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У міськвиконкомі

Рішення III сесії міськради

Дата

> 5, 6, 11, 12
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Із Днем захисника Вітчизни!
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Переможця визначило
пенальті
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Свято справжніх
чоловіків

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород», Роман ВИГОВСЬКИЙ
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Мужнім присвячується
а-Фішка

Обласна першість з карате
У неділю, 27 лютого, об 11:00 у районній дитячо-юнацькій спортивній школі
(ДЮСШ) відбудеться обласна відкрита
першість з кіокушин-кан карате. У ній візьмуть участь 200 спортсменів з Києва,
Білої Церкви, Ірпеня, Броварів, Макарова. За Вишгород змагатимуться 70 учасників.

Вишгородська Масляна
У наступну суботу, 5 березня, о
13:00 на стадіоні «Енергетик» розпочнеться ВИШГОРОДСЬКА МАСЛЯНА.
Святкова програма: конкурси для дітей та
дорослих, призи, частування смачними
млинцями. Атмосфера, наповнена споконвічними традиціями: чудовий настрій
та мегазаряд позитиву гарантовано!

Залізничний
транспорт

Весняний
розклад
Галузева служба приміських
пасажирських
перевезень, врахувавши
потік пасажирів та економічну доцільність, пропонує із 9 березня ц. р.
такий графік руху дизельпотяга:
* відправлення із Вишгорода — 07:02, 08:03,
18:04, 19:00,
* відправлення з КиївПетрівки — 17:30, 18:32.
Тел. сектору внутрішньої політики, преси та
інформації апарату РДА
(04596) 54-443.

www.vyshgorod.osp-ua.info
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На варті порядку

23 лютого наша країна святкує День
захисника Вітчизни. Ця дата є символом
непорушного зв’язку поколінь захисників
рідної землі, проявом поваги народу до
них. Із цим днем пов’язані великі історичні віхи, звитяга всіх солдатів воєнного і
мирного часу.
Він асоціюється в наших серцях з героїзмом воїнів і болем втрат воєнних літ, у ньому
безкрайня мужність і самопожертва вогнеборців Чорнобиля, самовіддана праця задля
добробуту країни, вдячність за чисте небо над
головою і радість дитячого сміху.
Доземний уклін і синівська шана тим, хто у
кровопролитних боях Великої Вітчизняної війни став на захист Вітчизни, боронив її честь
і гідність.
Від щирого серця вітаємо ветеранів, військовослужбовців і всіх тих, хто щодня охороняє наш спокій і нашу рідну Україну.
Нехай ваші сила та мужність завжди жив-

ляться любов’ю та підтримкою близьких і
рідних! Хай приємним теплом зігріває ваші
думки мирне та спокійне небо, а вдома на вас
чекають затишок та злагода.
Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу!

Джерельний тихий спів води,
Безкрайнії степів простори
І смерековії ліси,
Широкі плаї, круті гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу
І дідуся з веселим внуком!
За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки, —
Низький уклін і тричі «СЛАВА!»,
Українські захисники!

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Офіційно

Про перенесення
робочих днів
у 2011 році
Із метою створення сприятливих умов для святкування 8
Березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого
часу рекомендувати керівникам
підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»,
Державного казначейства та банківських установ) перенести в порядку і на умовах, установлених
законодавством, у 2011 році для
працівників, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями, робочі
дні з:
понеділка 7 березня — на суботу 12 березня;
понеділка 27 червня — на суботу 25 червня.
Спеціальний режим роботи
банків та їх установ у зазначені дні
встановлює Національний банк.

Соціум

2011 року

Вишгород

День захисника Вітчизни — по-дорослому

Переможця визначило пенальті
Зіграли класно обидві команди: це відзначили і судді, і вболівальники

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Шахраї

«Дайте
на поховання»
Остап Бендер у Ільфа і Петрова знав сотні способів добування грошей. Але сучасні
остапи переплюнули літературного і збирають кошти на
рівному місці, спекулюючи на
такому людському почутті, як
жалість. І якщо вже ідеться про
смерть — грошей не шкодують.
Тим паче колишньому сусіду.
Власн. інф.

Але у багатоповерхівках люди
добре знають одне одного хіба
що у своєму під’їзді, інколи — у сусідніх. І коли до вас приходять і кажуть, що у вашому будинку помер
якийсь Колесник, про якого ви не
чули ні сном, ні духом, — рука мимоволі тягнеться до гаманця.
Скільки можна назбирати на
похорон — залежить від того, хто
збирає, від його сумного вигляду,
зовнішності й елементарного нахабства.
Ось і днями, поки люди, що
проживають у будинку по просп.
І. Мазепи у Вишгороді, схаменулись і зрозуміли, що не тільки у їхньому під’їзді, а й у будинку немає
такого небіжчика, — молодика на
той час і слід розтанув.
Посміялися,
поспівчували
один одному. Не грошей шкода,
а того, що їх так легко обдурили,
а вони й повірили. І електронні
кодові замки на дверях під’їздів
не допомогли — самі через домофон відчиняли двері.
Отож-бо — будьте обережні!
Добре, що віддали тільки гроші.
Що вас не обікрали і що, слава
Богу, живі-здорові.

У міській раді

Депутатська фракція
Керуючись ст. 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», ст. 8 Регламенту Вишгородської міської ради VI скликання, за
результатами установчих зборів
депутатів фракції Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» у Вишгородській міській раді VI скликання
оголошуємо про створення депутатської фракції Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» у Вишгородській міській раді VI скликання
в кількості двох депутатів з таким
персональним складом: Юрій Городиський, Дарина Бондаренко.
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
голова депутатської фракції

Перемогла дружба
У минулу суботу у Вишгородській районній дитячо-юнацькій спортивній школі
зібралося дві з половиною сотні людей —
на турнір з футзалу, присвячений Дню захисників Вітчизни.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Роман ВИГОВСЬКИЙ

Організатор — Асоціація роботодавців
Вишгородщини (АРВ). Високоповажні судді:
Олександ Школьний, Олександр Кащук, Олександр Кревський (районна федерація футболу). У двох групах по три у кожній зіграли шість
дуже дорослих команд: райдержадміністрації,
міської ради, НВП «Технопроект», спецпідрозділу «Барс», АРВ, райвідділу міліції. Грали 5-7
із заявлених у кожній команді 10 учасників.
Початок був по-українськи хлібосольним:
ЗАТ «Харчопродторг» підготував іменні короваї — кожній команді-учасниці. Після привітання від Юрія Колодзяна (голови АРВ) і почесних
гостей — голови ВРДА Олександра Приходька,
мера Вишгорода Віктора Решетняка, заступника голови РДА Валентини Духоти та майстра
спорту міжнародного класу, колишнього гравця київського «Динамо», дніпропетровського
«Дніпра» й національної збірної України з футболу Сергія Коновалова розпочався справжній
футбольний драйв.
Пристрасті кипіли, гравців (яких навіть незручно називати ветеранами футболу, настільки вони запальні на полі!) і вболівальників
підтримували музика і… сирена динамо-машини… У не такому вже й великому залі панував найкращий стадіонний дух змагань…
Останній, сьомий матч, відбувся між переможцями у кожній з двох груп: командами РДА та
міськради. Рахунок 6:6 — і долю поєдинку визначило пенальті. Перемогу міській команді в
турнірі приніс голкіпер Олександр Волкотруб.
Понад дві сотні глядачів уболівали з таким
Віктор Решетняк, Вишгородський міський голова:
— Це чудово, що гасло «За здорове місто»
власним прикладом втілюють у життя представники місцевої й державної влади, правоохоронці, підприємці та науковці.
А міська рада завжди рада підтримати як
молодь, так і ветеранів футболу, які не забувають свою спортивну юність.
Олександр Приходько, голова Вишгородської райдержадміністрації: — Захисники Вітчизни у нас є, всі — у гарній фізичній
формі. А такий захід — іще один прояв співпраці району й міста: не тільки на господарницьких, а й на спортивних теренах.
В’ячеслав Савенок, заступник голови Вишгородської райдержадміністрації,
кращий бомбардир турніру:
— Я руками й ногами за спортивне суперництво. Такі турніри треба проводити
частіше — звісно, під керівництвом партії
влади: хай подає приклад здорового способу життя.

ентузіазмом, що гравці просто не могли не
продемонструвати всі свої найкращі можливості.
Кращим гравцем турніру визнаний Олександр Волкотруб (команда міськради), неперевершеним бомбардиром — В’ячеслав
Савенок (команда РДА), найпильнішим воротарем — Андрій Золотицький (команда райвідділу міліції).
Жіноча група підтримки Асоціації роботодавців Вишгородщини (Тетяна Попова, Надія Волошина, Інна Беркун, Людмила
Черв’яківська, Оксана Подшивалкіна, Наталя
Виговська, Зінаїда Жарая) уболівала найактивніше. Аякже — команда Асоціації заявила
на участь найбільше футболістів — 12, а серед
гравців були Микола Король (голова районної
федерації футболу) та 72-річний прихильник
здорового способу життя Богдан Володими-

рович Даньковський, який отримав спеціальний приз — за вірність футболу. До речі, вірний
він не тільки футболові — бо 51 рік відпрацював гідромеханізатором у ВАТ «Гідромеханізація» (а 8 березня йому виповнюється 73 роки,
тож не забудьте, вишгородці, привітати натхненного трудівника і футболіста).
Футбольним м’ячем нагородили і ветерана
футбольного руху у Вишгороді — Андрія Яковича Пироженка.
Заохочувальні призи від мера отримала команда переможців. А учасники й уболівальники — призи і фуршет від Асоціації роботодавців Вишгородщини.
Нагородження проводили Юрій Попов, Віталій Кравчук, Ігор Беркун і Юрій Линник.
Змагання настільки сподобалися, що деякі
розгарячілі голови пропонували проводити їх
щоп’ятниці.

