2008 року №14/3 «Про внесення
змін до рішення Вишгородської міської ради від 30 жовтня 2006 року №1/30 «Про
орендну плату за землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення
копії цього рішення до органу державної податкової служби.
5. Секретарю ради забезпечити друкування цього рішення в засобах масової
інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Данчина О.О.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м.
Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за
земельні ділянки
1. Загальні положення
1.1. Положення про оренду земельних ділянок
та порядок розрахунку орендної плати за земельні
ділянки на території Вишгородської міської ради (далі
— Положення) визначає єдині умови оформлення
договорів оренди (суборенди) землі, за якими, відповідно
до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу
України, орендодавцем земельних ділянок виступає
Вишгородська міська рада.
1.2. Положення розроблено з метою визначення
порядку оформлення договорів оренди (суборенди)
землі, справляння орендної плати за земельні ділянки у м.
Вишгороді.
1.3. Положення регламентує :
— організаційні відносини, пов’язані з оформленням
оренди земельних ділянок у м. Вишгороді;
— порядок розрахунку орендної плати, укладання,
реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання,
поновлення договорів оренди землі та суборенди
земельних ділянок, надання права користування
земельними ділянками для забудови на умовах договору
суперфіція.
2. Законодавчо-нормативна база
2.1. Конституція України.
2.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
2.3. Цивільний кодекс України.
2.4. Земельний кодекс України.
2.5. Податковий кодекс України.
2.6. Закон України «Про оренду землі».
2.7. Закон України «Про плату за землю».
2.8. Закон України «Про систему оподаткування».
2.9. Закон України «Про оренду державного та
комунального майна».
2.10. Закон України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
2.11. Закон України “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетними та
державними цільовими фондами“.
2.12. Закон України «Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва».
2.13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Типового договору оренди землі» від 3
березня 2004 р. № 220.
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі
питання оренди земель» від 13 грудня 2006 р. № 1724.
2.15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про
Методику розрахунку і порядок використання плати за
оренду державного майна» від 04.10.1995 р. № 786.
2.16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження форми заяви на одержання суб’єктом
господарювання або уповноваженою ним особою
документів дозвільного характеру» від 7 грудня 2005 р. №
1176.
2.17. Вищий господарський суд України «Оглядовий
лист» від 30.11.2007р. № 01-8/918.
2.18. Наказ
Держкомзему,
Мінагрополітики,
Мінбуду та Української академії аграрних наук «Про
Порядок
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення та населених
пунктів» від 27.01.2006р. № 18/15/21/11, зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р. за №
388/12262.
2.19. Інструкція про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності
на земельну ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди землі
2.20. Тимчасовий порядок ведення державного
реєстру земель, який затверджено наказом Держкомзему
України від 02.07.2003р. № 174 і зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 25.07.2003р. за № 641/7962.
3. Терміни та визначення
3.1. У цьому Положенні наведені терміни
застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки (Оренда землі)
— це засноване на договорі строкове платне володіння
і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для проведення підприємницької та інших
видів діяльності.
Об’єкт оренди — земельна ділянка, що знаходиться
у комунальній власності. До розмежування земель
державної та комунальної власності повноваження щодо
розпорядження землями в межах м. Вишгорода здійснює
Вишгородська міська рада.
Орендодавець — Вишгородська міська рада.
Орендар — орендарями земельних ділянок є
юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору
оренди належить право володіння і користування
земельною ділянкою.
Земельна ділянка — це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами.
Право оренди земельної ділянки — це засноване
на договорі строкове платне володіння і користування
земельною ділянкою, необхідною орендареві для
провадження підприємницької та іншої діяльності.
Договір оренди землі — це договір, за яким
орендодавець зобов’язаний за плату передати
орендареві земельну ділянку у володіння і користування на

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про орендну плату
за землю у м. Вишгороді».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» підготовлений з метою приведення у відповідність порядку оформлення
договорів оренди землі та встановлення ставок орендної плати відповідно до цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності
орендарів) до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно розв’язати шляхом ухвалення цього
рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, а
саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо оформлення договорів оренди землі та встановлення
ставок орендної плати;
— платників орендної плати (землекористувачів) в частині визначення порядку оформлення договорів оренди землі та встановлення
ставок орендної плати до норм діючого законодавства України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин,
що виникають у процесі оформлення договорів оренди землі, встановлення ставок орендної плати відповідно до цільового призначення
земельних ділянок (виду діяльності орендарів) та сплати за землю.

певний термін, а орендар зобов’язаний використовувати
земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог
земельного законодавства.
Суборенда — передача орендованої земельної
ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем
у володіння та користування іншій особі.
Договір суборенди — договір, за яким орендар
передає орендовану земельну ділянку в оренду третій
особі.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
— капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,
визначений за встановленими і затвердженими
нормативами.
Податок — обов’язковий платіж, що справляється з
юридичних та фізичних осіб за користування земельними
ділянками.
Ставка податку — законодавчо визначений річний
розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної
ділянки.
Орендна плата — це платіж, який орендар вносить
орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Ставка орендної плати — прийнятий для розрахунку
розміру річної орендної плати відсоток нормативної
грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього
Положення.
4. Право оренди земельної ділянки
4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду
громадянам та юридичним особам України, іноземним
громадянам і особам без громадянства, іноземним
юридичним особам, міжнародним об’єднанням і
організаціям, а також іноземним державам.
4.2. Оренда земельної ділянки може бути
короткотерміновою — не більше 5 років та довгостроковою
— не більше 50 років.
4.3. Право оренди земельної ділянки може
відчужуватися, зокрема й продаватися на земельних
торгах, а також передаватися у заставу, спадщину,
вноситися до статутного фонду власником земельної
ділянки — на термін до 50 років, крім випадків, визначених
законом.
4.4. Орендована земельна ділянка або її частина
може за згодою орендодавця передаватись орендарем у
володіння та користування іншій особі (суборенда).
5. Передача земельних ділянок в оренду
5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що
перебувають в комунальній власності, здійснюється
на підставі рішення відповідного органу місцевого
самоврядування чи договору купівлі-продажу права
оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди)
шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. У разі прийняття відповідними органами рішення
про погодження місця розташування об’єкта або про
надання дозволу на розроблення проекту відведення
земельної ділянки до 1 січня 2008 року передача в
оренду таких земельних ділянок із земель комунальної
власності здійснюється без проведення земельних торгів
(аукціонів).
5.3. Передача в оренду земельних ділянок
здійснюється за результатами проведення земельних
торгів, крім випадків, у разі:
• розташування на земельних ділянках об’єктів
нерухомого майна, що перебувають у власності
громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки,
паї), що належать державі, крім випадків відмови власника
розташованого на земельній ділянці нерухомого майна
від її викупу або укладення договору оренди;
• використання земельних ділянок для користування
надрами та спеціального водокористування відповідно до
отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
• використання релігійними організаціями, які
легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими
будівлями;
• перебування в користуванні земельних ділянок або
розташованих на них будівель підприємств, установ та
організацій, що належать до державної та комунальної
власності, підприємств і громадських організацій у
сферах культури і мистецтв (зокрема й національних
творчих спілок);
• розміщення дипломатичних та прирівняних до
них представництв іноземних держав і міжнародних
організацій згідно з міжнародними договорами України;
• будівництва та обслуговування лінійних об’єктів
транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг,
газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі,
аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій
тощо);
• проведення комплексної реконструкції кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно
до закону;
• будівництва соціального та доступного житла, якщо
конкурс на його будівництво вже проведено;
• інших випадків, згідно з чинним законодавством.
Земельні торги не проводяться при наданні земельних
ділянок громадянам для сінокосіння і випасання худоби,
городництва та в межах норми безоплатної передачі
громадянам у власність земельних ділянок.
5.4. Передача в оренду земельних ділянок, що
перебувають у комунальній власності і не підлягають
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах),
громадянам та юридичним особам здійснюється на
підставі рішень Вишгородської міської ради.
5.5. Рішення зазначених органів приймається
на підставі проектів землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
або
іншої
землевпорядної
документації.
Надання у користування земельної ділянки, межі
якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її
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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, змінами у Земельному та Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта.
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з
метою встановлення порядку оформлення договорів оренди землі та
встановлення ставок орендної плати відповідно до цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності орендарів) до законодавчої
бази та економічних умов сьогодення.
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.

цільового призначення, здійснюється на підставі технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), складання
документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою (інвентаризації земель).
6.
Укладання договору оренди землі та його
реєстрація
6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди
землі покладається на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради згідно з формою договору оренди земельної
ділянки (додаток 2).
6.2. Договір оренди вважається укладеним з
моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і
підписання сторонами тексту договору. Для досягнення
згоди щодо суттєвих умов договору оренди землі
складається його проект, який попередньо погоджується
орендарем. Виготовлення проекту договору оренди землі
здійснюється при наявності погодженого орендарем
розміру орендної плати.
6.3. Підготовка проекту договору оренди землі
фізичним та юридичним особам проводиться виконавчим
комітетом протягом 10 днів з дня отримання усіх
необхідних документів для його виготовлення.
6.4. Обчислення
розміру
орендної
плати
проводиться згідно з формою розрахунку розміру
орендної плати за земельні ділянки комунальної власності,
грошова оцінка яких проведена (додаток 3).
6.5. До оформлення проекту договору оренди
землі проводиться встановлення меж земельної ділянки
на місцевості, про що складається відповідний акт. Акт
встановлення меж земельної ділянки на місцевості
погоджується орендарем.
6.6. Проект договору оренди землі надається
для перевірки відповідності чинному законодавству до
юридичного відділу виконавчого комітету міської ради,
термін перевірки проекту договору оренди та повернення
його на доопрацювання (в разі виявлення зауважень) не
повинен перевищувати 5 робочих днів.
6.7. Одночасно з підготовкою проекту договору
оренди землі, при наявності усіх необхідних документів,
виконавчий комітет готує проект рішення міської ради для
розгляду на черговій сесії.
6.8. Прийняття рішення міською радою або
проведення конкурсу (аукціону) щодо набуття права
оренди землі здійснюється при наявності оформленого
проекту договору оренди землі та наявності усіх
необхідних документів для його виготовлення (додаток 4).
6.9. Після прийняття рішення Вишгородської
міської ради про надання в оренду, у разі позитивного
результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі в
трьох примірниках подається на підпис Вишгородському
міському голові.
6.10. Підставою для укладення договору оренди
землі є заява на укладення договору землі та витяг з
рішення Вишгородської міської ради про надання в
оренду земельної ділянки, виготовлений та завірений
печаткою міської ради. У разі набуття права оренди землі
на конкурентних засадах підставою для оформлення
договору оренди землі є протокол результатів конкурсу чи
аукціону.
6.11. Договір оренди землі укладається у письмовій
формі відповідно до технічної документації або проекту
землеустрою. За бажанням однієї із сторін договір оренди
землі може бути посвідчений нотаріально.
6.12. Договір оренди землі набирає чинності після
досягнення домовленості з усіх умов, укладення та
підписання його сторонами і реєстрації у Вишгородській
міській раді та державній його реєстрації.
Моментом укладення договору є дата його реєстрації
у Вишгородській міській раді.
6.13. Підписаний міським головою договір оренди
землі передається до управління Держкомзему.
6.14. Після державної реєстрації один примірник
договору оренди землі за актом приймання-передавання
передається до управління земельних відносин для
зберігання.
6.15. Передача земельної ділянки орендареві
відбувається протягом 5-ти робочих днів після державної
реєстрації за актом приймання-передачі об’єкта оренди
згідно з формою (додаток 5).
6.16. Один примірник договору оренди землі
видається орендарю, другий — в Вишгородську міську
раду, третій залишається в органі, який провів державну
реєстрацію.
6.17. Орендар зобов’язаний у п’ятиденний термін
після державної реєстрації договору оренди землі надати
копію договору відповідному органу державної податкової
служби.
7.
Порядок розрахунку орендної плати за
земельну ділянку
7.1. Розмір, форма, терміни внесення та зміна
орендної плати, відповідальність за її несплату
встановлюються у договорі оренди землі між
орендодавцем і орендарем.
7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку
встановлюється відповідно до її функціонального
використання у розрізі економіко-планувальних зон м.
Вишгорода згідно з нормативною грошовою оцінкою
землі та не залежить від наслідків господарської діяльності
орендаря.
7.3. Підставою для визначення розміру орендної плати
є це Положення, рішення Вишгородської міської ради від
13 грудня 2007 року №13/7 «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель
міста Вишгорода та Порядку її визначення» та витяг про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий
управлінням Держкомзему у Вишгородському районі.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
7.4. Річна орендна плата за земельну ділянку
розраховується відповідно до додатку 3.
7.5.
Річна
орендна
плата
для
земель
сільськогосподарського призначення не може бути
меншою розміру земельного податку, а для інших
категорій земель — трикратного розміру земельного
податку.
Річна орендна плата не може перевищувати 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її
розмір визначається та змінюється відповідно до чинного
законодавства.
7.6. У разі набуття права оренди земельної ділянки на
аукціоні розмір орендної плати може бути встановлений
більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки та змінюватися відповідно до чинного
законодавства.
7.7. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться
в межах історико-культурної заповідної території у м.
Вишгороді, то при визначенні розміру земельного податку
застосовується коефіцієнт 1,5.
7.8. Орендна плата за суборенду земельних ділянок
не може перевищувати орендної плати.
7.9. Основні ставки орендної плати за земельні
ділянки, наведені нижче, є річними:

(Див таблицю на стор. 4)
8. Порядок справляння орендної плати за землю
8.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється
винятково у грошовій формі.
8.2. Орендна плата за перший місяць нараховується
залежно від кількості календарних днів місяця з дати
укладання договору.
8.3. Внесення орендної плати на майбутній період
оренди допускається на термін не більше одного року.
8.4. Річна орендна плата вноситься у терміни
та у розмірах, які визначені договором оренди
землі, до відповідного бюджету, розподіляється та
використовується згідно з чинним законодавством.
8.5. Надлишкова сплачена сума орендної плати
підлягає поверненню у встановленому порядку орендарю
або зараховується в рахунок наступних платежів.
8.6. Несплата орендарями орендної плати протягом
півроку вважається систематичною і є підставою для
припинення права користування земельними ділянками.
8.7. Контроль за правильністю обчислення
і справляння орендної плати за земельні ділянки
здійснюється Державною податковою інспекцією
Вишгородського району.
Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки
8.8. Розмір орендної плати переглядається
щороку у разі:
— зміни умов господарювання, передбачених
договором;
— зміни нормативно-грошової оцінки землі, розмірів
земельного податку, зміні ставок орендної плати,
підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації,
визначених законодавством;
— погіршення стану орендованої земельної ділянки
не з вини орендаря, що підтверджено документами;
— в інших випадках, передбачених законом.
Розмір річної орендної плати щороку за станом на 1
січня уточнюється на коефіцієнт індексації відповідно до
чинного законодавства.
9. Поновлення договору оренди землі
9.1. Після закінчення терміну договору орендар має
переважне право поновлення його на новий термін. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 90 днів до
закінчення терміну дії договору повідомити письмово
орендодавця про намір продовжити його дію (якщо інший
термін не зазначений у договорі оренди).
9.2. Поновлення договірних відносин стосовно
оренди земельної ділянки комунальної власності
можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення
Вишгородської міської ради.
9.3. Підготовка проектів рішень Вишгородської міської
ради покладається на виконавчий комітет. Одночасно з
підготовкою проекту договору оренди земельної ділянки
(поновленого), при наявності усіх необхідних документів,
виконавчий комітет готує проект рішення міської ради для
розгляду на черговій сесії.
9.4. Прийняття рішення міською радою щодо
поновлення договору здійснюється при наявності
оформленого проекту договору оренди земельної
ділянки та наявності усіх необхідних документів для його
виготовлення (додаток 4).
9.5. Після прийняття рішення Вишгородської міської
ради про поновлення договору договір оренди землі в
трьох примірниках подається на підпис Вишгородському
міському голові.
9.6. У разі несвоєчасного поновлення договору
після закінчення дії договору оренди землі та державної
реєстрації поновленого договору орендар відшкодовує
втрати від недоотримання Вишгородською міською радою
коштів за використання земельної ділянки. Підготовка
та проведення розрахунку (додаток 3) покладається на
виконавчий комітет.
10. Внесення змін до договору оренди землі,
його розірвання та припинення дії
10.1. Зміна або розірвання договору здійснюється
в такій самій формі, що й договір, який змінюється або
розривається, якщо інше не встановлено договором або
законом.
10.2. Зміна або розірвання договору оренди землі
здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди та підлягає
державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних
до державного реєстру земель і автоматизованої системи
державного земельного кадастру.
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(Початок на стор. 3)
10.3. Зміни до договору оренди землі здійснюються
шляхом укладання додаткових угод, які підписуються
уповноваженими представниками орендодавця та орендаря
і затверджуються міською радою. У разі недосягнення згоди
щодо зміни умов договору оренди землі спір розв’язується у
судовому порядку.
10.4.
Додаткові угоди не укладаються у випадку
перерахунку орендної плати при проведенні нормативногрошової оцінки земель, зміні ставок земельного податку,
ставок орендної плати відповідно до змін чинного
законодавства. Розрахунки здійснюються орендодавцем
самостійно та надсилаються орендарю рекомендованим
листом з повідомленням протягом 30 (тридцяти) робочих
днів з дня проведення таких розрахунків.
10.5. Дія договору припиняється у разі: закінчення
терміну, на який його було укладено; придбання орендарем
земельної ділянки у власність; викупу земельної ділянки для
суспільних потреб або примусового відчуження земельної
ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку,
встановленому законом; ліквідації юридичної особиорендаря.
Дострокове розірвання договору оренди землі також
можливе за взаємною згодою сторін.
10.6. Договір оренди землі може бути припинений
орендодавцем в односторонньому порядку у випадках,
передбачених у договорі оренди землі.
10.7. На вимогу орендодавця або орендаря договір
оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням
суду у разі невиконання та/або неналежного виконання
сторонами їх обов’язків, передбачених договором оренди
землі, та в інших випадках, передбачених законодавством.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених
законом.
10.8. У разі розірвання договору оренди землі з
ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання
орендної плати на землях сільськогосподарського
призначення
за
шість
місяців,
а
на
землях
несільськогосподарського призначення — за рік.
10.9. Дострокове розірвання договору оренди землі
з ініціативи орендаря оформляється угодою про розірвання
згідно з формою (додаток 6).
10.10. Одночасно з підготовкою проекту угоди про
розірвання договору оренди земельної ділянки, при
наявності усіх необхідних документів, виконавчий комітет
готує проект рішення міської ради для розгляду на черговій
сесії.
10.11. Прийняття рішення міською радою щодо
розірвання
договору
здійснюється
при
наявності
оформленого проекту угоди про розірвання договору
оренди землі та наявності усіх необхідних документів для
його виготовлення (додаток 3).
10.12. Після прийняття рішення Вишгородської міської
ради угода про розірвання договору оренди землі в трьох
примірниках подається на підпис Вишгородському міському
голові.
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
м. Вишгород
«___» ___________ 201__ року
Орендодавець (уповноважена ним особа) ________
_________________________________, який діє на підставі ст.
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення______ сесії Вишгородської міської ради
_____ скликання від _________ року № _______ з одного
боку, та Орендар ____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з другого, уклали цей договір про наведене нижче:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, _____________
______________________
(цільове призначення)
яка знаходиться ________________________________
(місцезнаходження)
Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною
площею _____(гектарів), у тому числі: ріллі ____га, багаторічних насаджень____га, сіножатей_ га, пасовищ_ га, лісів__га, під забудовою__га, інших угідь__га. Кадастровий
номер ____________________
3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна
________________________________________________
(перелік, характеристика і стан будинків, будівель,
споруд та інших об’єктів)
__________________________,а також інші об’єкти інфраструктури _____________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших
об’єктів інфраструктури,
________________________________________________
у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям,
меліоративних систем тощо)
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з __
_____________________________________
(перелік, характеристика і стан будинків,
________________________________________________
будівель, споруд та інших об’єктів)
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ___ гривень.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має
такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: (недоліків, які могли б перешкоджати
ефективному використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, не виявлено).
7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини:
________________________________________________
Термін дії договору
8. Договір укладено терміном на _____ років.
Після закінчення терміну договору Орендар має переважне право поновлення його на новий термін. У цьому
разі Орендар повинен не пізніше ніж за 90 днів до закінчення терміну дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій
формі.
Розмір орендної плати за земельну ділянку на рік становить:
_____% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки і складає: ________ гривні.
10. Обчислення розміру орендної плати за земельні
ділянки державної або комунальної власності здійснюєть-

Офіційно

Вишгород

№
Відсоток від
На які земельні ділянки розповсюджується
12. Перехід права власності на земельну ділянку
грошової оцінки землі
12.1. Орендар,
який
відповідно
до
чинного п/п
За землі під житловою забудовою:
законодавства може мати у власності орендовану земельну 1
3 відсотки
За землі під житловим фондом
ділянку, має переважне право на придбання її у власність у 1.1
1.2
Встановлені
в
За землі нежитлового фонду в житлових будинках відповідно до функціонального викоразі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує
пунктах 2 - 20
ристання
ціну, за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні 2
За земельні ділянки для підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, по— якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є
середництво в торгівлі:
найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
2.1
3 відсотки
Торгівля хлібобулочними та молочними виробами, дитячим харчуванням, овочевою продукцією
12.2. Перехід права власності на земельну ділянку
5 відсотків
Роздрібна торгівля
визначається відповідно до чинного законодавства та умов 2.2
2.3
5 відсотків
Продуктові ринки
договору оренди землі.
2.4
6 відсотків
Речові ринки
12.3. Перехід
права
власності
оформляється 2.5
12 відсотків
Роздрібна торгівля нафтопродуктами
відповідним додатковим договором до договору оренди 2.6
12 відсотків
Оптова торгівля нафтопродуктами
землі.
2.7
12 відсотків
Торгівля автомобілями та ювелірними виробами
13. Суборенда земельних ділянок
2.8
5 відсотків
Інші землі
За земельні ділянки для промислових підприємств
13.1. Передача земельних ділянок або їх частин 3
12 відсотків
Виробництво лікеро-горілчаних та тютюнових виробів
в суборенду здійснюється тільки за письмовою згодою 3.1
3.2
5
відсотків
Виробництво слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв
орендодавця та при виконанні умов:
3.3
3 відсотки
Поліграфічна промисловість, виробництво будівельних матеріалів та виробів, продуктів
•
функціональне використання земельної ділянки
харчування
не змінюється;
3.4
6 відсотків
Електроенергетика та енергопостачання
•
умови договору суборенди є такими самими і не 3.5
5 відсотків
Інші промислові підприємства
4
3 відсотки
За земельні ділянки наукових та проектно-вишукувальних установ та організацій
суперечать договору оренди землі;
3 відсотки
За земельні ділянки під об’єктами транспорту
•
термін суборенди не може перевищувати 5
3 відсотки
За земельні ділянки під автостоянками для зберігання особистих транспортних засотермін, визначений договором оренди землі, а в разі його 6
бів громадян, гаражно-будівельними та гаражно-погрібними кооперативами, що не є
припинення — чинність договору суборенди припиняється.
суб’єктами підприємницької діяльності
13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної
7
0,1 відсотка
За земельні ділянки, що перебувають у користуванні комунальних підприємств Вишгоділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній
родської міської ради
реєстрації.
8
3 відсотки
За земельні ділянки, що перебувають у користуванні державних підприємств, громад14. Надання права на забудову земельної ділянки
ських релігійних та благодійних організацій, політичних партій
(суперфіцій)
9
3 відсотки
За земельні ділянки під індивідуальними гаражами, громадян України на прибудинкових
14.1. Особа, якій у встановленому чинним
територіях та інших міських землях
законодавством порядку делеговані функції замовника 10
3 відсотки
За земельні ділянки юридичних і фізичних осіб, які здійснюють консультаційну діяльність
у сфері права, бухгалтерського обліку, оподаткування, операцій з нерухомістю
будівництва на земельній ділянці, що перебуває у постійному
11
5
відсотків
За земельні ділянки із ремонту автомобілів та автотехобслуговування (в т.р. автомийки)
користуванні іншої особи, має подати до Вишгородської
12 відсотків
За земельні ділянки готелів
міської ради заяву (клопотання). До заяви додаються такі 12
13
За земельні ділянки зв’язку:
документи:
3 відсотки
Поштовий зв’язок
— копія державного акта на право постійного 13.1
8 відсотків
Мобільний зв’язок
користування земельною ділянкою особи, яка делегувала 13.2
14
12 відсотків
За земельні ділянки ресторанів, барів, туристичних агентств та бюро подорожей
функції замовника будівництва;
15
12 відсотків
За земельні ділянки банківських, фінансових та кредитних установ, казино, гральних ав— кадастрова довідка щодо земельної ділянки, яка
томатів, тоталізаторів
передбачається для забудови;
16
7 відсотків
За земельні ділянки організацій, що здійснюють діяльність у сфері інформатики
— кадастровий план земельної ділянки, яка 17
3 відсотки
За земельні ділянки під об’єктами технічної інфраструктури
18
4 відсотки
За земельні ділянки підприємств побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття,
передбачається для забудови;
хімчистки,
пральні, перукарні)
— нотаріально посвідчена згода землекористувача
19
7
відсотків
За земельні ділянки кафе, закладів громадського харчування
про надання права на забудову земельної ділянки і
4 відсотки
За земельні ділянки, передані на період будівництва об‘єктів (до введення об‘єкта в ексукладення договору суперфіція та документ, що підтверджує 20
плуатацію), що розміщуватимуться на земельній ділянці
делегування функцій замовника;
21
6 відсотків
За інші земельні ділянки
—
довідка
про
відсутність
заборгованості
виконавчого комітету Вишгородської міської ради для
суперфіція є кадастровий план земельної ділянки, яка
землекористувача із земельного податку;
підготовки протягом 10 робочих днів проекту договору
передбачається для забудови.
— копії установчих документів (для юридичних осіб);
14.5. Термін користування земельною ділянкою для
— копії паспорта та ідентифікаційного номера (для суперфіція.
14.3. Проект договору підписується заявником та
забудови на умовах договору суперфіція обмежується
фізичних осіб);
прийняттям об’єкта в експлуатацію.
— копії паспорта, ідентифікаційного номера та свідоцтва уповноваженою особою Вишгородської міської ради,
14.6. Плата за користування земельною ділянкою
про державну реєстрацію (для фізичних осіб — суб’єктів після чого видається заявнику на руки або надсилається
поштою.
для забудови на умовах договору суперфіція не
підприємницької діяльності).
14.4.
Невід’ємною
частиною
договору
стягується.
14.2. Заява (клопотання) із додатками передається до
фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з неу п’ятиденний термін після державної реєстрації дося з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів
виконанням або неналежним виконанням умов договору
говору оренди земельної ділянки надати копію договору
індексації, визначених законодавством, за затверджениОрендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив
відповідному органу державної податкової служби;
ми Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюабо повинен здійснити для відновлення свого порушеного
у разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної
ються під час укладання або зміни умов договору оренди
права;
адреси, назви, організаційно-правової форми тощо у
чи продовження його дії.
доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі
10-денний термін з моменту настання таких змін повинен
11. Орендна плата вноситься у такі терміни: щомісячналежного виконання Орендодавцем умов договору.
письмово повідомити про це Орендодавця;
но протягом 30 (тридцяти) календарних днів, наступних за
24. Розмір фактичних витрат Орендаря визначаєтьу разі неповернення земельної ділянки в зазначений
останнім календарним днем звітного місяця.
ся на підставі документально підтверджених даних.
термін здійснити плату за фактичне користування земель12. Розмір орендної плати переглядається щороку у
Обмеження (обтяження) щодо використання зеною ділянкою. Плата за землю у цьому випадку вноситься
разі:
мельної ділянки
у розмірах, визначених цим договором;
зміни умов господарювання, передбачених догово25. На орендовану земельну ділянку встановлено (не
у разі поновлення договору оренди здійснювати відром;
встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх
шкодування втрат від недоотримання Вишгородською
зміни нормативно-грошової оцінки землі, розмірів
осіб _______________
міською радою коштів за використання земель на період
земельного податку, зміні ставок орендної плати, підвизакінчення дії даного договору та державної реєстрації пощення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визна(підстави встановлення обмежень (обтяжень).
новленого договору;
чених законодавством;
26. Передача в оренду земельної ділянки не є підстау разі зміни цільового використання земельної ділянпогіршення стану орендованої земельної ділянки не з
вою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та
ки з моменту її здійснення до набрання чинності новоуклавини орендаря, що підтверджено документами;
інших прав третіх осіб на цю ділянку.
деного договору проплачувати орендну плату в розмірі
в інших випадках, передбачених законом.
Інші права та обов’язки сторін
згідно зі ставками орендної плати нового використання;
13. У разі невнесення орендної плати у терміни, ви27. Права Орендодавця:
щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року
значені цим договором, справляється пеня у розмірі, виВ односторонньому порядку вносити зміни до даного
подавати в державну податкову інспекцію податкову дезначеному законодавством, несплаченої суми за кожний
договору при зміні розміру нормативної грошової оцінки
кларацію на поточний рік;
день прострочення.
земельної ділянки, ставок земельного податку та ставок
при укладанні договорів оренди землі після 1 січня
Умови використання земельної ділянки
орендної плати відповідно до змін чинного законодавства.
поточного року орендар протягом місяця з дня держав14.Земельна ділянка передається в оренду для:
Вимагати від Орендаря:
ної реєстрації подає в державну податкову інспекцію
________________________________________________
використання земельної ділянки за цільовим признаподаткову декларацію за новоукладеними договорами
(мета використання, функціональне використання)
ченням згідно з договором оренди;
оренди.
15. Цільове призначення земельної ділянки
дотримання екологічної безпеки землекористування
Ризик випадкового знищення або пошкодження
16. Умови збереження стану об’єкта оренди: заборота збереження родючості ґрунтів, додержання державних
об’єкта оренди чи його частини
няється самовільна
стандартів, норм і правил, зокрема й місцевих правил за31. Ризик випадкового знищення або пошкодження
забудова земельної ділянки.
будови населених пунктів;
об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
Умови і терміни передачі земельної ділянки в оренду
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережСтрахування об’єкта оренди
17. Передача земельної ділянки в оренду здійснюних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-за32. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає
ється без розроблення (з розробленням) проекту її відхисних зон, зон особливого режиму використання земель
страхуванню на весь період дії цього договору на письмоведення.
та територій, які особливо охороняються;
ву вимогу Орендодавця.
Підставою розроблення проекту відведення зесвоєчасного внесення орендної плати.
33. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар.
мельної ділянки є: рішення______ сесії Вишгородської
28. Обов’язки Орендодавця:
34. Сторони домовилися про те, що у разі невиконанміської ради _____ скликання від ______________ року
передати в користування земельну ділянку у стані, що
ня свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим
№ ____________.
відповідає умовам договору оренди;
договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона
Організація розроблення проекту відведення зепри передачі земельної ділянки в оренду забезпеможе застрахувати його і вимагати відшкодування витрат
мельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються
чувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб
на страхування.
на Орендаря.
щодо орендованої земельної ділянки;
Зміна умов договору і припинення його дії
18. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду:
не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві ко35. Зміна умов договору здійснюється у письмовій
заборона зміни цільового призначення земельної ділянки.
ристуватися орендованою земельною ділянкою;
формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення
19. Передача земельної ділянки Орендарю здійснювідшкодувати Орендарю капітальні витрати,
згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у сується протягом дня державної реєстрації цього договору
пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводовому порядку.
за актом її приймання-передачі.
дилося Орендарем за згодою Орендодавця;
36. Дія договору припиняється у разі:
Умови повернення земельної ділянки
попередити Орендаря про особливі властивості та
закінчення терміну, на який його було укладено;
20. Після припинення дії договору Орендар повертає
недоліки земельної ділянки, які в процесі її використанпридбання орендарем земельної ділянки у власність;
Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому поня можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або
рівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
для довкілля або призвести до погіршення стану самого
примусового відчуження земельної ділянки з мотивів сусОрендодавець, у разі погіршення корисних власоб’єкта оренди.
пільної необхідності в порядку, встановленому законом;
тивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із
29. Права Орендаря:
ліквідації юридичної особи-орендаря.
зміною її стану, має право на відшкодування збитків у
самостійно господарювати на землі з дотриманням
Договір припиняється також в інших випадках, передрозмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не
умов договору оренди землі;
бачених законом.
досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір
за письмовою згодою Орендодавця зводити у вста37. Дія договору припиняється шляхом його розірозв’язується у судовому порядку.
новленому законодавством порядку житлові, виробничі,
рвання за:
21. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця
торговельні, культурно-побутові та інші будинки та спорувзаємною згодою сторін;
витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які
ди і закладати багаторічні насадження;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок ненеможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці,
отримувати продукцію і доходи.
виконання другою стороною зобов’язань, передбачених
не підлягають відшкодуванню.
30. Обов’язки Орендаря:
договором, та внаслідок випадкового знищення, пошко22. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені
приступати до використання земельної ділянки в тердження орендованої земельної ділянки, що істотно переОрендарем за письмовою згодою з Орендодавцем
міни, встановлені договором оренди землі, зареєстровашкоджає її використанню, а також з інших підстав, визназемлі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і терним в установленому законом порядку;
чених законом.
міни відшкодування орендарю витрат за проведені ним
виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обме38. Розірвання договору оренди землі в односторонполіпшення стану земельної ділянки визначаються окреження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або
ньому порядку допускається.
мою угодою сторін.
договором оренди землі;
Умовами розірвання договору в односторонньому
23. Орендар має право на відшкодування збитдотримуватися режиму використання земель припорядку є:
ків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем
родно-заповідного та іншого природоохоронного призназобов’язань, передбачених цим договором.
чення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурнесплата розміру орендної плати протягом півроку;
Далі на стор. 11
Збитками вважаються:
ного призначення;
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Вишгород