Відкриття турніру. Зліва направо: Юрій Колодзян (голова й учасник команди Асоціації роботодавців Вишгородщини), Валентина Духота (заступник голови Вишгородської РДА з гуманітарних питань), Віктор Решетняк (Вишгородський міський голова), Олександр Приходько (голова
ВРДА), Олександр Кревський (суддя змагань), Сергій Школьний (суддя — з мікрофоном), Олександр Кащук (суддя), Сергій Коновалов (майстер спорту міжнародного класу)

Василь Колобов, директор КП «УФКС»,
представник команди переможців:
— Чоловіки за своєю природою агресивні. Та коли природна агресія проявляється
у спортивних змаганнях, то будь-який матч
стає святом, фестивалем мужності, витривалості, чесної боротьби і поваги до суперника.
Такими були усі шість перших матчів. Судити
ж останній поєдинок — між переможцями у
двох групах — було дуже важко — настільки
вони були рівними, однаково наполегливими та професійними. Пенальті — це, врешті,
везіння, а зіграли класно обидві команди: це
відзначили і судді, і вболівальники.
Олександр Волкотруб, голкіпер команди міськради:
— Обіцяємо і надалі виступати гідно. І завжди бути першими. Присутність мера надихнула, тренери постаралися, а згуртував
нас усіх Василь Колобов.
Друга половина травня — весняно-літня
першість з футболу серед ветеранів. Готуємося до ігор на новому полі зі штучним по-

криттям. Упевнені, що представлятимемо
Вишгород на обласних змаганнях.
Валерій Виговський, заступник голови і учасник футбольної команди Асоціації роботодавців Вишгородщини:
— Щиро вдячні учасникам, суддям й усім,
хто допомагав у організації й проведенні
цього захоплюючого турніру, насамперед
голові районної федерації футболу Миколі
Королю, директору Вишгородської районної
дитячо-юнацької спортивної школи Валерію
Золотухіну та суддям Сергію Школьному,
Олександру Кащуку, Олександру Кревському. Наш турнір відбувся за активної підтримки голови РДА Олександра Приходька,
Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка, начальника управління з фізичної культури і спорту Вишгородської РДА
Миколи Горового та численних уболівальників-вишгородців. Сподіваємося, наступного
року побільшає учасників — змагання триватимуть кілька днів, і на глядачів чекає неабияке дійство.

Наше місто

Вишгород

Йшлося про комунальне майно
та питну воду

У міськвиконкомі
Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради, в якому взяли участь 16 осіб.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

На засіданні розглянули 32
питання. Із них ухвалено – 28.
Зокрема, затверджено перелік
об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.
Вишгорода, право оренди яких
набувається на конкурсних засадах, і результати конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяль-
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ності; звіт про оцінку майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади, та
умови конкурсу на право оренди
нерухомого майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода.
ВМКП «Водоканал» надано дозвіл
на реконструкцію водопровідної
мережі і затвердження ліміту на
використання питної води; погоджено обсяги потреби питної
води та відведення стоків. Йшлося також про благоустрій території і затвердження договорів оренди нежитлових приміщень.
На фото: Виконком одностайно за правильні рішення

Мешканці перших поверхів багатоквартирних будинків старого житлового фонду міста постійно звертаються до
ЖЕКу з приводу засмічення системи каналізації. Від цього ж страждають і офісні
приміщення нових будівель.
Віктор ПОЛІЩУК,
начальник сантехнічної
дільниці КПЖ і КГ

Так, у будинку 3 на вул. М. Грушевського
у третьому парадному неодноразові прочищення виявляють у трубах те, що ні в якому

мувача: Комунальне підприємство житлового
і комунального господарства Вишгородської
міської ради, адреса: 07300, м. Вишгород,
вул. Кургузова, 9.
Місцезнаходження об’єкта, його характеристика та основні умови конкурсу: нежитлове
приміщення (підвальне), що знаходиться по
вул. Дніпровській, буд. 1 у м. Вишгороді, загальною площею 52,60 кв. м;
функціональне використання об’єкта —
розміщення перукарні;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції — складає 541,70 грн., без урахування ПДВ, базовий
місяць — січень;
приміщення здається в оренду без права
викупу;
— неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного

поліпшення орендованого майна;
— забезпечення страхування об’єктів
оренди на користь орендодавця;
— заборона передачі об’єкта в суборенду;
— пропозиції щодо збільшення суми
орендної плати за місяць;
термін оренди — до трьох років;
місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу
інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди;
проведення поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря.
5. Оголошення про проведення конкурсу
на право оренди зазначеного вище нежитлового приміщення опублікувати в газеті «Вишгород».
Т. в. о. міського голови А. ПЕЩЕРІН

Аварія — власними руками
разі не можна викидати в каналізацію: ганчірки, предмети особистої гігієни, побутове
сміття. Знімаємо унітази у санвузлах квартир першого поверху. Дві-три аварії — і господарям доводиться робити ремонт. Фактично — через нехлюйство сусідів з верхніх
поверхів.
А в буд. 2-г на пл. Т. Шевченка (житловий комплекс «Ольжинград») в офісних приміщеннях першого поверху каналізаційні
системи буквально заблоковані будівельним сміттям, сумішами для ремонту, які намертво застигають у гарячій і холодній воді.
Все це — наслідки ремонтів у квартирах. Ре-

монти — річ необхідна, та тільки не за рахунок сусідів. Працівники КПЖ і КГ, по-перше,
надовго відключають воду в усьому будинку
(від чого потерпають і власники квартир, у
яких проводиться ремонт), по-друге, повністю розбирають труби в офісних приміщеннях
(до речі, за рахунок комунальників).
Замість планових ремонтів по місту сантехнічна служба постійно зайнята усуненням
аварійних ситуацій, які спричиняють самі
мешканці власними руками.
Дехто вимагає капітальних замін мереж. Цього не має сенсу робити, якщо погосподарськи користуватися тим, що є.

Свято справжніх чоловіків
Сонячного лютневого ранку
біля пам’ятника Невідомому солдату у Вишгороді було людно.
Представники влади, ветерани,
жителі міста прийшли вшанувати тих, хто був взірцем мужності,
відданості й любові до Вітчизни
та чоловічої гідності.
Олена ПЛОТНІКОВА
Фото – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

У цей день, 23 лютого, вся країна
відзначила День захисника Вітчизни.
У Вишгороді на мітинг з нагоди свята
зібралися десятки людей. Вітали не
тільки ветеранів, а й усіх чоловіків.
Перед учасниками мітингу виступив заступник міського голови Андрій Пещерін. Він сказав, що
це в першу чергу – свято справжніх
чоловіків, пам’яті ветеранів-воїнів
Великої Вітчизняної війни. Голова
Вишгородської районної державної
адміністрації Олександр Приходько привітав усіх ветеранів із святом
і зазначив, що РДА завжди підтримуватиме ветеранську громаду,
допомагатиме у всьому. Голова районної ради Олександр Носаль побажав усім чоловікам брати приклад
із старшого покоління, наслідувати
той величний подвиг, який врятував

життя мільйонам. Вишгородський
військовий комісар, підполковник
Микола Прибора зазначив, що на
цьому святі виросло не одне покоління, слава ветеранів житиме у віках, і побажав усім чоловікам не заплямувати подвигу наших ветеранів.
Заступник голови Київської обласної
організації ветеранів України Георгій
Чекерда, голова Вишгородської районної ради ветеранів Петро Головко, заступник голови міської ради
ветеранів Сергій Лагуненко привітали своїх ровесників та всю чоловічу
громаду, подякували керівництву за
підтримку та увагу, побажали всім
здоров’я, наснаги, довгих років мирного життя, звернули увагу на те, що
це і жіноче свято – бойові подруги
завжди були поруч у скрутну хвилину.
Наостанок учасники мітингу поклали квіти до могили Невідомому
солдату, вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання….
Для пересічного ветерана – це
свято спогадів про молоді суворі
літа, гіркий досвід перемоги, перший вияв мужності.
Кожен має пам’ятати, що Вітчизну, як і матір, не вибирають. Її захищають до останньої краплі крові, до
останнього подиху…
Зі святом вас, захисники!

Глас народний

По нашій вулиці
до автобуса не
дістатися

Валентина ДОРОШЕНКО,
пенсіонерка, м. Вишгород

Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 45 від 24 лютого 2011 року

Комунальне господарство

3

Шановна редакціє газети «Вишгород»! Я так люблю
вашу (НАШУ) газету, і тому
прагну побажати вам здоров’я
й успіхів у вашій трудовій діяльності. Дуже красиво й широко розкриваєте нам світло
як міста, так і району.
Прочитавши «Вишгород»,
можна над чимось і замислитися.

Про затвердження умов конкурсу на право оренди нерухомого майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода
Керуючись рішенням Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»,
ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
Затвердити умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.
Вишгорода:
1. Організатор конкурсу — Вишгородська
міська рада.
2. Учасники конкурсу — юридичні та фізичні особи.
3. Мета конкурсу — визначення переможця-орендаря.
4. Інформація про об’єкт оренди:
Назва і місцезнаходження балансоутри-
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По-перше, хочу подякувати нашому листоноші (ім’я не
знаю), що носить пошту на вул.
Святославську. І в сніг, і в дощ,
а преса доставлена завжди в суботні дні за адресами. Хоча щоб
по нашій вулиці пройти — потрібно мати гранітне терпіння. Машини їздять майже по парканах,
тому що ями й вибоїни не дають
можливості нормально рухатися.
Місто розцвітає — це радує.
Спасибі всім, хто над цим працює. Але ми теж люди, багато
пенсіонерів живуть тут. Не можемо добратися ні до поліклініки, ні
до аптек, ні до ринку. Хотілося б,
щоб про нас згадали, що ми іще
живі.
Від редакції. Працівники
КПЖ і КГ вже взялися розчищати
вулицю трактором і грейдером.
Чи відремонтують дорожнє покриття на цій вулиці — залежатиме від надходжень до міського
бюджету.
За інформацією заступника
директора КПЖ і КГ Валентини
Лаврик, місто розчищають від
снігу цілодобово — задіяно 80
працівників, один трактор і дві
снігоприбиральні машини (які
зношені на 80% та їх надто мало,
і міські депутати мають звернути
на це увагу).
За словами депутата Київоблради Інни Шубко, одну з проблем мешканців Пісків пообіцяв
допомогти розв’язати Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк: навесні на вул. Київській навпроти ДБВО має бути
облаштовано перехід. Із Пісків
дорогою поміж гаражами йдуть
дорослі на роботу і діти до школи. Враховуючи невпинний потік
автомобілів по вул. Київській, перейти її зараз досить небезпечно, надто — дітям.

Мужнім
присвячується
23 лютого ми вшановуємо всіх, хто причетний до високого звання захисників Вітчизни: від вкритих сивиною і увінчаних
нагородами фронтовиків, до молоді, яка
лише нещодавно одягла військову форму.
З нагоди свята Вишгородська РДА, районна та міська ради організували концерт у БК
«Енергетик».
Вікторія ШМИГОРА

Привітати мужніх та сміливих прийшов перший заступник губернатора Київської області
Ярослав Москаленко і вручив голові ВРДА Олександру Приходьку ключі від новенького автобуса
для соціальних потреб району. (Так районна організація Партії регіонів реалізує свою програму
підтримки ветеранів і освітян.)
Із найкращими побажаннями звернулися до
присутніх голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько, голова район-

ної ради Олександр Носаль та заступник міського голови Андрій Пещерін. Почесною грамотою
від Київоблради відзначили президента Благодійного фонду святої Ольги Володимира Малишева.
По завершенні урочистої частини сильну половину людства вітали феєричними виступами вихованці вишгородських центрів творчості
«Дивосвіт» (керівник Олена Андріяш) та «Джерело» (керівник Наталя Кисіль), хор «Ветеран»
(керівник Ганна Покровська) та «Нащадки переможців» (див. фото на стор. 1), солісти Олександр Біляєв, Владислав Степанов, юний талант
Роман Серебряков та Аліна Власенко.
Переповнених емоціями та духом патріотизму після концертної програми всіх бажаючих
запросили проїхатися на новому автобусі на
святковий обід. (Головний спонсор – Микола
Коваль. Зокрема, активну участь в організації
урочистостей взяли Анатолій Шока та Анатолій
Маруненко.)
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26 лютого

Людина

2011 року

Такий, як треба

Сусіди
Коли ми започатковували рубрику
«Сусіди», то навіть не уявляли, наскільки вона стане популярною. Після низки публікацій до редакції телефонують
і пишуть: «Хочемо знати не тільки про
наших відомих земляків — спортсменів
чи артистів, — а й про наших керівників.
Напишіть про міського голову: у якій
квартирі живе, які рослини любить, чим
захоплюється і т. ін. А також про інших
достойників, яким ми довірили долю
нашого краю».

зустрів і свою майбутню, на все життя вірну
дружину Зою.
Служба в армії фізично загартувала. Навчався у медичному інституті легко, як і в
училищі. Мріяв про хірургію. Коли прийшов
час обирати спеціалізацію, зупинився на
акушерстві. Не раз ходив до декана, аби затвердити свій вибір, і досяг свого. Отримав
диплом за спеціальністю «хірург-акушер-гінеколог».
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Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Розпитувати про щось Вишгородського
міського голову — справа не з легких. Він

1

неговіркий, з тих, що між словом і ділом
завжди обиратимуть діло. Вміє працювати
сам і заохотити працювати інших.
Походження звичайного, радянськоукраїнського — з родини, схожої на тисячі
інших: тато — фронтовик-інвалід Великої
Вітчизняної, мама не покладала рук на роботі (у медзакладах) і вдома.
Батьки були взірцем для дітей. Хлопця,
що народився у повоєнний час, назвали
Віктором — на честь перемоги над фашистами. Ім’я визначило долю — і він змалку
вчився перемагати. Щоправда, у навчанні
це не завжди удавалось, рамки шкільного
2 буття були затісні для малого бешкетника,
що успадкував
батьків гарячий
норов. А от на
вулиці, де відстоювати себе
доводилось
частенько,
—
Вітька поважали: за чесність і
справедливість,
дарма не бився,
тільки за правду.
Мама ж мріяла про кращу долю для сина, бачила його
у чистенькому білому халаті. Сусідка по
двору ще й пророкувала: «Буде акушером». Чи то маминими молитвами, чи сусідчиними примовками — Віктор вступив
до медичного училища. Вчився легко, на
п’ятірки: природний розум, не переобтяжений шкільними штампами, всотував теорію, яку практично одразу підтверджував
практикою. У колі гарненьких однокурсниць

Люди кажуть

Дружина, двоє дітей… Глава родини працював на свою сім’ю і на людей. Зростав
професійно. Захистив кандидатську дисертацію. Працював у багатьох країнах. У
часи розпаду СРСР і становлення молодої
держави, коли родині було сутужно, за що
тільки не брався…
Квартиру як молодий спеціаліст так і не
отримав — заробив і побудував кооперативну. У двокімнатному помешканні —
стерильна чистота. На дачі все найкраще
зроблене власними руками. Мов дитину,
плекає виноградну лозу. Любить квіти —
вони супроводжують його по життю усюди:
чорнобривці наче пішли за Віктором Олександровичем з території лікарні по місту.
Декілька років був заввідділенням Вишгородської центральної районної лікарні, головним лікарем району. Як лікарю високої
кваліфікації депутати міськради дозволили
нинішньому міському голові продовжувати
лікувальну практику за його спеціалізацією.
Перші свої політичні кроки робив як депутат Київоблради, коли доводилося обстоювати інтереси Вишгородського району і
рідного міста.
Віктор Решетняк — не лицемір, не вдає із
себе богобоязкого, розуміє: професія змушує йти на гріх (коли доводиться обирати
між життям матері або дитини). Жінка для

нього — символ життя,
її завжди намагається
захистити, як найвищу
цінність. Прагне бачити
красу навколо себе —
на робочому місці, на
вулицях Вишгорода, в
Україні — красу людей і
стосунків.
Не дивно, що вже
вдруге він — міський
голова. Переважна частина активних виборців
саме жінки, і добра половина міста — його
пацієнтки: щасливі мами і бабусі здорових
діточок, яких приймали його справді золоті
руки лікаря-акушера.
Професію батька обрала й дочка Ольга,
теж кандидат медичних наук. Наприкінці
минулого року народила сина — продовжувача славного роду. Назвали Віктором,
на честь діда. Найприємнішим для Віктора
Олександровича був патріотизм дочки —
сина зареєструвала у Вишгороді, у рідному
місті.
Як і кожна людина, наш мер буває різним. Дуже цінує в інших бажання й уміння
працювати. Може піти на розумний компроміс. І болісно переживає, коли люди не
розуміють, скільки сил і часу вкладено у
справу. Для нього справа, результат — головне, задля цього вміє притлумити амбіції
та по-чоловічому не звертає уваги на особисті вподобання: фахівець кваліфікований
— спрацюємося.
Кажуть, справжні чоловіки на все життя зберігають хлопчачу енергію. Наш мер
вправно водить автівку. Серед спортивних
захоплень — віндсерфінг.
Уже друге скликання поспіль свої премії
міський голова віддає спеціальній школі
«Надія» — не для реклами, а тому що не напоказ прагне допомагати дітям з особливими потребами. По-справжньому любить
допомагати людям — і дуже страждає, коли
не може це зробити: всім і негайно потрібні
квартири, матеріальна допомога, ремонти
у будинках, техніка й обладнання для комунальних підприємств, кошти для гуртків…
Якщо охарактеризувати Віктора Решетняка одним словом — це господар. Не усім
подобається, бо вникає в усе до наймен-
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ших дрібниць. Оточення добирає, так би
мовити, своєї групи крові. Прискіпливий,
навколо нього все має блищати. Того самого вимагає й від інших.
У лікарні із сьомої години ранку завжди
був на роботі. Так само і по Вишгороду їздить і ходить сам щодня — його можна побачити у різних кварталах як о шостій ранку
у понеділок, так і пізно ввечері в суботу. На
все реагує миттєво — телефонним дзвінком до редакції (у журналістів робочий час

так само ненормований, як і в мера, — без
свят і вихідних): «ЖЕК уже отримав від мене
завдання. Кореспондент хай сфотографує,
що було на вул… і потім, що і як зроблено —
своєрідний ФОТОконтроль».
Місто Віктор Олександрович сприймає як
живий організм, який треба лікувати, мити,
привчати до здорового способу життя. І,
попри усталений штамп «їм, хірургам, аби
різати…», Решетняк — людина дуже обережна. Оперує тільки тоді, коли всі інші методи лікування вичерпані.
На запитання: «Чому Ви, лікар такого рівня, людина самодостатня, пішли у мери?»
відповідає: «Я розумів, що це важко, що це
ризик. Але нічого не робити і дивитися збоку — не в моїх правилах. Проблем не треба
боятися, їх можна подолати».
НА ФОТО:
1 — Звичайна радянська сім’я: мама,
тато, перший справа — хлопчик з переможним ім’ям Віктор
2 — Під час служби в армії
3 — Під час операції
4 — На вибори — разом із сім’єю
5 — Дружний колектив — завжди поруч
із своїм керівником
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Депутати, працівники апарату міськвиконкому, колеги-медики,
сусіди та мешканці міста про Віктора Решетняка

… хороший психолог і господарник… цілеспрямований…
… лікар-професіонал, для якого немає
дрібниць, і поважає насамперед професіоналів…
… за натурою захисник, дуже любить допомагати — це його натура…
… на все дивиться з оптимізмом, щирий,
справжній, молодий духом – цим притягує
людей…
… позитивний, чує кожного, намагається
розв’язати всі проблеми – і розв’язує… впорядкував місто…

… підтримує культурний розвиток і сприяє
його укоріненню, шанує традиції…
… чуйний, добрий, уважний, людяний…
… імпонує мені, як людина…
… для мене він насамперед — добрий сусіда…
… тримає руку на пульсі міста, робить все,
що від нього залежить, для покращення рівня життя вишгородців…
… відповідально ставиться до своєї роботи…
… хто іще з усіх попередніх мерів зробив
стільки — враховуючи нинішні обставини..?

… у першому скликанні зарекомендував
себе добре, а далі – час покаже…
… три операції робив, дуже важкі, — і тричі
рятував мені життя, зокрема й тим, що після
операції регулярно заходив до реанімації,
стежив за моїм станом…
… наш синочок живе на світі завдяки його
майстерності лікаря… і моя онука … а моїй
крихітній племінниці допоміг віднайти кошти
для лікування…
… хто б іще, маючи такі золоті руки і відчуваючи себе в медицині, як риба у воді, взявся за такий хворий організм, яким був Виш-

город іще п’ять років тому..?
… ризиковий, працював у гарячих точках,
не побоявся впрягтися у важелезний віз
міських проблем…
… для мене він нормальний…
… уміє контактувати з районом, областю…
для міста, для людей дуже важливо, щоб усі
гілки влади працювали без конфліктів…
… його є за що поважати… з ним рахуються... людина на своєму місці…
… такий мер, як треба… пообіцяв нам, і
ми не сумніваємося, що у Вишгороді скейтпарк буде...
Далі буде

Офіційно

Вишгород

26 лютого

2011 року
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Третя сесія Вишгородської міської ради шостого скликання

Про затвердження Генерального плану міста Вишгорода
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/1
Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні “, Законами України „Про основи
містобудування“, „Про планування та забудову територій “, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності “, враховуючи
матеріали Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст „Дніпромісто“ „Про
затвердження Генерального плану міста Вишгорода
“з погодженнями та позитивними висновками відповідних служб, проведеними громадськими слуханнями із обговорення проекту Генерального плану
м. Вишгорода, позитивним висновком комплексної
Державної містобудівної експертизи Державним під-

приємством „Науково-дослідний та проектний інститут містобудування“ та Протоколом №51 засідання
Президії архітектурно-містобудівної ради Мінрегіонбуду від 28 січня 2011 року, з метою сталого розвитку
міста Вишгорода міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Генеральний план міста Вишгорода.
2. Зобов’язати підприємства, їх об’єднання, установи та організації, незалежно від форм власності,
які здійснюють проектування, роботи з будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального ремонту,
здійснюють окремі види господарської діяльності у будівництві та землекористуванні, дотримуватись положень Генерального плану згідно із Законом України „Про відповідальність підприємств, їх

об’єднань, установ та організацій за порушення у
сфері містобудування “ від 10.11.94 зі змінами та доповненнями та іншими нормативно-правовими документами чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови А. Є. Пещеріна, постійно діючу комісію міської ради з питань стратегії
розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
(Д. Ю. Новицького) та Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних питань при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради» (В. Б. Залюбовського).
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті
«Вишгород».