Телепрограма

12 лютого

09.00 Підсумки тижня
10.00 Друга смуга
10.05 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.15 Право на захист
12.35 Шеф-кухар. Сніданок
12.45 Навколо світу за 48
годин
13.10 Майстер-клас
13.35 Х/ф «Ціна
повернення»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Концертна програма
“Мелодія двох сердець”
17.55 Вікно в Америку
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 “Калейдоскоп
кохання”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.35 Діловий світ
21.45 Армія
22.00 Фольк-music: народні
пісні про кохання
22.55 Трійка, Кено
23.00 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, 23.25 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.05 Х/ф “Робін Гуд”
12.05 “Велике перевтілення”
12.50 “Розкішне життя”
13.45 “Гроші”
14.45 Х/ф “У пошуках
скарбів нібелунгів”
17.25 Х/ф “Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую”
20.00 “Зірка + зірка-2”
22.20 Т/с “Маргоша - 4”
23.50 Х/ф “Поганий,
хороший, злий”
02.55 Х/ф “Я ніколи не
співав для свого батька”
04.40 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 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.40 Т/с “Солдати-15”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.10 Т/с “Офіцери”
17.35 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
02.05 Провокатор

06.00, 07.00 «СТН-тижневик»
06.30 «Клуб 700»
07.30 “Музична програма”
14.00 “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”
В.Коротич
16.10 “У центрі уваги”
17.15 “Я дарую цей світ тобі”
17.50 “Концерт “Світ моєї
любові”
19.20 “Міська варта”
19.25, 03.25 “Столиця”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Пако Рабан
21.25 “Концерт “Світ моєї
любові”
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
00.30 “У центрі уваги”
01.00 “Концерт “Світ моєї
любові”

06.15 «Бізнес+»
06.20 «Документальний
детектив»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.45 Х/ф «Курортний
роман»
11.50 «Нез’ясовно, але
факт»
12.50 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Давай одружимося»
17.00 «Неймовірна правда
про зірок»
18.00 «Вікна-Новини»
18.10 «Чужі помилки. Мій
батько - маніяк!»
19.10 «Національне талантшоу «Танцюють всі!»
21.30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
22.00 «Вікна-Новини»

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, 20.10, 23.40, 05.40
Сильні світу сього
08.00, 18.55 Незабутня
Америка
09.00 Створення
досконалості
11.00 Дикі малюки
12.15 Погляд у майбутнє
15.35 Журфікс
16.20 Тиждень моди з Д.
Шаповаловою
16.45 Х/ф “Ланцелот:
Хранитель часу”
18.30, 20.30, 23.15, 02.35
“24 години”
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Інакше життя:
Таємниці життя і смерті
00.00 Таємниці долі

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 «Боєць-2.
Народження легенди»
12.15 Х/ф «Службовий
роман»
15.30 «Чекай на мене»
17.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди-4»
18.10 «Здоровенькі були»
18.55 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 Х/ф «Любов у
великому місті-2»
00.15 Д/п «Закохатися в
людину. Ігор Ніколаєв»
01.15 «Подробиці»
01.50 Т/с «Пуститися
берега»
02.35 Т/с «Як вони роблять
це?»
03.20 Т/с «Коп»

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00 Т/с “Слід”
09.10 Т/с “Дев’ятий відділ”
11.10, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.10 Х/ф “Коли не вистачає
любові”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Будинок біля
великої ріки”
22.10 Х/ф “Швидкий і
мертвий”
00.20 Х/ф “Американський
пиріг - 5: Гола миля”
02.35 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с “Безмовний
свідок”
03.30 Події
04.00 Критична точка
04.40 Т/с “Любов та інші
дурниці”

09.00 Підсумки дня
09.25 Точка зору
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.20 Сільрада
12.35 Шеф-кухар. Сніданок
12.50 Хай щастить
13.10 Темний силует
13.20 Хай так
13.45 Х/ф “Фронт у тилу
ворога”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.55 Т/с “Атлантида”
17.45 Х/ф “Відьма”
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40, 21.35 Великий
концерт В.Козловського та
О.Рибака
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено,
Максима

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 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.50 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 “Шість кадрів”
14.55 Х/ф “Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку -3”
21.25, 22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “У пошуках
скарбів нібелунгів”
02.05 Т/с “Руда”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 “24 години”
06.10, 20.10, 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 PRO Читання
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Таємниці світобудови
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.15 Диваки
03.35 Трипільці

06.20 Т/с «Розсмішити до
смерті-3»
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»
10.10 Т/с «Генеральська
внучка»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.20 «Детективи»
14.25 «Судові справи»
15.15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-4»
18.10 «Здоровенькі були»
18.55 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 Програма «Гаряче
крісло»
23.15 Д/п «Моя країна»
00.00 Т/с «Дев’ять»
01.00 «Подробиці»
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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, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Ейс Вентура детектив із пошуку свійських
тварин”
11.10 Т/с “Курсанти”
13.15 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
19.25 Батьки і діти
20.25 Т/с “Вороніни”
22.25 Новий погляд
23.25 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Новий погляд
02.00, 04.00, 04.40, 03.00,
05.20 Зона ночі

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, 13.20, 14.20
«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»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
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 “Особливо
небезпечно”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.40 “Ресторанні новини”

7.40 Ти не повіриш!
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 «Максимум».
Розслідування, які
стосуються кожного»
13.40 Російські сенсації
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.30 Огляд. Надзвичайна
подія
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Жінки світу»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Шоу з
продовженням»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.35 Година суду
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами людини»
20.25 Т/с «Братани»
22.40 Т/с «Павутина 4.
Роман з убивцею»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 “Чекай на мене”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Золотий капкан”
22.35 Спецрозслідування.
“Професія - здирник”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”
03.10 “Нехай говорять”

06.00 «Легенди
бандитського Києва»
06.25 М/ф «Королівські
зайці»
06.40, 16.45 Х/ф
«Народжена революцією»
08.25 «Правда життя» Я,
Робінзон
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Марш Турецького
- 2»
14.20 Т/с «Розвідники»
15.15 Х/ф «Беремо все на
себе»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”

06.30 Ранковий мультик
«Маленьке ведмежа»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 “Дім-2”
09.30 “На добраніч,
мужики!”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 “Давай одружимося”
14.00 Т/с “Універ”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 Т/с “Нана Любов”
18.30 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 “Дім-2”.Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч,
мужики!”

06.10 Факти
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.40 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 - 3”
15.05 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 “Полювання на
звіра”

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”
Пако Рабан
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “НаталкаПолтавка”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
І.Родніна
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
С.Жигунов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.10 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.45 Х/ф “Здрастуйте
вам!”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Моя правда.
В’ячеслав Невинний”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Трирічний обвинувач”
19.10 “Правила життя.
Шкільна їдальня - пекельна
кухня”
20.15 “У пошуках істини”
Катерина Велика:
пристрасть та влада”
21.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”
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, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф “Ейс Вентура.
Поклик природи”
11.15 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.30 Т/с “Вороніни”
21.40 Хочеш? Співай!
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Т/с “Урятувати Грейс”
01.45, 03.40, 04.30, 02.40,
05.35 Зона ночі
01.50 Українці. Віра

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, 13.20, 14.20
“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”
15.20 “Не перший погляд”
16.20 “Мотор-ТБ”
17.25, 04.40 “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»

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія»
08.30, 14.00 Т/с “Слід”
09.10, 20.15 Т/с “Будинок
біля великої ріки”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.40 Т/с “Любов та
інші дурниці”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
22.10 Х/ф “Я залишаюся”
00.30 Х/ф “Швидкий і
мертвий”
02.35 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с “Безмовний
свідок”
03.30 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин

7.35 «Кулінарний двобій» з
Д. Ріжковим
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Братани»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.30 Головна дорога
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Дуель або скарби»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Нічний клуб»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.35 Справи сімейні
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами людини»
20.25 Т/с «Братани»
22.40 Т/с «Павутина 4.
Роман з убивцею»
23.35 Д/ф «Справа темна.
Де Коші МММ?»
0.25 Рубльовка. Live

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Шукачі скарбів»
23.45 Нічні новини
00.00 «Проти ночі»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Горщечок каші”
06.35 М/ф “Заєць Коська та
джерельце”
06.45 М/ф “Заячий хвостик”
06.55, 16.40 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 “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.20 Т/с “Панове офіцери”
15.20 Х/ф “Зворотного
шляху немає”
18.30 “Речовий доказ”
Чорний секонд-хенд
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Панове офіцери”
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 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 “Дім-2”
09.30 “На добраніч, мужики!”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 Т/с “Нана Любов”
18.30 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 “Дім-2”.Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
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2011 року

Вишгород

09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.20 Крок до зірок.
Євробачення
13.10 Х/ф “Фронт в тилу
ворога”
14.30 Новини
14.45 Euronews
14.55 Діловий світ.
Агросектор
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ. “Стан
проведення пенсійної
реформи та шляхи її
вдосконалення”
17.25 Т/с “Атлантида”
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 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, 23.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 “Шість кадрів”
15.15 Х/ф “Битва драконів”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10, 01.40
Т/с “Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Честь дракона”
02.05 Т/с “Руда”
04.25 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.15 Т/с “Ведмежий кут”

06.00 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.40 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Куля-дура - 3”
15.05 Т/с “Морський
патруль”
17.35 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

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”
І.Родніна
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Біліє парус
одинокий”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
І.Родніна
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
С.Жигунов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
10.00 Х/ф “Дамське танго”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Правила життя.
Шкільна їдальня - пекельна
кухня”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Діагноз: любов”
19.05 “Зіркове життя.
Зіркові весілля”
20.15 “Російські сенсації.
День народження Буржуя”
21.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.30 Руйнівники міфів
06.20 Т/с “Ранетки”
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарли»
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.00, 00.30 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.25 Т/с “Вороніни”
21.20 Зроби мені смішно
22.30 Т/с “Щасливі разом”
23.25 Т/с “Межа”
00.45 Спортрепортер
00.55 Служба розшуку дітей
01.00 Т/с “Урятувати Грейс”
01.45, 04.50, 02.45, 03.45,
05.20 Зона ночі
01.50 Українці. Надія
02.50 Невідома Україна
03.50 Запорізька Січ. Витоки
04.05 Джерела Вітчизни
04.20 Братіє й дружино

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, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
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»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «На межі»
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 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 “24 години”
06.10, 12.00, 20.10, 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
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.20 Твій хіт
17.00 Життя серед життя
17.30 Генеза здоров’я
18.55 Незабутня Америка
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Таємниці світобудови
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.25 Диваки
03.30 Ольвія
04.20 Феодоро
05.05 Екстремікс

06.20 Т/с «Розсмішити до
смерті-3»
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»
10.10 Т/с «Генеральська
внучка»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.20 «Детективи»
14.25 «Судові справи»
15.15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-4»
18.10 «Здоровенькі були»
18.55 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 Програма «Побачення
в темряві»
23.15 Д/п «Дакар»
00.15 Т/с «Дев’ять»
01.20 «Подробиці»

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.30, 14.00 Т/с “Слід”
09.10, 20.15 Т/с “Будинок
біля великої ріки”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.40 Т/с “Любов та
інші дурниці”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.30 Футбол. Ліга
Чемпіонів. “Рома” (Італія) “Шахтар” (Україна)
23.50 “Ніч Ліги чемпіонів”
00.50 Футбол. Ліга
чемпіонів. “Арсенал”
(Англія) - “Барселона”
(Іспанія)
02.30 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с “Безмовний
свідок”
03.30 Події

7.35 Квартирне питання
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.30 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Братани»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.35 Перша передача
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Втрачене дитя»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Стара платівка»
17.30 Огляд. Надзвичайна
подія
18.35 Година суду
19.25 Двома словами про
все
19.30 «Слідопит. Слідами
людини»
20.25 Т/с «Братани»
22.40 Т/с «Павутина 4.
Роман з убивцею»
23.35 Таємнича Росія.
Калінінградська область.
Машина часу існує?
0.25 Рубльовка. Live

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.35 Середовище життя.
“Люба алергія”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Кентервільський
привид”
06.45 М/ф “Чарівний скарб”
07.05, 16.35 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 “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.15 Т/с “Панове офіцери”
15.15 Х/ф “Зворотного
шляху немає”
18.30 «Правда життя»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 “Дім-2”
09.30 “На добраніч, мужики!”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 Т/с “Нана Любов”
18.30 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 “Дім-2”.Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
12.50 Шеф-кухар. Сніданок
13.00 Д/ф “G 20 Сеульський саміт”
13.25 Театральні сезони на
Першому. Вистава театру
оперети “Звана вечеря з
італійцями”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.50 Т/с “Атлантида”
17.40 Концерт Алли
Пугачової
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Стронг Мен
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
22.00 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено,
Максима

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, 23.25 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.50 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Сусідські війни”
20.55, 21.35, 22.00, 01.25
Т/с “Інтерни”
22.25 Т/с “Маргоша - 4”
23.40 Х/ф “Битва драконів”
02.05 Т/с “Руда”
04.25 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.15 Т/с “Ведмежий кут”

06.10 Факти
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.40 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 - 3”
15.05 Т/с “Морський
патруль”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
19.55 Футбол. Ліга Європи
22.00 Футбол. Ліга Європи
00.00 3-й тайм

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”
І.Родніна
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Біле Ікло”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Т.Самойлова
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Розенбаум
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай і
прислухайся”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
10.00 Х/ф “Вам і не
снилося”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт!”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Російські сенсації.
День народження Буржуя”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Випробування для
самотньої мами”
19.05 “Моя правда. Тіна
Кароль”
20.05 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
21.20 Т/с “Кулагін та
Партнери”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”

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, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф «Арлетт»
11.25 Т/с «Курсанти»
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарли»
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.30 Т/с “Вороніни”
21.40 Зроби мені смішно
22.35 Т/с “Щасливі разом”
23.30 Т/с “Межа”
00.50 Спортрепортер
01.00 Служба розшуку дітей
01.50, 04.30, 02.45, 03.45,
05.15 Зона ночі
01.55 Українці. Надія
02.50 Невідома Україна

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, 13.20, 14.20
“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”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
17.25, 04.40 «Акцент»
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 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 “24 години”
06.10, 20.10, 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
10.05, 16.20 Твій хіт
10.50, 17.30 Генеза
здоров’я
11.35, 02.40, 05.10 Диваки
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Таємниці світобудови
00.00 Таємниці долі
03.35 Феодоро
04.20 Боспорське царство

06.20 Т/с «Розсмішити до
смерті-3»
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»
10.10 Т/с «Генеральська
внучка»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.20 «Детективи»
14.25 «Судові справи»
15.15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-4»
18.10 «Здоровенькі були»
18.55 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 Програма «Гаряче
крісло»
23.15 Д/п «Брама часу. У
пошуках безсмертя»
00.15 Т/с «Дев’ять»

06.00 Срібний апельсин

7.35 Дачна відповідь
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.00 Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Братани»
14.25 Їхні звичаї
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 «Увага, розшук!» з І.
Вовк
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Втрачене дитя»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Тандем невдах»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Слідопит.
Слідами людини»
20.30 Т/с «Братани»
22.20 Т/с «Павутина 4.
Роман з убивцею»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Людина і закон»
23.45 Нічні новини
00.00 «Судіть самі»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Лісова історія”
06.35 М/ф “Лев і Бик”
06.45, 16.40 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 “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.20 Т/с “Панове офіцери”
15.20 Х/ф “Зворотного
шляху немає”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Експропріація посталінськи
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 “Дім-2”
09.30 “На добраніч, мужики!”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 Т/с “Нана Любов”
18.30 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 “Дім-2”.Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.20, 14.00, 22.10 Т/с
“Слід”
10.00, 20.15 Т/с “Будинок
біля великої ріки”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.40 Т/с “Любов та
інші дурниці”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
00.00 Х/ф “Мережа 2.0”
01.50 Х/ф “Я залишаюся”
03.40 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин
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09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
12.55 Шеф-кухар. Сніданок
13.10 Околиця
13.35 Х/ф “Зустріч перед
розлукою”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
17.00 Т/с “Антлантида”
18.00 After Live
18.20 Новини
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

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Янголохоронець”
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 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Любов - не те, що
здається”
12.55 Т/с “Маргоша - 4”
13.55 Т/с “Ведмежий кут”
14.55 “Шість кадрів”
15.10 Х/ф “Сімейка Ади”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Без мандата, без
гламуру”
21.10 Х/ф “Великий Стен”
23.15 «ГПУ»
00.20 Х/ф “Сто футів”
02.05 Х/ф “Честь дракона”
03.30 Т/с “Руда”

06.20 Ділові факти
06.40 Огляд матчів Ліги
Європи
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.00 Т/с “Солдати-15”
12.20 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Куля-дура - 3”
15.15 Х/ф “Іноземець-2:
Чорний світанок”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Вбивча
швидкість”
21.35 Х/ф “Небезпечна
людина”
23.30 Х/ф “Стриптиз”
01.50 Факти

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”
Т.Самойлова
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Цирк”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Гребєнщиков
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
О. Розенбаум
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай і
прислухайся”

06.00 “Бізнес+”

06.00, 07.10, 18.30, 20.30,
23.15, 02.35 “24 години”
06.10, 20.10, 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 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
18.55 Підкорення Арктики
22.10 Полігон
00.00 Таємниці долі
02.45, 05.05 Диваки
03.30 Боспорське царство
04.15 Країна вулканів

06.10 Т/с «Розсмішити до
смерті-3»
06.50 Маша й Ведмідь
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»
10.10 Т/с «Генеральська
внучка»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Зрозуміти.
Пробачити»
13.20 «Детективи»
14.25 «Судові справи»
15.15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
17.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди-4»
18.10 «Здоровенькі були»
18.55 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
21.30 Програма «Що? Де?
Коли?»
22.33 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»

06.00 Срібний апельсин

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.50 Глибинне буріння
13.45 Х/ф “Операція “Пілот”
15.30 Так просто! Гурт “4
королі”
15.50 Наша пісня
16.20 Феєрія мандрів.
Мигове
16.45 В гостях у Д. Гордона
17.35 Хай так
18.00 Ревізор
18.30 Зелений коридор
18.40 Майстер-клас
19.05 Золотий гусак
19.40, 21.45 Концертна
програма “Мелодія двох
сердець”
21.00 Підсумки дня
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки дня

06.40 Мультфільм

07.00 “Життя”
07.20 Елементи
08.10 Мультфільм
08.30, 20.25 24 години. Світ
08.50 Твій хіт
10.05 За сім морів
10.30 Японія очима гурмана
з Нардою
10.50 Хіт-парад дикої
природи
11.45 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
18.30 Жива енциклопедія
19.00 Журфікс-Іран
20.00 24 години. Бізнес
20.55 Сутність звіра
22.00 Х/ф “Таємничий
острів”

05.00 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
06.45 «Городок»
07.10 «Найрозумніший»
09.05 «Формула любові»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 М/с «Маша та
Ведмідь»
11.00 Програма «Вирваний
з натовпу»
11.30 Програма «Наші»
12.05 Х/ф «Три напівграції»
15.25 Програма «Позаочі»
16.20 «КВК. Вища ліга»
18.20 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19.15 «Розсмішити коміка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Любити та
ненавидіти»
00.45 Х/ф «Вбити шпигуна»
02.30 «Подробиці»
03.10 Х/ф «Відчуваючи
Мінесоту»
04.40 Позаочі
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05.15 Руйнівники міфів
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Т/с “Ранетки”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.30
Репортер
09.10 Х/ф «Брудні танці»
11.25 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарли»
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Вороніни”
18.00 Т/с “Щасливі разом”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
22.25 Інтуїція
23.00 Т/с “Вороніни”
23.30 Т/с “Межа”
00.50 Спортрепортер
01.00 Х/ф “Король вечірок
- 2”
02.50 Інтуїція

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, 13.20, 14.20
“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, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.20 “На межі”
17.25, 04.40 “Народний
контроль”
18.15, 21.50, 03.40 “Вікно у
Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

7.35 І знову здрастуйте!
8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Братани»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.30 Рятувальники
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Гість»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Як погасити
зірку»
17.30 Огляд. Надзвичайна
подія
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія
19.55 «Нтвшники». Арена
гострих дискусій
21.00 Х/ф «Господар»
12.55 Д/ф «Бреа. Кріпосні
герої»
0.15 Концерт «Зима на НТВ»
1.55 Огляд. Надзвичайна
подія

05.00, 09.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
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, 05.20 “Хочу знати”
15.55 Т/с “Золотий капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Клуб Веселих і
Кмітливих” Вища ліга
23.50 Х/ф “Бубон, барабан”
02.30 Х/ф “Адам і Хева”
03.40 “Людина і закон”
04.30 “Чекай на мене”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.30 М/ф “Ось такі дива”
06.35 М/ф “Комаров”
06.45 М/ф “Лисиця та
Заєць”
07.00, 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 “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 2”
14.20 Т/с “Панове офіцери”
15.25 Х/ф “Вантаж без
маркування”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Панове офіцери”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 “Дім-2”
09.30 “На добраніч, мужики!”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 “Знайомство з
батьками”
14.00 «Теорія зради»
15.00 «Твою маму!»
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 Т/с “Нана Любов”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

05.05 Х/ф “Метеор”
07.10 Козирне життя
07.45 Х/ф “Іноземець-2:
08.15 «Світське життя»
Чорний світанок”
09.05 «Хто там?»
09.50 “Смак” Кулінарна
програма
10.00 «Шість кадрів»
11.20 Люди, коні, кролики
10.35 «Велике
і... домашні ролики
перевтілення»
11.45 Квартирне питання
11.20 «Анатомія слави»
12.40 Х/ф “Вбивча
швидкість”
12.05 «Мій зможе»
14.50 Ти не повіриш!
13.45 Х/ф “Містер Бонс”
15.50 Під прицілом
15.40 «Зірка + зірка» - 2
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.30 «Гроші»
18.45 Факти. Підсумок дня
19.30, 03.30 «ТСН»
19.00 Наша Russia.
20.00 Х/ф “Служниця трьох Дайджест
панів”
20.00 Х/ф “13-й район.
21.50 Х/ф “Роман вихідного Ультиматум”
22.05 “Рюріки” Комедійний
дня”
телесеріал
23.55 Х/ф “Сімейка Ади”
22.30 Х/ф “Чистильник”
00.20 Х/ф “Небезпечна
01.45 Х/ф “Сто футів”
людина”
04.00 “Зірка + зірка” - 2
02.10 Х/ф “Конвоїри”
05.10 Т/с “Руда”
03.50 Т/с “Привілеї багатих
05.55 “Справжні лікарі”
дівчаток”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
О.Розенбаум
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”
16.00 “Баскетбол.
Українська Суперліга БК
“Київ” - БК “Донецьк”
17.50 Мультфільми
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
21.00, 01.00, 03.10 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Змова
приречених”

05.10 «Наші улюблені

06.00 Х/ф “Весілля Волтона”
07.25 Аналіз крові
мультфільми»
08.00 Ексклюзив
09.00 М/с “Доброго ранку,
06.20 Х/ф «Баламут»
Міккі!”
07.55 “Караоке на Майдані” 09.40 М/с “Дональд Дак”
10.10 Х/ф “Брудні танці”
09.00 “Їмо вдома”
12.15 Файна Юкрайна
13.20 Даєш молодь
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
14.25 Скеч-шоу “Красуні”
10.45 М/ф “Пінгвіни
15.30 Смішно, до болю
16.30 Зроби мені смішно
Мадагаскару”
17.25 М/ф «Гуффі»
11.05 Х/ф “Помста і закон” 19.10 Х/ф “Сили природи”
21.15 Х/ф “Сутінки. Сага.
14.05 Х/ф “Молода
Молодик”
00.00 Спортрепортер
дружина”
00.05 Х/ф “Сталь”
16.10 “Неймовірна правда
02.00, 02.55, 05.00, 03.55,
05.15 Зона ночі
про зірок”
02.05 Костянтин Степанков.
19.00 Х/ф “Не може бути!”
Спомин після життя
03.00 Костянтин Степанков.
21.00 Х/ф “Ми дивно
Спомин після життя
04.00 Невідома Україна
зустрілися”
05.05 С.Параджанов.
22.55 Х/ф “Рідні та близькі” Відкладена прем’єра

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, 02.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.15, 11.10, 16.15, 18.55,
00.25 “Погода у світі”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.45 “Улюблена робота”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не 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” Микола
Лисенко, 3 с.
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”