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про встановлення місцевих зборів
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/2
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3,
12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу
України, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити такі місцеві збори згідно з додатком
1 до цього рішення:
а) Збір за місця для паркування транспортних засобів.
б) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових
патентів, зокрема й пільгових і короткотермінових,
сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, вста-

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 16 лютого 2011 року № 3/2

Про встановлення
місцевих зборів

Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх
філії (відділення, представництва), фізичні особи —
підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на майданчиках
для платного паркування та спеціально відведених
автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок,
відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їхнє місцезнаходження,
загальна площа, технічне облаштування, кількість
місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору.
1.2. Об’єкт і база оподаткування збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально
відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального
користування, тротуарах або інших місцях, а також
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету, за винятком площі земельної
ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30
Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа земельної
ділянки, відведена для паркування, а також площа
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний
день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 ква-

новленими у додатку 1 до цього рішення.
3. За період з 1 січня 2011 року до дня набрання
чинності цього рішення нараховані суми збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору включаються до податкового зобов’язання
того звітного місяця, в якому набирає чинності це рішення. При цьому фінансові санкції за несплату сум
збору за місця для паркування транспортних засобів і
туристичного збору, нараховані протягом такого терміну, не застосовуються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення
Вишгородської міської ради: «Про збір за парковку
автотранспорту» від 26.04.2007 року № 7/9; «Про ринковий збір» від 26.06.2007 року № 9/1; «Про встановлення вартості торгового патенту в місті Вишгороді у
2007 році» від 26.04.2007 р. №7/5 із змінами, внесеними рішенням Вишгородської міської ради № 17/5 від
24.04.2008 р. «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 26 квітня 2007 р. № 7/5 «Про

встановлення вартості торгового патенту в місті Вишгороді у 2007 році».
5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року,
крім підпункту а) пункту 1 «Збір за місця для паркування транспортних засобів», який набере чинності
після затвердження переліку спеціальних земельних
ділянок, відведених для організації та провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних
засобів.
6. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення до
органу державної податкової служби Вишгородського
району.
7. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.

дратний метр площі земельної ділянки, відведеної
для організації та провадження такої діяльності, у
розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
1.4. Порядок обчислення та терміни сплати
збору
1.4.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів
авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця
для паркування транспортних засобів. Остаточна
сума збору, обчислена відповідно до податкової
декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів),
сплачується у терміни, визначені для квартального
податкового періоду.
1.4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів на
земельній ділянці не за місцем реєстрації такого
платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної
ділянки.
1.4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
1.5. Порядок подання податкової декларації
(розрахунку)
1.5.1.Податкові декларації (розрахунки) подаються за базовий звітний (податковий) період, що
дорівнює календарному кварталу (зокрема й у разі
сплати квартальних авансових внесків) — протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

варів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення
державних грошових лотерей).
2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання
платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) фізичні особи — підприємці, які провадять
торговельну діяльність у межах ринків усіх форм
власності;
в) фізичні особи — підприємці, які здійснюють
продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді,
так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді
первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують
державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари
кожної окремої категорії відчужуються не частіше
одного разу за календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові
пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю винятково продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою
на підприємствах «Українське товариство сліпих»,
«Українське товариство глухих», а також фізичними
особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність винятково з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і
хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє;
сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко
і молочна продукція, крім молока і вершків згущених
із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та
свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти;

Розділ 2. Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
2.1. Платники збору
2.1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в
установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу то-
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мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які
перебувають з ними у трудових відносинах, через
пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або
адміністративні приміщення, що належать такому
суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої
продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових;
заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері
(ресторанне господарство), зокрема й у навчальних закладах, із обслуговування винятково працівників таких підприємств, установ та організацій, а
також учнів і студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які
провадять комп’ютерні та відеоігри.
2.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту
2.2.1. Із придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з
використанням таких товарів (незалежно від країни
їхнього походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби
реабілітації через торговельні установи, утворені з
цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території
військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих,
баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних
приладів.
2.2.2. Із придбанням пільгового торгового патенту
провадиться торговельна діяльність винятково з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і
конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та
картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери
управління центрального органу виконавчої влади у
галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних
та тих, що є культурною цінністю згідно з переліком,
затвердженим центральним органом виконавчої
влади у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду,
перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види
санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування
інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки,
дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий,
торф’яні брикети і дрова для продажу населенню,
газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у
житлових та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
2.2.3. Із придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність винятково з
використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва,

що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів,
нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної
продукції, що видаються юридичними особами —
резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у
абзаці першому цього підпункту, платники збору
можуть одночасно здійснювати продаж супутньої
продукції (незалежно від країни її походження):
ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі,
мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та
закріплювачі для малювання та живопису, полотна,
багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське
приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
2.3. Ставки збору:
2.3.1. За провадження торговельної діяльності
(крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних
колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)
та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного року (далі — мінімальна заробітна плата).
2.3.2. За провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних пунктах становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць — 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на
квартал:
для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата,
на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних
розважальних ігор) розмір мінімальної заробітної
плати;
для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, — розмір мінімальної заробітної плати збільшений у 2 рази, за кожний
гральний жолоб (доріжку);
для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без
них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, — розмір
мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
для проведення інших платних розважальних
ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне
окреме гральне місце.
2.3.5. За провадження торговельної діяльності
із придбанням пільгового торгового патенту — 0,05
розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
2.3.6. За провадження торговельної діяльності із
придбанням короткотермінового торгового патенту
за один день — 0,02 розміру мінімальної заробітної
плати.
2.3.7. Ставки збору округляються таким чином —
менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.
2.4. Порядок придбання торгового патенту
2.4.1. Для провадження передбачених цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт
господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі
дані:
а) найменування суб’єкта господарювання, код
за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я,
по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для
фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта
господарювання, а якщо патент придбається для
відокремленого підрозділу, — місцезнаходження
такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження)
пункту продажу товарів, пункту з надання платних
послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального
місця, позначення «виїзна торгівля»;
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує
право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є
заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
2.4.2. Дані, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються
з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така
заявка.
Звірка даних, наведених в поданій податковому
органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або
нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені
суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності даних, наведених у поданій
суб’єктом господарювання заявці, документам, на
підставі яких заповнена така заявка, або невнесення
до заявки усіх необхідних даних, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
2.4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі — підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний
термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.
2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту
платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.
2.4.5. Для провадження торговельної діяльності,
діяльності з надання платних послуг та діяльності
з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються
суб’єктами господарювання за місцем реєстрації
такого відокремленого підрозділу.
2.4.6. Для провадження торговельної діяльності,
діяльності з надання платних послуг та діяльності з
торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну
іноземної валюти.
2.4.7. У разі проведення ярмарків, виставокпродажів та інших короткотермінових заходів,
пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,
суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.
Кількість короткотермінових патентів не повинна
перевищувати кількості календарних днів року.
2.4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг
торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має
декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.
2.4.9. Форма торгового патенту та порядок його
заповнення встановлюються центральним органом
державної податкової служби.
2.5. Порядок та терміни сплати збору
2.5.1. Порядок сплати збору платниками збору,
які:
а) провадять торговельну діяльність або надають
платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) — за місцезнаходженням пункту продажу товарів
або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями — за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг — за
місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері
розваг;
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09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.20 Право на захист
12.40 Шеф-кухар. Сніданок
12.55 Навколо світу за 48
годин
13.25 Майстер-клас
13.50 Т/с «Вічний поклик»
15.00 Новини
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Фольк-music
17.05 Т/с “Атлантида”
18.20 Новини
19.00 “Розмова з країною”
На запитання громадян
відповідає Президент
України В.Ф.Янукович
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Армія
22.00 Футбольний код
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, 23.20 “ТСН”
07.25 Мультфільми
09.25 “Смакуємо”
10.00 Х/ф “П’ятеро дітей і
чаклунство”
11.50 “Велике перевтілення”
12.30 “Розкішне життя”
13.20 Х/ф “Скарби
Ельдорадо”
17.15 “Шість кадрів”
17.35 Х/ф “Ваша зупинка,
мадам”
20.00 “Зірка+зірка - 2”
22.20 Т/с “Маргоша - 4”
23.45 Х/ф “Опівнічний
ковбой”
01.35 Х/ф “Ваша зупинка,
мадам”
03.05 Т/с “Руда”

05.25 Служба розшуку дітей
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
10.35 Т/с “Солдати-15”
12.45 Факти. День
13.00 Чудо-люди
14.15 Анекдоти поукраїнськи
14.55 Х/ф “Ван Хельсінг”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00.50 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.55 Провокатор

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «Клуб 700»
07.30, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
08.00 “СТН-спорт-тижневик”
08.50 “Міська варта”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Файна садиба”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
С.Садальський
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Гроза”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Є.Кисельов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.20 «Бізнес+»
06.25 “Документальний
детектив”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Не можу сказати
“прощавай”
11.50 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки.
Таємниця проклятого
дерева”
19.15 “Національне талантшоу “Танцюють всі!”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

06.20, 07.50 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.20 Створи себе
07.25 «Життя зі знаком +»
08.00 Підкорення Арктики
09.00, 22.10 Створення
досконалості
11.00 Сутність звіра
12.15 Погляд у майбутнє
15.40 Журфікс
16.20 Живе багатство
України
16.45 Х/ф «Девід
Копперфілд»
18.30, 20.30, 23.15, 02.50
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
18.55 Скромна чарівність
сучасних технологій
19.45 Вода - лінія життя
20.15, 23.40, 05.40 Сильні
світу сього
21.10 Хіт-парад дикої
природи
00.00 Таємниці долі

04.55 Х/ф «Бумеранг»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 «З новим ранком»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Слід
Саламандри»
12.15 «Знак якості»
13.00 «Здоровенькі були»
14.00 «Судові справи»
15.00 «Чекай на мене»
16.55 Т/с «Завжди говори
«Завжди» - 5»
18.10 Т/с «Чокнута»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.35 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 «Команда мрії»
23.30 «Позаочі»
01.10 Х/ф “Москва сльозам
не вірить”
03.50 Т/с “Чокнута”
04.30 Мультфільм

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т / с
«Єфросинія. Продовження”
08.30 Т / с “Слід”
09.10 Х / ф “Реальний тато”
11.00, 19.20 Т / с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т / с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять.
Материнський термін”
14.00 Т / с “Слід”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т / с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
21.15 Т / с “Слід”
23.00 Х / ф “Відчайдушний”
01.10 Х / ф “Дев’ять ярдів”
02.45 Т / с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 “Нехай говорять”

8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.00 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.35 «Максимум»
13.40 Російські сенсації
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 Огляд. Надзвичайна
подія
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Гість»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Ковшик»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.35 Година суду
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани 2»
22.15 Сьогодні

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.35 «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 “Здрастуйте, я ваша
тітка, Тетяна Васильєва”
23.45 Нічні новини
00.05 “Проти ночі”
03.10 “Нехай говорять”

05.45 Х/ф «Подвійний
капкан»
08.25 «Правда життя» Тікай,
поки живий!
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 «Боєць»
15.15 Х/ф «Дума про
Ковпака»
17.00 Х/ф «Берег
порятунку»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць»
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»
01.00 Х/ф «Кровопивці»
02.40 «Речовий доказ»

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 “НанаЛюбов”
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!”

09.00 Підсумки дня
09.25 Слово регіонам.
Дайджест
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.15 Хай щастить
12.35 Шеф-кухар. Сніданок
12.55 Книга.ua
13.20 Хай так
13.45 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.20 Новини
19.00 “Розмова з країною”
На запитання громадян
відповідає Президент
України В.Ф.Янукович
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
22.00 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)

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 Мультфільми
10.00 “Сімейні драми”
10.55, 18.45 “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 Х/ф “Конан-варвар”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Конан-варвар”
02.00 Т/с “Руда”
04.20 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.10 Т/с “Ведмежий кут”

05.35 Світанок
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”
11.35 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.20 Т/с “Хіромант”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Старим тут не
місце”

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 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Кам’яна квітка”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Є.Кисельов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

05.10 “Документальний
детектив”
05.35 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Комісар Рекс”
08.55 Х/ф “Вокзал для двох”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Моя правда. Альона
Апіна: майстер комбінацій”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.15 “Чужі помилки. Янгол
знімає крила”
19.20 “Правила життя.
Супермаркети: територія
обману”
20.25 “Наукова середа.
Проект “Зараза. Ворог
всередині нас”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.00 Руйнівники міфів
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф “Моя дівчинка - 2”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Межа”
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Чорне Різдво”
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
Зона ночі
02.35 Школа спектралізму
03.05 Українська художня
школа

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 “Народний
контроль”
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, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.20, 07.45 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.00, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.05 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.40, 03.10, 05.20 Диваки
20.15, 23.40, 05.40 Сильні
світу сього
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Історія великих
фокусників

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Слід
Саламандри”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 5”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Гаряче крісло”
23.30 “Моя країна”
00.10 “Дві кінські сили”
00.35 Т/с “Дев’ять”
01.35 Т/с “Пуститися берега
- 2”
02.35 Подробиці

05.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т / с
«Єфросинія. Продовження”
08.20 Т / с “Слід” (детектив)
(1)
10.00, 20.15 Т / с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т / с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т / с “Кохання та інші
дурниці” (мелодрама) (59
серія) (1)
13.00 “Нехай говорять. Рідні
вороги”
14.00 Т / с “Слід” (детектив)
(1)
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15 Т / с “Дорожній
патруль”
22.20 Х / ф “Танцюй...”
00.20 Х/ф “Тюдори”
01.25 Х / ф “Відчайдушний”

8.35 Огляд. Надзвичайна
подія
9.00 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Братани 2»
14.35 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 Головна дорога
16.05 Т/с «Таємничий
острів» «Чого ти боїшся?»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Лютня»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.35 Справи сімейні
19.25 Двома словами про
все
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани»
22.15 Сьогодні
22.40 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.35 Середовище
проживання. “Дірка від
бублика”
23.45 Нічні новини
00.05 “Проти ночі”

05.40, 17.05 Х/ф “Берег
порятунку”
06.50, 15.20 Х/ф “Дума про
Ковпака”
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 “Боєць”
18.30 “Речовий доказ”
Наздогнати “шумахера”!
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Боєць”
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”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 2”
02.30 “Речовий доказ”
03.00 «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 “НанаЛюбов”
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”

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома
Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
05.00 Руйнівники міфів
06.30 «Ранок на 5-му»
05.50 М/с «Стюарт Літл»
06.10 М/с «Сімейка Адамсів» 09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 «Бізнес-час»
07.00, 07.10 «Підйом»
09.25, 00.30, 03.30
07.05 Смішарики
«Автопілот-новини»
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
09.35, 13.20, 14.20
Репортер
«5 елемент»
12.05 Т/с «Курсанти»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.15 Т/с “Татусеві дочки”
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
14.45 Teen Time
18.00, 20.30, 03.00 «Час
14.50 Т/с «АйКарлі»
новин»
15.45 Teen Time
10.30, 11.30, 12.30 «Прес15.50 Т/с «Останній акорд» конференції у прямому
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
ефірі»
17.55 Т/с “Вороніни”
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
19.15 Спортрепортер
закону»
19.35 Батьки і діти
18.30, 23.40, 04.30
22.40 Новий погляд
«Київський час»
23.40 Т/с “Межа”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей важливо»
21.00, 02.00 «Час»
01.15 Новий погляд
21.50, 03.40 “Народний
02.05 Х/ф “Атланта”
контроль”
03.45, 04.35, 05.10 Зона ночі
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
03.50 І буде новий день
преси”
04.40 Невідома Україна
00.40 “Ресторанні новини”
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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 Темний силует
12.30 Шеф-кухар. Сніданок
12.50 Крок до зірок.
Євробачення
13.40 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Прем’єра. Д/ф
“Відверта розмова”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Слово регіонам
21.55 Досвід
22.45 Мегалот

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, 02.30 “ТСН”
07.25 Мультфільми
10.00 “Сімейні драми”
10.55, 18.45 “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 “Руда Соня”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
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 “Руда Соня”
02.45 Т/с “Руда”
04.20 Т/с “Любов - не те, що
здається”
05.10 Т/с “Ведмежий кут”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
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”
11.35 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.20 Т/с “Хіромант”
17.35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант”
22.25 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 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Золота стежка”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Є.Кисельов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
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 “Щасливої
дороги!”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Правила життя.
Супермаркети: територія
обману”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Чужі помилки Квітка
смерті”
19.05 “Зіркове життя.
Прокляття Майстра та
Маргарити”
20.05 “Російські сенсації.
Віща Алла”
21.05 “Російські сенсації.
Сезон полювання на
кумирів”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.00 Руйнівники міфів
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Класний мюзикл:
випускний”
11.50 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здравствуйте, я ваша мама!
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Межа”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/ф “Потрясіння.
Землетрус у Нью-Йорку”
02.40, 04.35, 03.35, 05.00

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”

07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.45 Мультфільм
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.00, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.05 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.20 Диваки
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.40 Сильні
світу сього
22.10 Історія великих
фокусників
00.00 Таємниці долі
03.35 Правда окопів

04.50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Слід
Саламандри”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 5”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Розбір польотів”
23.15 Д/ф “Крутий маршрут
Ігоря Крутого”
00.20 Т/с “Дев’ять”
01.15 Т/с “Пуститися
берега-2”
02.10 Подробиці

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т / с
«Єфросинія. Продовження”
08.20 Т / с “Слід”
09.00 Т / с “Дорожній
патруль”
10.00, 20.15 Т / с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т / с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т / с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять.
Змінити собі”
14.00 Т / с “Слід”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15 Т / с “Дорожній
патруль”
22.20 Т / с “Слід”
00.00 Х/ф “Тюдори”
01.10 Х / ф “Танцюй...”
02.45 Т / с “Мовчазний
свідок”

7.00 Сьогодні
7.20 Х/ф «Жила собі
дівчинка»
8.30 Російська начинка
9.00 Сьогодні
9.20 Квартирне питання
10.20 Д/ф «Давид»
10.55 Х/ф «Єгорушка»
12.40 Т/с «Братани 2»
14.30 «Операція Тарантела».
Таємниця замаху на
Сталіна»
15.20 Т/с «Стріляючі гори»
18.00 Сьогодні
18.35 Т/с «Стріляючі гори»
19.30 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.25 Т/с «Братани 2»
22.15 «Надзвичайна подія.
Розслідування. Мільйонери
з трущоб»
22.40 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»
23.35 Таємнича Росія.
Тверська область.
Чудовисько по сусідству?
0.30 Рубльовка. Live

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 «Жити здорово!»
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.05 “Модний
вирок”
13.15, 01.35 «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 “Михайло Горбачов.
Він прийшов дати нам
волю”
00.35 Нічні новини

05.40 Х/ф “Берег
порятунку”
06.45, 15.30 Х/ф “Дума про
Ковпака”
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
- 3”
14.30 Т/с “Боєць”
17.00 Х/ф “Убивство свідка”
18.30 “Правда життя” Моє
надлюдське тіло
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Боєць”
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”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.45 “Речовий доказ”

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 “НанаЛюбов”
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
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.25 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Шеф-кухар. Сніданок
13.10 Наша пісня
13.50 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
18.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єрліга. “Севастополь”
(Севастополь) - “Шахтар”
(Донецьк)
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.50 Слово регіонам
22.00 Глибинне буріння

06.05 “Служба розшуку
дітей”
06.10 “Гроші”
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, 01.40 “ТСН”
07.25 Мультфільми
10.00 “Сімейні драми”
10.55, 18.45, 05.00 “Не
бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 “Анатомія слави”
14.50 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
20.10 Х/ф “Ласкавий май”
22.25 Т/с “Маргоша - 4”
23.50 Х/ф “Рудо та Курсі”
01.55 Т/с “Руда”
05.50 Мультфільми “У
порту”

05.20 Факти
05.35 Світанок
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”
11.35 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.25 Т/с “Хіромант”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Володар бурі”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 21.00, 23.00,
03.00 “Столичні телевізійні
новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 03.25 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Дочка моряка”
19.00 “Баскетбол. Українська
Суперліга. БК “Київ” - БК
“Будівельник”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Шкільний вальс”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Зіркове життя.
Прокляття Майстра та
Маргарити”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Неймовірна правда
про зірок”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.15 “Чужі помилки.
Остання справа
журналістки”
19.20 “Моя правда. Ірина
Білик: Коли кохання стає
отрутою”
20.20 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.00 Руйнівники міфів
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Крок уперед”
11.30 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Межа”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/ф “Потрясіння.
Землетрус у Нью-Йорку”
02.40, 03.40, 04.10, 05.00
Зона ночі
02.45 Кузня неімущих

06.01 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 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»
21.30 “РесПубліка з Анною
Безулик”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.40 “Машина часу”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.20, 07.45 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.00, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.05 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.15 Диваки
20.15, 23.40, 05.40 Сильні
світу сього
20.50 24 години. Головне

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Слід
Саламандри”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 5”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Гаряче крісло”
23.30 Д/ф “Брама часу.
Реінкарнація”
00.45 Т/с “Дев’ять”
01.40 Т/с “Пуститися
берега-2”
02.25 Подробиці

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т / с
«Єфросинія. Продовження”
08.20 Т / с “Слід” 09.00 Т / с
“Дорожній патруль”
10.00, 20.15 Т / с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т / с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т / с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять.
Колишніх свекрух не
буває?”
14.00 Т / с “Слід”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.15 Т / с “Дорожній
патруль”
22.15 Т / с “Слід”
00.00 Х/ф “Тюдори”
01.10 Х / ф “Скляний дім”
03.00 Щиросердне зізнання
03.30 Події