06.00 Срібний апельсин
07.15 Х/ф “Хто б уже
говорив”
09.05 Т/с “Дарунок Божий”
11.00 Ласкаво просимо
12.00 Х/ф “Пара Гнідих”
14.00 Т/с “Варенька - 3. І в
горі, і в радості”
16.00 Х/ф “Так не буває”
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 “Будинок біля
великої ріки”
22.15 Т/с “Глухар”
00.15 Т/с “Звіздар”
02.00 Х/ф “Так не буває”
03.40 Події
04.00 Х/ф “Хто б уже
говорив”
05.25 Срібний апельсин

7.20 Весела Новорічна
подорож з тітонькою Совою
7.30 Їхні звичаї
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.20 Їмо вдома!
9.55 Російська начинка
10.25 Т/с «Корида — це
життя 3. Велика брехня»
12.25 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
згадку
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
17.15 «Наші» з Л.
Новоженовим»
18.30 Професія — репортер
19.00 «Максимум».
Розслідування, які
стосуються кожного»
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.45 «Муз. рингНТВ».
Супербитва. Аніта Цой
проти Віки Циганової
23.05 Х/ф «Вовкодав»

06.00 Новини
06.10 Х/ф “Дикий мед”
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 життя.
«Пельмень із сюрпризом»
13.15 «Олег Митяєв.
Фантазії завтрашнього дня”
14.15 Т/с “По той бік вовків”
18.10 «Джон Ф. Кеннеді.
Убивство в прямому ефірі”
20.10, 21.15 “Хвилина
слави”
21.00 “Час”
22.20
“ПрожекторПерісХілтон”
23.05 “Детектор брехні”
00.10 Х/ф “Любов
французька й руська”
01.35 Комедія “Племінник,
або Російський бізнес-2”
03.00 Х/ф “Час відпочинку з
суботи до понеділка”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.30 «Їж та худій»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
12.00 «Зоофактор»
12.30 “Крокодил”
13.30 “Одна за всіх”
14.00 “Зірки проти караоке”
15.00 Т/с “Хто у домі
господар”
16.00 Х/ф “Розлучення”
18.30 “Нереальні предки”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
22.30 Т/с “Реальна кров”
23.40 “На добраніч, мужики!”
00.35 “Дім-2” Спецвипуск
01.05 Музична програма “До
світанку”

07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
“Єфросинія”
08.30, 14.00 Т/с “Слід”
09.10, 20.15 Т/с “Будинок
біля великої ріки”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00, 04.40 Т/с “Любов та
інші дурниці”
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.10 Х/ф “Пара Гнідих”
01.40 Х/ф “Мережа 2.0”
03.05 Щиросерде зізнання
03.30 Події
04.00 Критична точка
05.25 Срібний апельсин

07.25 «Справжні лікарі»

06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
09.30 Х/ф “Молода
дружина”
11.35 Х/ф “Вади та їхні
прихильники”
16.05 Х/ф “Подруга
особливого призначення”
18.00 “Вiкна-Новини”
18.10 Х/ф “Подруга
особливого призначення”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.25 “ВусоЛапоХвіст”
23.40 Х/ф “Чи не послати

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Дикі лебеді”
07.25 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.40 Х/ф “Вантаж без
маркування”
11.30 “Речовий доказ”
Чорний секонд-хенд
12.00 Х/ф “Контрудар”
13.35 Х/ф “Інспектор
карного розшуку”
15.15 Х/ф “Будні карного
розшуку”
17.00 Т/с “Каменська - 5”
19.00 Х/ф “Козакирозбійники”
23.10 Х/ф “24 години”
01.20 Х/ф “Рік
небезпечного життя”
03.15 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
04.35 “Агенти впливу”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.50 Доки батьки сплять
11.20 Шеф-кухар країни
12.10 Х/ф “Операція “Пілот”
13.55 Концерт Алли
Пугачової
14.30 Розважальна
програма “Аншлаг, аншлаг”
15.15 Золотий гусак
15.40 Ближче до народу
16.15 В гостях у Д. Гордона
17.10 Діловий світ. Тиждень
17.45 Спецпроект “Про що
кіно?”
20.35 Хочу, щоб ти була
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

07.40 Х/ф “Крізь час”
08.40 Мультфільм
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.45 «Смакуємо»
11.20 «Розкішне життя»
12.15 «Міняю жінку-3»
13.30 «Шість кадрів»
14.30 Х/ф “Служниця трьох
панів”
16.20 Х/ф “Роман вихідного
дня”
18.30 “Особиста справа”
19.30 “ТСН-тиждень”
20.10 “Мій зможе”
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 «Світське життя»
23.25 «ГПУ»
00.25 Х/ф “Великий Стен”
02.25 Х/ф “За жменю
доларів”
04.15 “ТСН-тиждень”
04.55 Т/с “Руда”

05.40 Факти
06.00 “Смак” Кулінарна
програма
07.05 Квартирне питання
07.55 Анекдоти поукраїнськи
08.15 Х/ф “Конвоїри”
10.35 Ти не повіриш!
11.35 Козирне життя
12.00 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.45 “Рюріки” Комедійний
телесеріал
14.10 Х/ф “13-й район.
Ультиматум”
16.30 Наша Russia.
Дайджест
17.30 Чудо-люди
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Костянтин”
22.05 Х/ф “Соломон Кейн”
00.25 Голі та смішні
01.40 Х/ф “Чистильник”
03.05 Інтерактив. Тижневик
03.20 Т/с “Під прикриттям”
04.05 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

07.40 Клуб 700. Україна
08.10 Клуб Суперкниги
08.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Японія очима гурмана
з Нардою
09.30 Мультфільм
10.00, 20.30 Сутність звіра
10.55 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, 21.35 Х/ф
“Таємничий острів”
18.35 Практичний порадник
екстремального туриста
19.00 Створення
досконалості
20.05, 05.10 Зелена варта
23.30 Тиждень моди з Д.
Шаповаловою
00.00 Таємниці долі

05.35 «Найрозумніший»
07.00 Д/п «Дивна планета»
08.00 «Доки всі вдома»
09.00 «Неділя з «Кварталом»
09.30 «Школа доктора
Комаровського»
09.55 «Неділя з «Кварталом»
10.00 «Ранкова пошта з
А.Пугачовою і М.Галкіним»
10.30 «Неділя з «Кварталом»
10.35 «Смачна ліга з А.
Заворотнюк»
11.20 «Неділя з «Кварталом»
11.25 «Орел і Решка»
12.10 «Неділя з «Кварталом»
12.15 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
14.05 «Неділя з «Кварталом»
14.25 Х/ф «Інтердівчинка»
17.50 «Неділя з «Кварталом»
18.00 Концерт «Viva»
20.00 «Подробиці тижня»
20.55 Х/ф «Любов під
прикриттям»
22.55 Х/ф «Посейдон»
01.05 «Подробиці тижня»
01.55 Х/ф «Я рахую: один,
два, три…»

06.00 Срібний апельсин

Обережно: стріляють
Шановні мешканці міста та району!
Командування військової частини внутрішніх
військ МВС України (с. Нові Петрівці) інформує,
що з 10 січня 2011 року по 30 грудня 2011 року на
території військового стрільбища щоденно (крім
вихідних, святкових та неробочих днів) з 9.00 до
17.00 проводяться заняття — навчальні стрільби
зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетранспортерів.
Із метою недопущення випадків загибелі та
травмування цивільних осіб повідомляємо населення про час та місце навчальних стрільб, а також про небезпеку, пов’язану із перебуванням у
районі дислокації стрільбища військової частини.

Безпека життя

Крадії не дрімають
«Нещодавно мене зупинили на вулиці міліціонери з собакою – попросили пред’явити
документи. Чи це правомірно?»
Іван СКЛЯР
м. Вишгород

06.00, 07.00, 01.00, 03.00
“СТН-тижневик”
06.30 “Файна садиба”
07.30 “Афіша”
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
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 “Студента потрібно
любити”
17.20 “Мультфільми”
17.40 Х/ф “Перша
рукавичка”
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 “Зірка”

7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
- 2”
7.55 Їхні звичаї
09.20 Т/с “Дарунок Божий” 8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
12.10 Т/с “Глухар”
9.55 «Увага. Розшук!»
14.10 Т/с “Варенька - 3. І в
з І. Вовк
горі, і в радості”
10.35 Т/с «Корида — це
16.05 Х/ф “Двоє під дощем” життя 3. Прощання»
12.30 Роман із життям.
18.00 Т/с “Варенька - 3. І в
Олександр Абдулов
горі, і в радості”
13.20 Дачна відповідь
19.00 Події
14.25 Золотий пил
15.25 Розлучення по19.20 Т/с “Варенька - 3. І в
російськи
горі, і в радості”
16.20 І знову здрастуйте!
20.20 Т/с “Смак граната”
17.20 Огляд. Надзвичайна
22.20 Футбольний уїк-енд
подія
19.00 Щиросердне зізнання
23.30 Т/с “Звіздар”
19.45 Центральне
01.30 Щиросерде зізнання
телебачення
02.00 Х/ф “Двоє під дощем” 20.50 Т/с «Спецгрупа.
Зворотний слід»
03.30 Події
22.40 Т/с «Повернення
03.50 Х/ф “Хто б говорив
Мухтара 2. Несподівана
- 2”
наречена», «Авантюристка»
05.10 Срібний апельсин
0.30 Нереальна політика
07.50 Х/ф “Хто б говорив

05.40 «Наші улюблені

05.10 Х/ф “Сили природи”
06.45 Т/с “Моя прекрасна
нянька”
08.50 «Їмо вдома»
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в доктора
09.55 “Неймовірні історії
08.35 М/с “Доброго ранку,
кохання”
Міккі!”
11.00 “Караоке на Майдані” 09.20 М/с “Дональд Дак”
09.45 Даєш молодь
12.00 Х/ф “Ми дивно
10.35 Х/ф “Хроніки
Спайдервіка”
зустрілися”
12.30 Кліпси
13.50 Х/ф “Не може бути!”
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
15.55 “Зіркове життя.
14.30 Аналіз крові
Зіркові весілля”
15.10 Info-шок
16.15 Х/ф “Французький
17.00 “Моя правда. Тіна
поцілунок”
Кароль”
18.25 Х/ф “Сутінки. Сага.
Молодик”
18.00 “Містичні історії-2 з
21.10 Х/ф “Руйнівник”
Павлом Костіциним”
23.25 Скеч-шоу “Красуні”
19.00 “Битва екстрасенсів” 00.30 Спортрепортер
00.35 Х/ф “Одіссей і Острів
21.10 Х/ф “Кохання під
туманів”
02.25, 03.25, 04.25 Зона ночі
наглядом”
02.30 Костянтин Степанков.
23.15 Т/с “Доктор Хаус”
Спомин після життя
мультфільми»

06.00 Новини
06.10 Х/ф “Особиста
рахівниця”
07.40 «Смак»
08.15 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.00, 12.00 Новини
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 «Поки всі вдома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «КВК. 50 віртуальних
ігор»
13.15 Т/с “Апостол”
16.55 “Ні хвилини спокою...”
Ювілейний концерт
В’ячеслава Добриніна
19.05 Х/ф “Не треба
засмучуватися”
21.00 Недільний “Час”
22.00 “Велика різниця”
23.10 “Шоу ні бе ні ме”
23.45 “Познер”
00.45 “Тихий будинок”
01.15 Х/ф “Мишоловка”
02.40 Х/ф “Перше кохання”
03.55 “Детективи”

Здоров’я

Грип наближається?
Аналіз захворюваності на грип та ГРЗ свідчить про
активізацію епідемічного процесу. За минулий тиждень в 10 контрольних містах зареєстровано близько
65 тисяч хворих, летальних випадків – 15.
На Україні проти грипу щеплено 595 тисяч людей.
А як справи у місті та районі? Як повідомив редакції зав. епідемвідділу районної санепідстанції Віктор
Піскун, ситуація стабільна. Жодного випадку грипу не
зареєстровано, а на ГРЗ захворіло в січні 2616 мешканців, з них 55,4 % дітей. Санітарні лікарі проводять
щоденний моніторинг захворюваності.

Феміда

Суддю спіймали на хабарі
Прес-сектор Управління СБУ в м.Києві

На виконання доручення Президента України щодо
посилення роботи з протидії корупції співробітники
СБУ в м. Києві спільно з працівниками прокуратури 4
лютого ц.р. затримали суддю одного з районних судів
столиці. Служителька Феміди вимагала 1 тисячу доларів США у мешканця столиці за винесення щодо нього
вироку, не пов’язаного з позбавленням волі.
Суддю затримали у її кабінеті після отримання нею
хабара.
За цим фактом Генеральна прокуратура України
порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальну посаду) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.

Як повідомив редакції начальник кримінальної міліції районного відділу внутрішніх справ
Валерій Привалов, працівники правоохоронних
органів мають право перевіряти документи, якщо
особа викликає у них підозру.
Водночас правоохоронець попросив ще раз
нагадати мешканцям міста і району про посилення уваги до власного житла – квартирні крадії
найактивніше «працюють» вдень, коли більшість
Чесність
мешканців на роботі. Тож бажано поставити
квартиру під сигналізацію і повідомляти міліцію
про всіх підозрілих у своєму під’їзді за номерами:
Галина СТЕПУРА
22-065, 102.

Чий гаманець?

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

28 січня біля майстерні з ремонту годинників на проспекті І. Мазепи підібрала гаманець з грішми та платіжними картками. Власника прошу зателефонувати —
22-732 або до редакції газети «Вишгород» — 5-27-25.
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

Вишгород
06.35, 07.30, 23.35, 04.30
“Київський час”
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, 09.45, 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”
10.20 “Феєрія мандрів”
11.20 “Життя цікаве”
11.50 “Досягти мети”
12.20 “Машина часу”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі” Микола
Лисенко, 3 с.
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
01.20, 02.20 «Час інтерв’ю»
17.20 «Податки»
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Народний контроль”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
06.25 М/ф “Зачарований
08.35 «Малята-трійнята»
хлопчик”
09.00 «Мультик з Лунтіком»
07.10 Т/с “Інспектор Деррік” 09.30 «Їж та худій»
09.35 Т/с “Каменська - 5”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Експропріація по- 11.00 «Єралаш»
11.35 «Зоофактор»
сталінськи
12.00 «Бабуни & дідуни»
12.00 “Агенти впливу”
12.30 «Comedy Woman»
12.30 “Бушидо. Східні
13.30 “Одна за всіх”
14.00 “Нереальні предки”
єдиноборства”
15.00 “Гола правда”
15.00 Х/ф “Козаки15.30 Т/с “Хто у домі
розбійники”
господар”
19.00 Х/ф “Онг Бак:
16.00 Х/ф “Любов зла”
тайський воїн”
18.30 “Інтуїція”
21.10 Х/ф “Невидимий”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
23.20 Х/ф “Вовки війни”
22.30 Т/с “Реальна кров”
01.25 Х/ф “Невидимий”
23.40 “На добраніч, мужики!”
03.10 “Речовий доказ”
00.35 “Дім-2” Спецвипуск
04.05 “Правда життя”
01.05 Музична програма “До
05.00 “Агенти впливу”
світанку”
06.00 “Легенди

бандитського Києва”

Бухгалтерія КПЖ і КГ
ВІТАЄ головного бухгалтера
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Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
автомобіль ВАЗ 21011 1981 р. випуску, гараж, «Енергетик» в центрі.
16 000 грн. Тел: (097) 330-15-37
Тел. 52-763
комп. стіл кутовий, 120х140 см недорого. Тел: 25-296
ПК + монітор, торг. Тел: (063) 792-05-79
дитячий візок. Літо-зима, б/в. Тел: (097) 75-50-191
терміново 4-кімнатну квартиру, Нижча Дубечня, 30 км/Київ.
Тел: (096) 306-27-36
І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон, ламінат,
лінолеум. Тел: (050) 277-07-17
Оформлення банкетних залів, арки, флорист-дизайнер.
Тел: (096) 424-99-17
Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, ламінат.
Тел: (067) 945-06-40
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

КОЛО жінки

Вишгород

12 лютого

Знайомтесь: Вікторія ШМИГОРА
Із дитинства захоплювалась професією кореспондента. Тому коли
прийшов час обирати фах, зупинилась на журналістиці. Не зациклюється
на чомусь одному.
Любить поезію, намагається осмислити у власних
творах різні теми
повсякдення: почуття любові до рідного краю, ніжність і кохання, біль і зрада, пошуки власного шляху.
Втілює мрію в життя – шукає нові теми і
героїв сьогодення для газети «Вишгород».