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 2»
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» «Коротка зустріч»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара. Помста
десантника»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Слідопит.
Слідами золотого коня»
20.30 Т/с «Братани 2»
22.20 Т/с «Павутина 4.
Маска короля»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Золотий
капкан”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “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
00.05 «Судіть самі»

05.50 Х/ф “Убивство свідка”
07.05, 15.25 Х/ф “Дума про
Ковпака”
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
- 3”
14.25 Т/с “Боєць”
16.45 Х/ф “Тупик”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Таємниця Вовкаперевертня
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Боєць”
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”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.50 “Речовий доказ”

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 “НанаЛюбов”
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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09.00 Підсумки дня
09.25 Слово регіонам.
Дайджест
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
13.05 Шеф-кухар. Сніданок
13.20 Околиця
13.50 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Магістраль
16.35 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Металург” (Запоріжжя) “Іллічівець” (Маріуполь)
17.45 Новини
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 “Сніданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 “ТСН”
07.25 Мультфільми
10.00 “Сімейні драми”
10.55, 18.45, 04.45 “Не
бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Х/ф “Ласкавий май”
16.00 “Україна: історія
катастроф. Потопи”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
20.00 “Без мандата, без
гламура”
21.10 Х/ф “Таксі”
22.55 “ГПУ”
00.00 Х/ф “Кендімен:
прощання з плоттю”
01.40 Х/ф “Рудо та Курсі”
05.35 “Концерт
Н.Могилевської “Цей
танець”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
11.30 Т/с “Солдати-15”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Особиста справа
капітана Рюміна”
15.25 Т/с “Хіромант”
17.40 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-3”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с “Під зливою куль”
23.55 Х/ф “Викрадачі тіл”
01.45 Факти
02.15 Х/ф “Володар бурі”

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 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
09.30, 19.25, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Формула успіху”
13.20 “Запитай та
прислухайся”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Таємнича
знахідка”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Є.Кисельов
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.10 “Бізнес+”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10 24 години. Головне
питання
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.45 Мультфільм
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.00, 15.40, 02.30 Твій хіт
10.50, 17.05 Життя серед
життя
11.15, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.30, 03.10, 05.05 Диваки
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.35 Сильні
світу сього

06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Слід
Саламандри”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-10”
17.00 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 5”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.35 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
21.35 “Що? Де? Коли?”
22.33 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
02.00 Подробиці
02.35 Т/с “Дев’ять”
03.15 Т/с “Пуститися
берега-2”
03.55 Т/с “Чокнута”

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т / с
«Єфросинія. Продовження”
08.20 Т / с “Слід”
09.00 Т / с “Дорожній
патруль”
10.00 Т / с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т / с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т / с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять.
Понаїхали тут”
14.00 Т / с “Слід”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т / с “Охоронець - 3”
00.10 Х / ф “Смокінг порязанськи”
02.00 Х / ф “Червона
перлина кохання”
03.30 Події
03.50 Критична точка

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Зоря” (Луганськ) “Волинь” (Луцьк)
14.55 Біатлон. Чемпіонат
світу. Спринт (жінки)
16.35 Наша пісня
17.10 Феєрія мандрів.
Чатир-Даг
17.40 В гостях у Д. Гордона
18.30 Зелений коридор
18.45 Хай так
19.10 Майстер-клас
19.40 Золотий гусак
20.10 Концертна програма
“Офіцерська честь”
21.00 Підсумки дня
21.50 Концертна програма
“Офіцерська честь”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

07.25 “Справжні лікарі”

08.40, 15.15, 02.40 Твій хіт
09.00, 20.20 24 години. Світ
09.15 Створи себе
10.00 За сім морів
10.25 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
16.20 Практичний порадник
екстремального туриста
16.50 PRO Читання
17.30 Няньки дикої природи
18.00 Живе багатство
України
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
19.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20.00 24 години. Бізнес
20.50, 05.10 Зелена варта
21.10 Х/ф «Ідеальні женихи»
23.00 Конкурс краси Miss
Blonde Ukraine

04.40 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.10 «Найрозумніший»
09.00 «Формула любові»
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.20 “Вирваний з натовпу”
12.00 “Наші”
12.50 Х/ф “А ви йому хто?”
15.00 “Побачення у темряві”
16.00 «КВК»
18.10 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19.00 «Розсмішити коміка»
20.00 Подробиці
20.30 Концерт “8 березня у
Великому місті”
23.00 Х/ф “Секс у великому
місті”
01.50 Х/ф “Іствікські відьми”
03.45 Подробиці
04.15 “Побачення у темряві”

08.15 “Світське життя”
09.05 “Хто там?”
10.00 “Шість кадрів”
10.40 “Велике
перевтілення”
11.25 “Анатомія слави”
12.20 «Мій зможе»
14.00 Х/ф «Таксі»
15.45 «Зірка+зірка - 2»
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Героїня свого
роману”
21.50 Х/ф “Оля + Коля”
23.45 Х/ф “Ласий
шматочок”
01.25 Х/ф “Кендімен:
прощання з плоттю”
02.55 “Зірка+зірка - 2”
04.10 Т/с “Руда”
05.40 “Справжні лікарі”
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23.10 “ВусоЛапоХвіст”

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 01.00
Репортер
09.10 Х/ф “Бунтарка”
11.30 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здравствуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.55 Т/с “Межа”
01.15 Спортрепортер
01.25 Х/ф “Дівчата зверху”
02.55, 03.35, 04.20 Зона ночі
03.00 Олександр Довженко.
Роздуми після життя
03.15 Зачароване колесо”

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, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 «Сканер»
15.20 «Своїми очима»
16.20 «Трансмісія»
17.25, 04.40 «Хроніка дня»
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
9.00 Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.00 Сьогодні
12.40 Т/с «Братани 2»
14.30 Огляд. Надзвичайна
подія
15.00 Сьогодні
15.30 Рятувальники
16.05 Т/с Таємничий
острів». «План»
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Собака Павлова»
17.35 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 Сьогодні
18.35 Х/ф «Сьома жертва»
20.25 Д/ф «Друга ударна.
Віддана армія Власова»
22.00 «Нтвшники». Арена
гострих дискусій
23.00 Х/ф «Любов під
грифом «Цілком таємно»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 “Добрий ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 «Жити здорово!»
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.20 “Модний
вирок”
13.15, 01.45 «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, 01.05 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Свідки»
23.45 Нічні новини
00.05 «Три любові Євгена
Євстигнєєва»

05.30 Х/ф “Тупик”
07.00 Х/ф “Дума про
Ковпака”
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
- 3”
14.35 Т/с “Боєць”
17.00 Х/ф “Подарунки
телефоном”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Боєць”
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”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.50 “Речовий доказ”
03.20 «Свідок»
03.40 «Правда життя»

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 “НанаЛюбов”
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”

04.50 Факти
05.20 Х/ф «Пригоди Бріско
Каунті-молодшого»
07.25 Козирне життя
08.00 Х/ф “Універсальний
агент”
10.00 “Смак” Кулінарна
програма
11.15 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.50 Квартирне питання
12.55 Х/ф “Заборонена
реальність”
14.55 Ти не повіриш!
15.50 Під прицілом
16.50 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia.
Дайджест
19.55 Т/с “Рюріки”
20.25 Х/ф “Чого хочуть
жінки?”
23.05 Х/ф “Рембо-4”
00.50 Х/ф “Викрадачі тіл”
02.25 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.50 “Смак успіху”
10.25 «Клуб 700»
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 “Голос перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Формула успіху”
16.10 Х/ф “Весна в Москві”
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
Є.Кисельов
21.00, 01.00, 03.10 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Потяг іде на Схід”
23.10 “Мультфільми”
23.30 “Запитай та
прислухайся”

05.25 “Наші улюблені

06.00 Срібний апельсин

7.30 Їхні звичаї
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.00 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.35 Т/с «Корида — це
життя 3. Спадкоємці»
12.00 Сьогодні
12.25 «Кулінарний двобій» з
Д. Рожковим
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
згадку
15.00 Сьогодні
15.20 Останнє слово
16.20 Очна ставка
17.15 «Наші» з Л.
Новоженовим»
18.00 Сьогодні
18.30 Професія — репортер
19.00 «Максимум»
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.45 «Муз. рингНТВ».
Супербитва
23.05 Х/ф «Любов під
грифом «Цілком таємно» 2»

05.00, 09.00 Новини
05.05 «Добрий ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
11.00 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15 “Модний вирок”
13.15, 05.10 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «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
23.45 Х/ф “Кицюня”
02.30 Х/ф “Щовечора в
одинадцять”
03.50 Х/ф “Про тебе”

06.45, 04.00 Х / ф
“Бендслем”
08.50 Т / с “Охоронець - 3”
11.00 Ласкаво просимо
12.00 Т / с “Охоронець - 3”
13.45 Х / ф “Своя правда”
18.00, 19.20 Т / с “Смак
граната”
19.00 Події
21.15 Т / с “Дорожній
патруль”
23.25 Х / ф “Одинокий
ангел”
01.20 Х / ф “Краще не
буває”
03.40 Події
05.40 Срібний апельсин

06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.45 Х/ф “Богиня праймтайму”
17.45 “Вiкна-Новини”
17.55 Х/ф “Операція “И” та
інші пригоди Шурика”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.40 “Україна має
талант!-3”

05.15 Х/ф “Бібі - маленька
чарівниця і таємниця нічних
мультфільми”
птахів”
07.00 Х/ф “Бунтарка”
06.35 Х/ф “В моїй смерті
09.00 Клуб Disney: М/с
прошу винити Клаву К.”
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
07.55 “Караоке на Майдані” “Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
09.00 “Їмо вдома”
11.10 Мрії збуваються
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
12.15 Файна Юкрайна
13.45 Даєш молодь
10.45 М/ф “Пінгвіни
14.50 Скеч-шоу “Красуні”
15.55 Смішно, до болю
Мадагаскару”
16.55 Зроби мені смішно
11.45 “Україна має
17.55 Х/ф “Кохання-зітхання
- 2”
талант!-3”
20.00 Замок страху
21.00 Хто проти блондинок?
14.35 “Неймовірна правда
22.05 Х/ф “Солдат”
про зірок”
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф “Вердикт за
16.55 Х/ф “Операція “И” та гроші”
02.35, 05.45, 03.30, 04.15,
інші пригоди Шурика”
05.00, 06.35 Зона ночі
19.00 “Танці з зірками”
02.35 Де ти, Україно?
03.30, 04.15, 05.05 Невідома
23.00 “Смішні люди”
Україна

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Ріккі-Тіккі-Таві”
06.45 М/ф “Жив собі пес”
07.00 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.20 Х/ф “Подарунки по
телефону”
11.30 “Речовий доказ”
Наздогнати “шумахера”!
12.00 Спецпідрозділ “Барс”
Полювання на злочинців
12.30 Х/ф “Інспектор
Лосєв”
17.00 Т/с “Каменська - 2”
21.30 Х/ф “Ментівські війни.
Епілог”
23.40 Х/ф “Плетена
людина”
01.45 Х/ф “Мутанти - 3”
03.10 “Речовий доказ”
03.40 “Правда життя”
04.35 “Агенти впливу”

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”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.30 «Бістро-ТБ»
09.25 «Своїми очима»
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»
14.25 «Гра долі»
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”
22.00, 03.40 “Територія
закону”
22.30 “Вікно в Америку”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 “Крокодил”
13.00 “Одна за всіх”
13.30 “Зірки проти караоке”
14.30 Т/с “Хто у домі
господар”
15.30 Х/ф “Лікар Дуліттл”
17.30 Т/с “Універ”
18.30 “Нереальні предки”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Універ”
22.00 “Жіноча ліга”
23.00 Т/с “Реальна кров”
00.05 “На добраніч, мужики!”
01.05 “Дім-2” Спецвипуск
01.35 Музична програма “До
світанку”
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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
11.15 Так просто! Василь
Бондарчук
11.40 Шеф-кухар країни
12.30 Х/ф “Був місяць
травень”
13.50 Золотий гусак
14.15 Ближче до народу
14.40 Біатлон. Чемпіонат
світу. Гонка переслідування
15.55 В гостях у Д. Гордона
16.55 Діловий світ. Тиждень
17.30 Х/ф “Дитя”
20.30 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
02.05 ТелеАкадемія

07.15 Х/ф “Племіннички”
08.40 Мультфільми
“Василиса Прекрасна”
09.05 “Лото-забава”
10.00 “Ремонт +”
10.50 “Смакуємо”
11.25 “Розкішне життя”
12.20 “Міняю жінку - 3”
13.50 “Шість кадрів”
14.45 Х/ф “Героїня свого
роману”
16.35 Х/ф “Оля + Коля”
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 «ТСН-тиждень»
01.05 Х/ф «Керрі»
02.50 Т/с “Руда”
04.20 Х/ф “Ласий шматочок”
05.50 Мультфільми
“Маленький Мук”

05.25 Факти
05.40 «Смак» Кулінарна
програма
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти поукраїнськи
08.00 Т/с “Рюріки”
08.25 Х/ф “Заборонена
реальність”
10.35 Ти не повіриш!
11.35 Козирне життя
12.00 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.45 Х/ф “Чого хочуть
жінки?”
16.25 Чудо-люди
17.40 Наша Russia.
Дайджест
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць”
21.45 Х/ф “Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць-2:
Колиска життя”
23.55 Голі та смішні
01.15 Х/ф “Рембо-4”
02.45 Інтерактив. Тижневик

07.40 “В гостях у Д.Гордона”
В.Суворов
09.30 “Корисна розмова”
09.40 “Навчайся з нами”
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Мультфільми»
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос перемоги”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Мультфільми”
16.50 “Я українець”
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
“Садко”
23.15 “Медицина з
І.Трухачовою”
23.25 “Запитай та
прислухайся”

05.45 “Наші улюблені

06.20 Х/ф “Принци повітря”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
06.50 Х/ф “Стережись
08.35 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
автомобіля”
09.20 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
08.50 “Їмо вдома”
09.45 Даєш молодь
10.00 “Неймовірні історії
10.20 Замок страху
11.25 Хто проти блондинок?
кохання”
12.30 Кліпси
11.00 “Караоке на Майдані” 12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
12.00 “Танці з зірками”
14.25 Аналіз крові
17.00 “Моя правда. Ірина
15.10 Info-шОК
16.15 Т/с “Вороніни”
Білик. Коли кохання стає
17.15 Х/ф “Красуня”
отрутою”
20.00 Співай, якщо можеш
21.15 Х/ф “Адвокат диявола”
18.00 “Містичні історії-2 з
00.10 Скеч-шоу “Красуні”
Павлом Костіциним”
00.50 Спортрепортер
19.00 “Битва екстрасенсів. 00.55 Х/ф “Бірфест”
02.45, 03.45, 04.05 Зона ночі
Боротьба континентів”
02.50 Чорний Колір
21.00 Х/ф “Мама напрокат” порятунку
03.20 SOLO-MEA
23.00 Т/с “Доктор Хаус”
03.50 Невідома Україна

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”
08.25 “Бістро-ТБ”
10.20 “Феєрія мандрів”
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
11.50 «Досягти мети»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
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 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”
22.30 “Час-Тайм”

05.50, 02.45, 04.55 Диваки
06.20 PRO Читання
06.45, 15.50, 02.25 Твій хіт
07.10, 09.30 Мультфільм
07.30 Клуб 700
07.55 Клуб Суперкниги
08.20 Створи себе
08.30 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
09.00 Японія очима гурмана
з Нардою
10.00, 21.10 Сутність звіра
11.00 Няньки дикої природи
11.25 Жива енциклопедія
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.55 Конкурс краси Miss
Blonde Ukraine
17.05 Х/ф «Ідеальні женихи»
19.00 Створення
досконалості
20.00, 05.15 Зелена варта
20.30 24 години. Світ
20.45 Практичний порадник
екстремального туриста
22.10 Х/ф «Помінятися
тілами»
00.00 Таємниці долі

07.15 “Городок”
07.50 М/с “Маша та
Ведмідь”
08.05 “Доки всі вдома”
09.00 “Неділя з
“Кварталом””
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
09.55 “Неділя з “Кварталом”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним”
10.30 “Неділя з “Кварталом”
10.35 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.45 «Орел і Решка»
12.45 “Неділя з “Кварталом”
12.55 Х/ф “Найчарівніша та
найпривабливіша”
14.45 “Неділя з “Кварталом”
15.00 Х/ф “Секс у великому
місті”
17.55 “Неділя з “Кварталом”
18.00 Т/с “Точка кипіння”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Т/с “Точка кипіння”
22.50 Х/ф “Контроль над
гнівом”
01.00 Подробиці тижня

06.00 Срібний апельсин
06.50 Х / ф «Мільйонер
мимоволі»
08.40 Т / с “Дорожній
патруль”
10.50 Х / ф “Своя правда”
15.10 Т / с “Смак граната”
18.00, 19.20 Т / с “Катя.
Продовження”
19.00 Події
21.20 Т / с “Дорожній
патруль”
22.20 Футбольний уїк-енд
23.30 Х / ф “Халк”
02.15 Ігор Крутий. Любов,
схожа на сон
03.30 Події
03.50 Х / ф “Мільйонер
мимоволі”
05.25 Срібний апельсин

8.30 Авіатори
9.00 Сьогодні
9.20 Перша передача
9.55 «Увага. Розшук!» з І.
Вовк
10.35 Х/ф «Виправленому
вірити»
12.00 Сьогодні
12.30 Всенародна актриса
Ніна Сазонова
13.20 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.00 Сьогодні
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 Огляд. Надзвичайна
подія
18.00 «Сьогодні»
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Спецгрупа. Точка
розлому»
22.50 Т/с «Повернення
Мухтара 2. Свідок. Привіт
від Цапіка»
0.40 Нереальна політика

06.00 Новини
06.10 «Генії і лиходії»
06.35 Комедія «Наші сусіди»
08.00 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці і
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.00, 12.00 Новини
10.10 «Смак»
10.50 «Ія Савіна. Гримуча
суміш із дзвіночком»
12.15 “Любов очами
чоловіків”
13.35 “Олена Яковлева.
ІнтерЛєночка”
14.40 Х/ф “Рита”
16.45 “Повернися, кохання!”
Концерт Олександра
Сєрова
18.40 Х/ф “Попелюшка.ru”
21.00 “Час”
21.15 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
23.05
“ПрожекторПерісХілтон”
23.55 Х/ф “Продається
дача”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 Comedy Woman
13.00 «Одна за всіх»
13.30 “Нереальні предки”
14.30 Т/с “Хто у домі
господар”
15.00 “Гола правда”
15.30 Х/ф “Лікар Дуліттл - 2”
17.30 Телесервал “Універ”
18.30 “Інтуїція”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Жіноча ліга”
23.00 Т/с “Реальна кров”
00.05 “На добраніч, мужики!”
01.05 “Дім-2” Спецвипуск
01.35 Музична програма “До
світанку”

Шановні акціонери!
Дніпровське ЗАТ «Гідроспецбуд» повідомляє,
що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
20 квітня 2011 року за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик
Порядок денний
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2010 рр.
2. 3віт Спостережної Ради за період 2009-2010
рр.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за період
2009-2010 рр.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансово-господарської
діяльності за 2009-2010 рр.
5. Прийняття рішення про переведення випуску
іменних акцій товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування та
затвердження рішення про дематеріалізацію.
6. Обрання Депозитарію, затвердження умов договору з ним.
7.Обрання Зберігача, затвердження умов договору з ним.
8. Припинення дії договору № 56 від 07 липня
2009р. з реєстратором товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» та призначення дати припинення ведення
реєстру.
9. 3атвердження порядку вилучення і знищення
сертифікатів акцій.
10. Призначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження здійснювати
персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо
забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
ВТАЄМО з днем народження
Олександра Яковича
РУДЕНКА!
Достатку, добра,
довголіття;
У кожній справі
хай завжди щастить;
Вік щедрий,
як калинове суцвіття,
В любові,
щасті й радості прожить!
Дружина, сини та дочки
На СТО «Авто Стандарт Сервіс» потрібен СЛЮСАРЗВАРЮВАЛЬНИК по ремонту легкових автомобілів.
Місце розташування: смт Димер, Шевченка, 89
(на території автобусного парку).
Тел: (04596) 3-10-55, (095) 050-71-45

У зв’язку з відкриттям
нового салону
потрібен перукар.
Тел: (098) 977-76-32

мультфільми”

11. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
12. Прийняття рішення про зміну найменування
Дніпровського Закритого Акціонерного Товариства
«Гідроспецбуд» на Дніпровське Приватне (або Публічне) Акціонерне Товариство «Гідроспецбуд» у зв’язку з
приведенням діяльності товариства у відповідність до
вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13.Затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві
України.
14. Затвердження положень про загальні збори,
наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію у
відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 20 квітня 2011 року за місцем проведення
загальних зборів з 8-00 до 10-00.
Початок загальних зборів — об 11-00, 20.04.2011р.
Для реєстрації учасників при собі мати паспорт
або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати доручення, яке оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери зможуть за місцем
знаходження Правління товариства, починаючи з 20
березня 2011 року в понеділок та середу кожного робочого тижня з 13-00 до 16-00.
Пропозиції акціонерів стосовно порядку денного
приймаються у письмовому вигляді у термін, передбачений чинним законодавством України.
Довідки за телефоном: (04596) 54-596, 54-887,
23-737.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Троє з
Простоквашина”
06.45 М/ф “Канікули в
Простоквашині”
07.00 Т/с “Інспектор Деррік”
09.25 Т/с “Каменська - 2”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Таємниця Вовкаперевертня
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.40 Т/с “Каменська - 2”
16.55 Х/ф “Ментівські війни.
Епілог”
19.00 Х/ф “Закусочна на
колесах”
21.15 Х/ф “Прибрати
Картера”
23.20 Х/ф “Гідра”
Новий напрямок! Офіс!
Робота в м. Києві.
Менеджер з персоналу.
Навчання, кар’єрний ріст,
високі доходи!
Тел: (050) 641-75-20