На ньому будуть радість і печаль
Збирать сльозинки-роси, барви райдуг...
Не забувай, що у цім світі сам
Собі дорогу маєш прокладати.
Знайди в житті себе, свою мету,
І все вперед, вперед іди за нею,
Вона осяє стежку ту круту
Жагучою, нетлінною зорею.

Галина МОРОЗ
Н а ш а п і с н я
За горами, долинами,
У чужій десь стороні
Пісні ходять табунами —
Стало заздрісно мені.
Де ж бо наша заблукала,
Чи ж повернеться, чи ні?
Кожна хата в нас співала,
А тепер – усі німі.
Вже весілля не почуєш,
Що співа, як в дзвони б’є.
Й немовляті рідна мати
Колисаночок не в’є.
І святкуєм не по-людськи
Якось ми уже свята:
За столом сидить родина
Й зімкнуті у всіх уста.
Дехто скаже: «Не до співу»,
Аргументів буде тьма.
Та ніхто не скосить ниву,
Якщо буде там стерня.
То ж ростімо і плекаймо
Все найкраще, що в нас є.
Наша пісня, наша мова —
Все ж до крапельки своє.
Я благаю вас — прокиньтесь!
В глибині душі знайдіть
Нашу пісню українську
І у світ її несіть.
***

У відповідь замерехтіли зорі,
Розсипались у крапельках роси.
Зустріну ранки, ніжні і прозорі,
Та в них пекучі дві мої сльози.
Я хочу подивитись в очі милі,
Хоч знаю: в них – байдужість, пустота.
І знову душу терном оповили
Зневіра прикра й вічна самота.
Сама собі за себе докоряю,
Твої для мене замкнені вуста,
Одначе знай – лише тебе кохаю.
Лише тебе… У серці – гіркота.
Життя прожить – не поле перейти,
Повинен кожен, друзі, пам’ятати,

Сергій ХАУСТОВ

Досягнеш, не вертайся все одно,
Іди вперед незнаними шляхами,
Аби життя розквітло полотно
Чарівними, барвистими квітками.
***

Р і д н и й к р а й
Де б ти не був, та пам’ятай завжди –
Знайдеш лиш спокій на своїй святині.
Віддай же шану, як твої діди,
Своїй єдиній рідній Батьківщині.

Милують жваві потічки води,
Сміється сонце крізь вербове гілля,
В душі і серці житимеш завжди,
Мій рідний краю, чарівне Поділля!
***
Моє життя – то вир, морська безодня,
Не знайдеш істини і будеш завжди сам.
Ти знаєш, про що мрію я сьогодні?
Ти віриш, я за тебе все віддам?

В и ш г о родчанин
Сергій
Хаустов — електрик
ЖЕКу. Дбає не
тільки про світло в оселях,
а й наповнює
теплом небайдужого серця
кожен
рядок
своїх віршів.

Цей шлях для себе треба віднайти
І впевнено – натхненно крокувати.

Вікторія ШМИГОРА

Красуються у мареві поля,
Духмяні аромати розлилися,
Немов у казці, прибрана земля,
У спогадах дитинства залишися!

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Старезний камінь, весь порослий мохом,
Якби і знав щось, то давно б забув.
Він ще з доісторичної епохи —
Землі ще не було, а він вже був.
Йому однаково — чи холод там, чи спека.
Йому не вiдомі ні радість, ні тривога…
Він камінь.
І йому до нас далеко…
Як нам до Бога.

***
На лужайке зайки бегали кружком,
И играл котенок с белым мотыльком.
Зайки не устали, зайкам бы играть,
Зайки не хотели даже ночью спать.
А котенку хвостик сильно надоел —
Он за ним гонялся и поймать хотел.
Зайки и котенок, белый мотылёк,
Разные букашки, чёрный уголек.
Каждый помнит детство, каждый бы хотел
Бросить всё на свете, отойти от дел,
Окунуться в детство и забыть про мир,
Напоить котёнка, вспомнить, как пылил
Маленькие ножки по песочку топ,
Вечно лобик в шишках: научиться чтоб.
Все мы так хотели в этом мире жить,
Мы тогда умели этот мир любить.
Загляни в себя ты, загляни опять,
Где ты спрятал детство,
как вернуть всё вспять?
Милые матрёшки, беззаботный сон,
Почему-то больше не приходит он.
Растерялась где-то к сущему любовь,
Я хочу вернуться в детство вновь и вновь,
Где варенье с хлебом, где блаженства миг?
Ты к чему стремился и чего достиг?
Где ты, Ванька-встанька, чем я удивлюсь?
Милые игрушки, я на них молюсь.
Я молюсь, как Богу, пусть вернёт любовь.
Где ты, моё детство, как вернуться вновь?
Я стремился к свету, а увидел тьму.
Что со мной случилось? Сразу не пойму.
Где вы, мои зайки, где ты, уголёк,
Где ты, мой котёнок, белый мотылёк?
Как приятно лето, как приятен луг,
И в лесу приятен маленький испуг.
Весело и просто мне тогда жилось,
Где ты, моё детство, что ж ты не нашлось?
Что ж ты не вернулось, что ж ты не идёшь,
Что ж ты мою песню не со мной поёшь?
Как старуха в сказке, у корыта я:
Утром — на работу, вечером — семья.
Где же та лужайка, где же уголёк,
Где же тот котёнок, где же мотылёк?
Как не вспомнить маму,
Как не вспомнить путь,
Как бы мне хотелось всё назад вернуть...

Фотомить

ФОТО — Віктор ШАМОТА

У Благодійному фонді святої Ольги нещодавно зустрічали
високого гостя — митрополита
Київського і Галицького владику
Андрія (Тригуба) Істинної православної церкви РФ. Він подарував Фонду ікону Спасителя з
часткою Гроба Господнього і пообіцяв всіляко сприяти зведенню
у Вишгороді будинку для вете-

Традиції
День святого Валентина або День
закоханих 14 лютого відзначають багато людей у світі.
З ІСТОРІЇ
Історія цього дня бере свій початок з
Луперкалій Древнього Світу. Луперкалії
- фестиваль на честь богині розпусного
кохання Юни і бога Фавна – покровителя
стад. Під час свята жертвували тварин. З
їхніх шкур виготовляли батоги. Після бенкету юнаки виходили у місто і лупцювали
ними жінок. А ті не ображалися, бо вважалось, що ці удари дадуть їм плодючість і
легкі пологи.
В 494 році н.е. Папа Геласій 1 намагався заборонити Луперкалії. У свята, що
їх замінило, був небесний покровитель
– святий Валентин, якого в 269 році н.е.
римський імператор Клавдій II наказав
убити за його покровительство молоді.
Його стратили 14 лютого і пізніше канонізували.
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Дитячий куточок

Літературна вітальня

Тут рідне все – і луки, і сади,
Себе знайдеш ти і в роси краплині,
В ковткові прохолодної води
І у прощальній пісні журавлиній.

2011 року

ранів. До цієї благородної справи церква залучить українську
діаспору Лос-Анджелеса (США),
де три роки служив митрополит у місцевому православному
храмі,та Ізраїлю.
На знімку: учасники зустрічі
– представники Фонду, міської
ради, ради ветеранів під благословенням ікони Спасителя

Прогулянка з равликом

Марійка КЛИМЕНКО
учениця 6-Б кл. ВСШ «Сузір’я»
У банці причаївся,
Сховався у воді,
Маленький гарний равлик,
Підморгує мені.
— Що, — каже, — все зробила?
Уроки всі повчила?
Тоді ходім гуляти,
Та цур! Не ображати!
Іду я з ним до парку,
А равлик на руці.
«Хатинку» я погладжу,
Всміхнеться він мені.
Дідусь-козаченько
Старенький дідусь мій — козак,
Співає і досі пісні,
Бо в нього козацтво назавжди,
Назавжди лишилось в душі.
Навчає співати й мене
Про шаблю, про квіти — про все!
Мій любий старенький дідусь
Любов до Вкраїни несе.
***
Подарунки для рідних

Маргарита ЗАЇКА,
учениця 8-А кл. Вишгородської
ЗОШ № 1
Лисенятко з бобренятком
Раз пішли у магазин,
Щоб купить матусям, таткам
Подарунок, й не один.
Йшли по лісу, по діброві,
Ледве вибрались здорові.
Не одну ішли годину,
Та дістались магазину.
Подарунки підібрали,
Своїх рідних привітали.
***
Котик

Віта КОСТЕНКО,
учениця 6-Г кл.
гімназії «Інтелект»
Мурчик наш все няв та няв —
Так зі мною розмовляв.
Лагідною мовою,
Щоб я була здоровою.
***
Рушничок

Валя ПОДОБЄДОВА,
учениця 5-А кл.
Вишгородської ЗОШ № 1
На моєму рушничку
Квіти і мережки,
І дві пташечки сидять,
Між собою гомонять.
Колосочки, виноград,
Червона калина.
Хвалить мамочка мене:
— Старанна дитина!
***
Усмішка
(За мотивами однойменної новели
Рея Бредбері)

Владислав ЛОЗА,
учень 6-В кл. гімназії «Інтелект»
Усмішка, люба усмішка!
Ти так потрібна мені!
Усмішка, люба усмішка!
Згадаю я тебе уві сні.
Будеш ти в мене
У мріях літати,
Буду я з тобою
Фантазувати.
Щоб у світі цьому жорстокому
Все уладнати,
Треба усмішку іншому
Подарувати.

Лише один день щирого кохання
У ЧОМУ ПРОВИНА ВАЛЕНТИНА
За легендою, у ті далекі часи жорстокий римський імператор Клавдій II убив
собі в голову, що самотній чоловік – без
сім’ї, дружини і зобов’язань – краще воює
на ратному полі, і заборонив чоловікам
одружуватися, а жінкам – виходити заміж
за коханих. А святий Валентин був звичайним священиком, співчував нещасним закоханим і потайки, під покровом
ночі, освячував їхній шлюб.
За це влада кинула його за грати,
засудила до смерті. У тюрмі Валентин познайомився з донькою наглядача Джулією і закохався. Перед смертю написав дівчині письмове освідчення – валентинку.
ХТО І ЯК СВЯТКУЄ
В Україні і Росії це свято суто світське.
Католицька церква ставиться до нього
неоднозначно, тобто святкування носить

необов’язковий характер. У російських
католицьких храмах 14 лютого замість
Дня закоханих, що має язичницькі корені,
відзначається свято просвітителів Європи святих Кирила і Мефодія.
У православній церкві днем покровителів подружніх пар вважалися Петро
і Февронія Муромські. В 2008 році Рада
Федерації Росії схвалила ініціативу відзначення на їхню честь (8 липня за новим
стилем, що відповідає 25 – за старим)
Всеросійського дня сім’ї, любові та вірності.
Ставлення ісламу до свята святого Валентина негативне.
Вважають його неприйнятним для
християнської культури і представники
деяких молодіжних об’єднань.
БІЛЬШЕ СВЯТ – БІЛЬШЕ РАДОСТІ
Втім, у святі, присвяченому такому

піднесеному почуттю, як кохання, нічого
поганого немає. Тим більше, що у сучасному суспільстві обмаль ніжності стосунків і
елементарного людського тепла. Хронічні
стреси і втому більшості людей психологи
пояснюють дефіцитом щирих почуттів.
Проте у прагматичному світі навіть
свято чистого і світлого кохання набуло
комерційного відтінку. Ретейлери очікують зростання продажу святкової атрибутики – сувенірних сердечок, листівок.
Основна маса покупців – молодь. Валентинки – найпопулярніші святкові листівки
після різдвяних.
ЩО ДАРУЮТЬ КОХАНИМ ?
Коханим і дорогим людям у цей день
дарують квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливо листівки з віршамиосвідченнями або побажаннями кохання
– валентинки.
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12 лютого

Маєте право

Молодіжне
кредитування
Державний фонд сприяння молодіжному будівництву
поновив програми забезпечення молодих сімей житлом
через кредитування. У них
можуть взяти участь лише ті
сім’ї, які потребують – згідно
із законодавством – поліпшення житлових умов.
Катерина ЗУРМА

Термін перебування в черзі,
порядковий номер для участі
у програмі не мають значення
– досить хоча б потрапити до
черги. І тут не все так просто.
Правила і порядок обліку регулюються Житловим кодексом
України і Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тобто такі
категорії громадян: що забезпечені житлом нижче рівня, визначеного виконкомами обласних,
Київської і Севастопольської
міських рад. У більшості випадків старі радянські норми діють
і досі. Це – 7,5 кв. м на кожного
члена сім’ї.
Мають право на поліпшення житлових умов ті громадяни,
житло яких не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам; хворі тяжкими
хронічними захворюваннями, у
зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з членами
своєї родини. Перелік захворювань був затверджений Міністерством охорони здоров’я ще
в 1985 році.
Ті, що мешкають за договором піднайму житлового приміщення державного чи громадського квартирного фонду;
які мешкають не менше 5 років
за договором найму (оренди) у
приватних будинках;
Ті, що проживають у комунальних і позбавлених зручностей умовах: інваліди війни; особи, на яких розповсюджується
дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені
орденами Слави. Трудової Слави, «За службу Батьківщині у
Збройних силах СРСР» всіх трьох
ступенів; учасники бойових дій
та учасники війни; працівники,
які на одному підприємстві, в організації, закладі працювали не
менше 15 років.
Наявність житла у приватному секторі не забороняє стати
на облік з поліпшення житлових
умов, якщо має місце хоча б
одна з наведених вище обставин.
Громадяни, які залишили роботу на підприємствах, в організаціях, закладах, що здійснюють
квартирний облік, у зв’язку з
виходом на пенсію, беруться на
облік нарівні з працюючими.
Діти- сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у
16 років можуть ставати на облік як за місцем проживання, так
і за місцем народження. Крім
того, місцевим законодавством
встановлюється тривалість часу
проживання у даній місцевості
для взяття на квартирний облік.
У Києві цей термін становить 5
років.

Спосіб життя

2011 року
Українські святині

Вишгород

Ірпінська битва 1320 року

(Початок у № 6/2011)
Володимир САЮК
(Стиль автора
збережено)
Тепер відносно розташування місця битви
1320 року на річці Ірпінь.
28 жовтня 2006 року в
газеті «Вишгород» № 43
у статті «Де підписали
мир» Іван Єрченко цитує:
«Після закінчення громадянської війни дорога Димер — Київ стала стратегічною: кордон Совєтського Союзу з Польщею проходив в
Житомирській області, за Новоградом-Волинським. Під час весняної повені рух транспорту
по дорозі переривався, 2-3 тижні людей перевозили з одного берега на інший човнами.
Постало питання негайно відсипати дамбу до
тих відміток, щоб вода у повінь не затоплювала автодорогу. Між старим і новим руслом
річки Ірпінь є великий плоский піщаний курган
довжиною більше ста метрів, що мав назву у
народі «Церковне», і землю для насипу в дамбу почали брати звідти. Спочатку все йшло
добре, потім з’явилися людські кістки червонуватого кольору (знак того, що це було давнє
поховання). Намагання людей, що грабарками
возили грунт, уладнати з керівництвом питання не зносити братську могилу не увінчалося
успіхом, поступив наказ: «Все в дамбу».
Автор статті резонно пише: «Це й не дивно.
Імперська Росія, наскільки це було можливо,
намагалася викорчовувати пам’ятки старовини, бо завжди була зацікавлена в тому, щоб
Україна не мала своєї історії». До слів, сказаних п. Єрченком, можна добавить, що «іс-

Правда життя
Днями слухала передачу про українських заробітчан. Нестатки погнали їх по
всіх світах. Та матеріальний зиск частогусто повертається непоправними моральними збитками. І найбільше страждають без батьківської уваги й тепла діти.
Ольга ДЯЧЕНКО

Отож слухачі слушно й запитували, певно,
самих себе: — Чи варто так дорого платити —
здоров’ям і спокоєм родини задля матеріальних благ?
Дорослі навіть дискутували: мають батьки
дослухатися думки залишених вдома дітей
щодо вибору — або убоге існування в сім’ї, чи
забезпечене життя із любов’ю та турботою на
віддалі. Різні думки то оправдовували заробітчанство батьків, то були категорично проти.
А мені пригадався випадок із пошуками
щасливої долі моєї знайомої. Марина мала
хоча й не високооплачувану, та стабільну роботу й зарплату.
Чоловік теж працював за символічні гроші,
іноді й ті залишав у пивнушках. А трьох дітей і
нагодувати потрібно, і одягти. Старша донька
навчалася в одному з престижних технікумів
столиці, а двоє менших — у старших класах
місцевої школи.
Марина ледь зводила кінці з кінцями у своїй галасливій і завжди голодній родині. Гаразд,
що допомагала їй мати — була на столі домашня городина і доважок із невеликої пенсії
на потреби школярів.
Скрутним становищем цієї сім’ї скористалася нібито із добрими намірами знайома Марининої співробітниці. Вона переконала жінку
разом з подругою, такою ж бідаркою, пошукати кращої долі за кордоном. Розмалювала
вміло принади не тільки людей та природи, а й
п’янке шелестіння іноземних куп’юр.
Про такий земний рай можна тільки мріяти!
А благодійниця, звичайно за певну плату, пообіцяла уладнати із паспортами, і з викликами
та відповідним оформленням документів.
Марина вагалася. Хоча нелегко крутитися
за малі кошти, але залишати дітей на ненадійного батька було ризиковано. Вона порадилася з дітьми, і вони підтримали її наміри зробити
повсякдення не таким безрадісним і злиденним. Чоловік позичив грошей (у рахунок майбутніх заробітків) для оформлення Марининих
документів та за послугу благодійниці. Обіцяв
тримати все під контролем.
Я випадково дізналася про Маринині митарства. Намагалася втлумачити їй і рідним,
що це надто ризикований крок, не варто довіряти обіцянкам випадкових людей. І в газетах,

торики московської імперії, приписуючи собі
минуле Київської Русі, не могли дозволити
Києву звільнитися від татаро-монгольського
поневолення в 1320 році, в той час, коли не
існувало Великого Московського князівства,
ось чому вони пересунули визволення Києва на 1362 рік (битва на Синіх водах), ближче
до Куликовської битви, внаслідок якої не було
скинуто татаро-монгольське ярмо, 1382 року
через 2 роки хан Тохтамиш зайняв і зруйнував
Москву» (том 3, ст. 296, т. 1, ст. 220-222).
Практично зі стовідсотковою ймовірністю
можна утверджувати, що урочище «Церковне»
і є братська могила на місці великої битви на
річці Ірпінь 1320 року, яка привела Україну до
визволення від монголо-татарського іга.
Як відомо, із стратегічних міркувань хан
Узбек не міг оголити Кавказький фронт, але
для закриття північно-західного напрямку він
був вимушений виставити якісь військові сили,
хоча б десятину свого війська — 30 тисяч бійців. Думаю, що литовсько-українська сторона
виставила також не менше 30 тисяч вояків, а
разом — за 60 тисяч бійців. Для прикладу, у
битві під Грюнвальдом 1410 року, не менш
доленосної, у бойових діях прийняло участь з
обох сторін 59 тисяч бійців (БСЭ, т. 7, ст. 416).
При жорсткості і безкомпромісності втрати
у битві на річці Ірпінь були великі, так що розміри урочища Церковного, плоского піщаного
кургану довжиною більше 100 метрів, про це
свідчать. Загиблих вояків було складено на
землю, а потім, з поля, із-за ріки підводами
навезли грунт, яким шарами покрили полеглих — так утворилася велика братська могила. Як писав Єрченко: «На щастя, місце плоского кургану «Церковне» збереглося. Навесні
або восени, коли виорані землі на заплаві, то
колір землі, де був насипаний курган, — пі-

сочно-сірий, а на заплаві — торфяно-темний.
Якщо їхати із Демидова на Київ, то метрів за
50-70 до мосту із правого боку є підвищення
грунту. Це і є місце кургану».
Враховуючи, що місце, де відбулася Ірпінська битва 1320 року, має велике історичне
значення, воно святе для України — необхідно
в урочищі «Церковне» найближчим часом виконати такі заходи:
1. Провести археологічні розкопки.
2. До Єврочемпіонату з футболу встановити обеліск з підведенням до нього автодороги.
При правильно поставленій рекламі туристи
будуть відвідувати цю місцину.
3. Через дев’ять років виповниться 700 років Битві на р. Ірпінь. Потрібно біля обеліска
побудувати музей, в якому будуть працювати
екскурсоводи для обслуговування туристів.
1980 року під час відзначення 600-річчя Куликовської битви мені прийшлося бути на Куликовому полі. Росіяни цю дату відзначили на
належному рівні. Для нас Ірпінська битва 1320
року більш доленосна, чим Куликовська для
росіян. Як відзначати такі події і дати — необхідно повчитися у росіян.
Слава Україні! Героям слава!

Мандрівка в нікуди…
і по телебаченню попереджають остерігатися
необдуманих вчинків, багато нечестивців на
нуждах інших накопичують свої капітали.
Не переконала. Марина з подругою кинулися наосліп за пташкою щастя.
Тільки перетнули кордон, як у них відібрали
паспорти і тримали, наче під вартою, кремезні
хлопці до місця призначення — до Італії.
Чи це була оспівана й чарівна країна, яка
мала осипати манною небесною голови нещасних жінок, вони не знали. На якійсь станції
вночі їх вивели на перон і передали, як кажуть,
із рук у руки. Нечесаний бородань оглядав жінок, мов коней на ринку, ледь у роті зубів не
порахував. Та молоді, статні молодиці, певно,
годилися до двору.
Тож як почалася непевна мандрівка, так і
продовжилася. Жінок оселили в сараї поряд із
худобою. Піднімали о четвертій ранку і до пізнього вечора змушували то корів доїти і в них
прибирати, то гнутися на плантаціях городини.
І все під контролем. Син хазяїна ревно стежив, щоб не ковтнули молока чи не взяли яйце
з-під курки. Годували абичім. Про плату ніхто й
не заїкався.
За місяць трудових навичок Марина схудла
на двадцять кілограмів. Її напарниця непритомніла кілька разів просто на грядках. Та це

нікого не цікавило.
І скаржитися нікому. Додому не телефонували, не писали, бо невсипущий контроль не
випускав за межі двору.
Та робота на грядках допомогла їм дещо
зорієнтуватися. На щастя, залізниця була
усього за кілька кілометрів.
Тож рабині вирішили втікати, поки живі.
Тепер і вдячні були, що жили в сараї, а не
під замками у хаті.
Марина виявилася передбачливішою. У
підкладку здому зашила старий паспорт і заховала, на всяк випадок, трішки грошей. Хтось
вчасно підказав. Добре, що стачило розуму
послухати розумних людей…
Пізно вночі кинули собакам заготовлені
звечора ласощі зі своїх недоїдків і крадькома
добігли до станції.
За Маринині гроші доїхали в Польщу. Там їх
висадили, бо «зайців» не возять.
Довелося знову заробляти хоча б на дорогу в придорожньому ресторані. Мили підлогу — десь триста квадратних метрів — по
кілька разів на день, спали у комірчині там же.
Марина зовсім змарніла, нічого не знала
про сім’ю. Не могла спати, ледве трималася на
ногах. Тож своїй подрузі по нещастю сказала,
що поїде додому. Випросила грошей у хазяїна
мовби на ліки (пообіцяла віддати із заробітку!).
Напарниця тільки гірко розплакалася. У
неї — ні документів, ні грошей.
Марина пізно вночі втекла на вокзал. Як ховалася від контролерів і від поліції, й розповісти не може — клубок у горлі душить.
Ледве жива, зовсім знесилена, удома кілька тижнів у ліжку видихала заробітки.
За час її митарств старша донька кинула
технікум і збиралася вийти заміж за африканця.
Материна історія повторилася трішки в
іншому ракурсі. У дівчини теж відібрали документи, начебто «обранець» мав одружитися з
нею на своїй батьківщині. Та з батьками нареченої не бажав знайомитися.
Мабуть, доля змилостивилася над Мариною, і вона повернулася додому. Донька вже
десь у столиці очікувала квиток щастя. Довелося через міліцію шукати заблудле дитя.
Випадково по телевізору побачила, як розігрували наївних дівчат заморські женихи, із
найманими оплачуваними «родичами» зустрічали, а потім, як товар, збували у борделі чи в
прислуги багатіям…
Марина влаштувалася знову на роботу та
ще довгенько розплачувалася за свою невеселу мандрівку. Про подругу по нещастю нічого не чула й не знала — закрутило нещасну на
чужих стежках.

Офіційно

Вишгород
(Початок на стор. 4)
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
передача в суборенду земельної ділянки без письмової згоди Орендодавця.
39. Перехід права власності на будівлі та споруди, які
розташовані на орендованій земельній ділянці, до другої
особи є підставою для розірвання договору та укладення
договору оренди з новим власником будинків та споруд.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
40. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону
та цього договору.
41. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
Прикінцеві положення
42. Цей договір набирає чинності після підписання
сторонами та його державної реєстрації.
Цей договір укладено у трьох примірниках, що

мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію.
___________________________.
Невід’ємними частинами договору є:
план або схема земельної ділянки;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості);
акт приймання-передачі об’єкта оренди;
проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом;
витяг з рішення сесії міської ради про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки;
розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку;
витяг з рішення Вишгородської міської ради про надання земельної ділянки в оренду (витяг з протоколу конкурсу чи аукціону).
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Реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Вишгородська ________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли
міська рада
виданий),
найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
ким і коли затверджений), дані про державну реєстрацію та банківські реквізити)
Місцезнаходження: Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний Ідентифікаційний номер__________
(фізичної особи)
код
Ідентифікаційний код____________

(юридичної особи)

Підписи сторін

Орендодавець
_______________
м.п.

Орендар
_________________
м.п. (за наявності печатки)

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради від_____2011 року №___

РОЗРАХУНОК №______від________р.
розміру орендної плати за земельну ділянку на____рік
Договір оренди земельної ділянки №_____від__________________року
Місце розташування ділянки: _______________________________
Виданий:____________________________________________________
Категорія земель

1.

У межах

Площа земельної ділянки
(кв. метрів)

2.

Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки за 1 кв.м.
на _____р., гривень
Витяг №____ із технічної
документації про нормативну
грошову оцінку земельної
ділянки, виданий
Управлінням земельних
ресурсів у Вишгородському
районі
3.

_____м. Вишгорода_______
(назва населеного пункту)

Ставка земельного податку,
Ставка орендної плати для розра- Розмір орендної плати
встановлена Податковим
Добуток коефіцієнтів
хунку розміру орендної плати, від(гривень на рік)
кодексом України, відсотків
індексації грошової
сотків нормативної грошової оцінки
нормативної грошової оцінки оцінки земельної ділян- земельної ділянки, встановлена різемельної ділянки
ки за попередні роки шенням Вишгородської міської ради
№ від _____р. «Про орендну плату за
землю в м. Вишгороді»

4.

5.

6.

7.

Разом:____________________________________________________________________________.

Орендодавець
Міський голова Вишгородської міської ради

М. П.

Орендар

М. П.

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
Перелік документів, необхідних для укладення
договору оренди земельної ділянки
1. Заява на ім’я міського голови.
2. Копії документів, що посвідчують особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3. Проект відведення земельної ділянки або технічна
документація, виконані організацією, яка має відповідний
дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт, з відміткою
на титульному аркуші технічної документації про приймання обмінного файла у територіальному підрозділі — Центр
державного земельного кадастру при Держкомземі України, яка включає кадастровий план земельної ділянки, у
тому числі в електронному векторному вигляді — обмінний
файл in 4.
4. Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості.
5. План або схема земельної ділянки, виконані та завірені організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на
виконання цих видів робіт.
6. Проект договору оренди земельної ділянки.
Перелік документів, необхідних для поновлення
договору оренди земельної ділянки
1. Заява на ім’я міського голови.
2. Копії документів, що посвідчують особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3. Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості.
4. Поновлений план земельної ділянки із зазначеними
межами ділянки, вирахуваною загальною її площею, складом угідь, нанесенням червоних ліній, місцем розміщення
об’єкта будівництва або наявного нерухомого майна, виконаний організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт.
5. Висновок управління архітектури і містобудування
щодо продовження терміну оренди.
6. Висновок управління Держкомзему Вишгородського району щодо продовження терміну оренди.
7. Копія договору оренди земельної ділянки.
8. Довідка про відсутність заборгованості з податків і
зборів (обов’язкових платежів) з податкової інспекції.
9. Витяг з державного реєстру земель.
10. Проект договору оренди земельної ділянки (поновлений).

__________
(підпис)
__________
(підпис)

Додаток 5
до рішення
Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
м. Вишгород
«______»_________________201_ р.
Орендодавець (уповноважена ним особа) _________________________________________,
який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та рішення______ сесії Вишгородської міської ради _____
скликання від _________ року № _______ з одного
боку, та Орендар ____________________________
_________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної

особи, найменування юридичної особи)
з іншого боку, склали цей акт про наведене
нижче:
1. Згідно з п. 19 (20) (5.2 угоди про розірвання) договору оренди земельної ділянки та
керуючись рішенням Орендарю (Орендодавцю) передано земельну ділянку в оренду (до
земель, які не надані у власність чи користування) площею ___________ га, яка знаходиться
______________________________
(місцезнаходження)
2. Сторонами встановлено, що зазначена
вище земельна ділянка передається у стані, що
відповідає умовам договору.
3. Цим актом підтверджено відсутність претензій сторін щодо стану земельної ділянки та
умов її передачі.
4. Датою набуття Орендарем права користування земельною ділянкою є дата реєстрації
договору оренди землі (датою припинення фактичного користування земельною ділянкою є
дата укладення даного акта).
ПЕРЕДАВ:
М.П.
___________ _________________
/ підпис/ (ініціали, прізвище)
ПРИЙНЯВ:
М.П.
_________ ___________________
/ підпис/ (ініціали, прізвище)
Проект

Виконавчий комітет
Рішення сесії Вишгородської міської ради V скликання
від «____»___________ 2011 р. № ____
Про впорядкування реалізації алкогольних напоїв
на території міста Вишгорода
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, враховуючи пропозиції Київської обласної ради, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Впорядкувати режими роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій
тощо, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом (за винятком закладів громадського харчування), заборонивши їм торгівлю алкогольними напоями та пивом з 22.00 до 8.00.
2. Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом в дрібнороздрібній (нестаціонарній) торговельній мережі (кіоски, намети, павільйони), що
розташовані в радіусі 100 метрів від земельних ділянок (огородження) навчальних
закладів.
3. Рішення набирає чинності з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Данчина О.О.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

_________________
(ініціали та прізвище)
_________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________2011 року № _________
УГОДА
ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ
ЗЕМЛІ
№ ________ від «____» ____________ ______ р.
м. Вишгород
«___» ___________ 201__
року
Орендодавець (уповноважена ним особа)
_________________________________________, який
діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення______
сесії Вишгородської міської ради _____ скликання від _________ року № _______ з одного боку, та
Орендар ____________________________________
_________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з другого, уклали цю угоду про наведене
нижче:
Предмет угоди
1. Орендодавець та Орендар у зв’язку з __
______________________________

(мотиви, причини, з яких
_________________________________________
_________ сторони вирішили розірвати договір)
прийшли до згоди розірвати договір оренди
землі № ______ від «____» _________ ____ р.,
що
був
зареєстрований
___________________________
Об’єкт оренди
2. Із оренди повертається земельна ділянка
загальною площею _____(гектарів), у тому числі: ріллі ____га, багаторічних насаджень____га,
сіножатей_ га, пасовищ_ га, лісів__га, під забудовою__га, інших угідь__га, яка була надана в
строкове платне користування для ____________
______________________________________________
______ та знаходиться

ді, не має недоліків, які б могли перешкоджати ефективному використанню її за цільовим призначенням.
Умови повернення земельної ділянки
4. Зобов’язання, припинені цією угодою, виконання яких сторонами вже почалося, повинні бути виконані в такому порядку:
4.1. Орендар зобов’язується сплатити Орендарю плату за землю
у розмірах, визначених договором, що розривається, по дату припинення фактичного користування земельною ділянкою.
4.2. Датою припинення фактичного користування земельною ділянкою є дата укладення акта прийому передачі об’єкта оренди до земель запасу міської ради.
Прикінцеві положення
5. Передача земельної ділянки Вишгородській міській раді здійснюється відповідно до цієї угоди та вимог чинного законодавства.
6. Із моменту набуття чинності цієї угоди сторони не вважають себе
пов’язаними будь-якими правами та обов’язками.
7. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в
Орендаря, третій — у Вишгородській регіональній філії Державного
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах».
Невід’ємними частинами договору є:
витяг із рішення Вишгородської міської ради про розірвання договору оренди;
акт приймання-передачі об’єкта оренди.

Реквізити сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Вишгородська міська
рада

ОРЕНДАР

Місцезнаходження :

Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи

Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний номер__________

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер
будинку та квартири)
(фізичної особи)
Ідентифікаційний код____________

(цільове призначення)
__________________________________________
_________________

(місцезнаходження)
3. Земельна ділянка, яка перебувала в орен-

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про впорядкування
реалізації алкогольних напоїв на території міста Вишгорода».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про впорядкування реалізації алкогольних напоїв
на території міста Вишгорода» підготовлений з метою впорядкування
режимів роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій тощо,
що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом (за
винятком закладів громадського харчування), до законодавчої бази,
економічних умов сьогодення та попередження вживання серед населення алкогольних напоїв.
Проблема, яку необхідно розв’язати шляхом ухвалення цього рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення режимів роботи магазинів, кіосків, наметів,
павільйонів, секцій тощо, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом (за винятком закладів громадського харчування);
— суб’єктів підприємницької діяльності в частині впорядкування
режимів роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій тощо.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин,
що виникають у процесі встановлення режимів роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій тощо, що здійснюють роздрібну торгів-

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),
найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений), дані про державну реєстрацію та банківські реквізити)

(юридичної особи)

Підписи сторін
Орендодавець
_______________
м.п.

Орендар
______________
м.п. (за наявності печатки)

лю алкогольними напоями та пивом (за винятком закладів громадського харчування).
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми
шляхом прийняття регуляторного акта.
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена впровадженням державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з
метою встановлення режимів роботи магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, секцій тощо, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та пивом (за винятком закладів громадського харчування),
з метою попередження вживання серед населення алкогольних напоїв.
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

Мозаїка

2011 року

ФізкультУРА!

Транспорт

Гімназисти були сильнішими

Вишгород

Тролейбусом - до Києва ?

Минулого четверга у райдержадміністрації зібрались представники громадськості міста, політичних
партій та організацій, які звернулись
до районної влади з питанням –
чому подорожчав проїзд у маршрутках №397 до Києва?

дорожнечу запчастин, пального, низьку
зарплату водіїв (980 грн.),незадовільний
технічний стан автопарку, через що столичне ДАІ нещодавно зняло з маршруту
4 автобуси.
Але ці аргументи викликали чимало
заперечень з боку представників громадськості. Зокрема, Микола Юречко,
який свого часу професійно займався
тарифною політикою на транспорті, доводив, що при вартості 0,22 грн/км проїзний квиток до столиці має коштувати
до трьох грн. Але якщо ціни на пальне
та запасні частини з 2007 року зросли на
50 %, то ціна квитка – на 200 %.
Йшлося і про те, щоб встановити в
автобусах касові апарати, аби протидіяти корупції на транспорті, оскільки
за зарплату 980 грн. неможливо знайти
водія. Пропонували також збільшити
кількість рейсів залізницею, обміркувати можливість тролейбусного сполучення із столицею.
Відповідаючи на запитання представників громадськості, голова районної ради Олександр Носаль повідомив
про прагнення районної влади подовжити залізничний маршрут до зупинки «Комсомольська». Щодо курсування
дизель-потяга вдень, це вивчатиметься
районною владою і керівництвом залізниці. Стосовно автобусних маршрутів
та підвищення цін на квитки — питання
актуальне і потребує справедливого вирішення, як і в майбутньому – тролейбусного сполучення. Отже, поживемо
— побачимо.

Власн. інф.

Переможці з представниками команд та почесними гостями

P.S.

15 лютого православна церква відзначає Стрітення. Головний
зміст свята – зустріч Ветхого і
Нового Заповітів, старої та нової
релігії,зустріч людства з Богом.
Перші згадки про його святкування - у пам’ятках перших століть історії
християнства. На сороковий день після народження хлопчика євреї мали
принести в храм жертву і віддати первістка сина для служіння Богу. Старцю Симеону було сповіщено, що Пречиста Діва народить Христа, хоча він у
цьому сумнівався. А через багато-багато років старець взяв Богонемовля
на руки, подякував Богові за спасіння
народів…
Стрітення ще називають громницями, або Зимобором. За народними
уявленнями, цього дня зустрічаються
Літо і Зима. У цей день зима, кажуть,
іде туди, де було літо, а літо – де була
зима.
Про Стрітення в народі існує чимало цікавих прислів’їв та прикмет.
Якщо на Стрітення півень води
нап’ється на порозі, то на Явдохи (14
березня) віл напасеться на дорозі.

Немає там добра,
де немає правди

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

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-

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

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

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

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

Коли на Громницю півень нап’ється
водиці, то на Юрія ( 6 травня) віл не
наїсться травиці.
Якщо на Стрітення мороз буває, то
ведмідь свою буду розбиває. На дахах
довгі бурульки – стільки ще випаде
снігу. Як капає зі стріх, так капатиме із
вуликів мед.
Цього дня богомольні люди несли
спеціально виготовлені з воску свічки
до церкви й освячували їх. Посвячені
на Стрітення свічки звалися «громичними», бо їх запалювали і ставили
перед образами під час грози, щоб
уберегти людей і худобу. Ці ж свічки
давали в руки вмираючому при читанні відхідної молитви.
Стрітенською водою кропили скот
і напували – щоб не хворів. Пасічники
берегли її весь рік і кропили нею вулики кожну першу неділю на молодику.
Цій воді приписувалась магічна
сила. Нею натирали хворі місця і вірили, що поможе. Найкраще ця вода допомагала від «пристріту» — хвороби
від «поганого» ока..
Віра в силу стрітенської води в багатьох селян збереглася й донині..

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

К

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-

Стрітення

Віра

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «19» лютого 2011р.

писати друкованими
літерами

А

Ось і зал для відділення настільного тенісу
Вишгородської КДЮСШ не вражає своїми розмірами, адже тут можна розмістити не більше
4-х столів.
Але ж скільки позитивних емоцій, фізичного
задоволення від гри отримують діти та дорослі,
які регулярно відвідують заняття!
Минулого тижня у місті вперше проводилась
відкрита першість КДЮСШ з настільного тенісу, участь у якій взяли команди всіх навчальних
закладів міста. Поряд з учнями, які вже декілька років займаються улюбленим видом спорту,
грали і ті, хто лише час від часу тримає в руках
тенісну ракетку, але відтепер збираються займатись тенісом постійно.
Всього у турнірі взяли участь 24 юні спортсмени.
Спочатку учасники змагалися в командній
першості. Не було рівних представникам гімназії «Інтелект». Вони впевнено перемогли суперників у всіх вікових групах. І це не стало сюрпризом для організаторів змагань та представників
команд, адже саме учнів гімназії традиційно
найбільше серед юних спортсменів відділення
настільного тенісу КДЮСШ. А про рівень гри
цієї команди свідчить і те, що минулого року
вона була другою в обласній першості, поступившись лише команді з Баришівки.
Другими були майстри малої ракетки Технічного ліцею, серед яких теж чимало вихованців
спортивної школи.

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

Р

Василь СКИБИНСЬКИЙ, завуч КДЮСШ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Третя — команда спеціалізованої школи
«Сузір’я». Замкнули четвірку представники
ЗОШ № 1.
Після командних змагань розіграли призові
місця в особистій першості.
Особливо захоплюючими були фінальні поєдинки.
У юнаків перемогу виборювали Євген Яровий з гімназії «Інтелект» та представник Технічного ліцею Євген Чернецький. Лише у вирішальному 5-му сеті перемогу здобув представник
гімназії — 3:2.
У грі за 3-тє місце ще один «гімназист» Владислав Курченко був сильнішим за гравця Технічного ліцею Максима Бута.
А в змаганнях дівчат всі три призерки — з
гімназії «Інтелект».
У грі за перше місце Анастасія Кучер у впертій боротьбі переграла Ольгу Курченко — 2:1, а
в місці за третє місце Ольга Островка була сильнішою за Дарину Проценко з «Сузір’я» — 2:0.
А потім було нагородження, в якому взяли
участь і почесні гості змагань — директор КП
«УФКС» Василь Колобов, майстер спорту з вітрильних перегонів Роман Ромашов та майстер
спорту з хокею на траві Наталія Віхляєва. І було
фото на згадку переможців змагань разом з
представниками команд та гостями.
Переможців у командному заліку — юних
спортсменів з гімназії «Інтелект» — нагородили
красивими кубками, команди-призери отримали дипломи.
Усім переможцям та призерам змагань в
особистому заліку вручили пам’ятні медалі.
Змагання організувало КП «УФКС Вишгородської міської ради».
За одностайним побажанням усіх учасників
та представників команд такі турніри проводимуться щорічно.

З

Настільний теніс — один з найбільш доступних видів спорту, який не потребує великих фінансових затрат та об’ємних спортивних залів.

Ситуацію на транспорті охарактеризував голова РДА Олександр Приходько. Зокрема, він зазначив, що борг
держави перевізникам – «АвтоЛайну»
та Димерському АТП за перевезення
пільгових категорій у 2010 році повністю
не сплачено, а на поточний рік дотацію
зменшено на 700 тисяч грн. Водночас
різко стрибнули вверх ціни на пальне,
запасні частини, гуму для авто. Автоперевізники звернулися до райдержадміністрації з проханням – ввести для пільговиків талони, як це зробили у Фастові,
Броварах, інших районах області.
На цьому наполягали й директор «АвтоЛайну» Олександр Балуєв та
представник ВАТ « Димерське АТП» Іван
Грицаєнко, які водночас охарактеризували як критичне становище у своїх організаціях. Так, Димерське АТП минулий
рік закінчило із збитками, питому вагу
у складовій тарифу становить вартість
пального (65%). При нинішньому тарифі
- 0,22 грн / км всі рейси нерентабельні.
Планують підвищити тариф до 0,30 коп
– документи знаходяться у відповідних
інстанціях.
Олександр Балуєв теж послався на

О

12 лютого

З
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Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00
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