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
матрац електричний проти
великий трирівневий гараж у кооперативі
пролежнів для лежачих. Тел: 2-59-89
«Лісний». Тел: (067) 904-80-55
автомобіль ВАЗ 21011 1981 р. випуску,
16 000 грн. Тел: (097) 330-15-37

будинок, ділянку 60 соток, с. Ровжі.
Тел: 5-78-64, 5-21-01, (063) 491-51-38

Тринадцять дерев’яних плит на підлогу 60х60х4 см. Тел: 2-30-40
І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, ламінат, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей, шпалери, відкоси.
Тел: (093) 451-63-04
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Ювілей нашого директора – Олега Івановича ТИМЧЕНКА
– співпав із Днем захисника Батьківщини. І це – символічно.
Адже він – відданий справі патріот, а роль захисника виконує
як у великому, так і в малому. Педагогічний колектив за ним,
як за кам’яною стіною . Доброзичливий і відповідальний, врівноважений і вимогливий, Олег Іванович уже понад двадцять
років – на чолі педагогічного та учнівського колективу першої
школи міста. І ми ладні працювати з ним ще довго-довго.
Зичимо ювіляру багатирського здоров’я! Щоб завжди посміхалась йому доля, а роки приносили тільки радісні події!
Нехай краплини долі золотої
Впадуть дощами вдячності, уваги!
Бажаємо наснаги молодої,
Від Бога – щастя, від людей - поваги!

Трудовий колектив Вишгородської зош №1 I-III ст.

Міський телеканал ТРК «Више
Град» (на каналі Ru. Music)
Дивіться наші програми щодня о:
6.30, 8.30, 10.30, 15.00, 20.30, 22.30
АНЕКДОТ
Згідно з останніми астрономічними
дослідженнями, розумні істоти в космосі все-таки є, але від нас вони воліють
триматися на солідній відстані, що зайве доводить їхню розумність.
***
Син питає в батька:
- Тату, а це правда, що всі казки починаються словами «Жили собі дід та
баба...»?
- Ні, синку. Справжні казки починаються словами: «Якщо ви проголосуєте
за мене на виборах...»

Офіційно

Вишгород

26 лютого
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Третя сесія Вишгородської міської ради шостого скликання
(Початок на стор. 6)
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу — за місцем реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах,
пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, — за місцем провадження такої діяльності.
2.5.2. Терміни сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту —
не пізніш як за один календарний день до початку
провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім
торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання
платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг — щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
2.5.3. Під час придбання торгового патенту
суб’єкт господарювання вносить суму збору за
один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під
час придбання торгового патенту, зменшується
сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
2.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату
збору авансовим внеском до кінця календарного
року.
2.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені терміни, вважаються податковим боргом і стягуються
до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
2.6. Порядок використання торгового патенту:
2.6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути
розміщений:
біля-на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — реєстратора розрахункових операцій;
на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також
на лотках, прилавках та інших видах торговельних
точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;
у пунктах обміну іноземної валюти;
у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні
ігри.
2.6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та
доступний для огляду.
2.6.3. Для запобігання пошкодженню торгового
патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок
затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених
цією частиною місцях. При цьому оригінал такого
патенту повинен зберігатися у відповідальної особи
суб’єкта господарювання або відповідальної особи
відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.
2.6.4. Торговий патент діє на території, на яку
поширюються повноваження органу, який здійснив
реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
2.6.5. Передача торгового патенту іншому
суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

2.6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.
2.7. Термін дії торгового патенту:
2.7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, — 60 календарних місяців.
2.7.2. Короткотерміновий торговий патент — від
одного до п’ятнадцяти календарних днів.
2.7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг — вісім календарних кварталів.
2.7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим рішенням термін,
дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке
порушення.
2.7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього рішення підлягає
патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це орган державної
податкової служби Вишгородського району. При
цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав,
а суб’єкту господарювання повертається надмірно
сплачена сума збору.
Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору
3.1.1. Платниками збору є громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Вишгорода, на якій діє
рішення Вишгородської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений термін.
3.1.2. Платниками збору не можуть бути особи,
які:
а) постійно проживають у місті Вишгороді, зокрема й на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсовками
в санаторії та пансіонати.
3.2. Ставка збору
3.2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка
до бази справляння збору.
3.3. База справляння збору
3.3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених у
додатку до додатку 1 «Про встановлення місцевих
зборів» цього рішення, за вирахуванням податку на
додану вартість.
3.3.2. До вартості проживання не включаються
витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (ввіз),
обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені
витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
3.4. Податкові агенти
3.4.1. Податкові агенти, визначені у додатку 2 до

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

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 16 лютого 2011 року № 3/2
Перелік податкових агентів, які здійснюють
справляння туристичного збору:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного
типу, санаторно-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на
праві власності або на праві користування за договором найму.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/3
Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 265 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи рекомендації органу Державної подат-

кової служби Вишгородського району, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012
року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення

до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Офіційно

Вишгород

Третя сесія Вишгородської міської ради шостого скликання
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 16 лютого 2011 року № 3/3

Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

Розділ I. Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, зокрема й нерезиденти, які є власниками
об’єктів житлової нерухомості.
1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній
частковій або спільній сумісній власності кількох
осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у
спільній частковій власності кількох осіб, платником
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває
у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких
осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше
не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений
між ними в натурі, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкт оподаткування
1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової
нерухомості.
1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають
у власності держави або територіальних громад (їх
спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) садовий або дачний будинок, але не більше
одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
д) гуртожитки.
1.3. База оподаткування
1.3.1. Базою оподаткування є житлова площа
об’єкта житлової нерухомості.
1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних
осіб, обчислюється органом державної податкової
служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних
осіб, обчислюється такими особами самостійно,
виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право
власності на такий об’єкт.
1.3.4. У разі наявності у платника податку кількох
об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.
1.4. Пільги із сплати податку
1.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи

— платника податку, зменшується:
а) для квартири — на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку — на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий
податковий (звітний) період і застосовується до
об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа — платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого
платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
1.5. Ставка податку
1.5.1. Ставки податку встановлюються в таких
розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
а) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року;
б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, — 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) для житлових будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів, — 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року;
г) для житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить
2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
1.6. Податковий період
1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.7. Порядок обчислення суми податку
1.7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової
нерухомості.
1.7.2. Податкове повідомлення-рішення про
суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової
служби платникам за місцезнаходженням об’єкта
житлової нерухомості до 1 липня звітного року.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта
житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган
державної податкової служби надсилає податкове
повідомлення-рішення зазначеному власнику після
отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
1.7.3. Платники податку на підставі документів,
що підтверджують їхні права власності на об’єкт
оподаткування та місце проживання (реєстрації),
мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової
площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Орган Державної податкової служби проводить
перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику.
1.7.4. Органи державної реєстрації прав на
нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб,
зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чин-

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

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про встановлення єдиного податку
Рішення від 16 лютого 2011 р. № 3/4
Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268,
пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті
69 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи рекомендації органу державної податкової служби Вишгородського району,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити для платників єдиного податку з
01.01.2011 року, до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування
суб’єктів малого підприємництва, ставки єдиного

податку згідно з рішеннями Вишгородської міської
ради від 26 квітня 2007 р. № 7/4 «Про затвердження ставок єдиного податку з фізичних та юридичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», із змінами, внесеними рішенням Вишгородської міської
ради № 17/4 від 24.04.2008 р. «Про внесення змін
до рішення Вишгородської міської ради від 26 квітня 2007 р. № 7/4 «Про затвердження ставок єдиного податку з фізичних та юридичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності», із змінами, внесеними
рішенням Вишгородської міської ради від 28 вересня 2010 р. № 35/7 «Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 7/4 від 26 квітня
2007 р. «Про затвердження ставок єдиного податку

з фізичних та юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності».
2. Це рішення набирає чинності з 1.01.2011 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення
до органу державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

КОЛО жінки

Вишгород
Благодійність

26 лютого

Двері школи і наші серця відкриті…

20 лютого після недільної служби до
парафіян церкви св. Володимира, як завжди, щиро посміхаючись, звернувся о.
Богдан Николин із запрошенням відвідати приміщення недільної школи, що будується коштом громади Вишгорода.
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Валентина КЛИМЕНКО

Справжніми господарями вже почуваються тут діти різного віку. Три затишні класи
(на жаль, ще дуже холодні — за відсутності
належного опалення) з партами та лавами,
а також іще одна кімната, що ледве вміщає
роботи дітлахів – малюнки, аплікації, плетені
та пошиті іграшки, вироби з пластиліну, для
ознайомлення представлена й християнська
дитяча література. Організатори виставок —
вчителі недільної школи Валентина Михайлюк, Валентина Клименко, Світлана Клименко.
Школа існує, працює, будується. Наполеглива праця, щира молитва о. Богдана, меценатів, простих парафіян немарна, вона вже
дає свої плоди. Але від допомоги ми не відмовляємось, з радістю і вдячністю приймемо
її у будь- якому вигляді: меблів, ремонтних
робіт. Кожна копійка згодиться, буде витрачена з розумом і доцільністю. Ми не рекламуємо себе, ми щиро сподіваємось, уклінно
просимо про Господню і вашу допомогу. Наші
серця і двері школи відкриті для небайдужих.
Звертаємось до благодійників і меценатів.
Навкруги церкви часто гуляють чи відпо-

чивають вишгородці та їхні гості — від пенсіонерів до мам з немовлятами. Не так багато
потрібно коштів, щоб облаштувати невеличкий дитячий майданчик, упорядкувати старий
сад, прокласти доріжки, поставити лавочки,
альтанку, гойдалку, зробити клумбу й газон.
Наш храм будується із 2000 року. За цей
час покрівля та стіни втратили свій естетичний вигляд, частково зруйновані під дією вітру і дощу. Дах необхідно замінити, утеплити
та оздобити стіни з використанням сучасних
матеріалів та технологій.
Церква св. Володимира не має стаціонарного опалення, взимку температура всередині приміщення знижується до мінусової,
віруючі мерзнуть, псуються розпис та ікони.
Мерзнуть і вихованці недільної школи — 70
дітей віком від чотирьох до 15 років. Потрібне
автоматичне опалення для церкви і школи.
До нас приїздять діти й учителі інших не-

дільних шкіл України. Для них у нас є приміщення, та немає ліжок, тумбочок тощо.
Шановні добродії! Просимо допомогти
розв’язати хоча б одну із зазначених вище
проблем. Наша громада самотужки не справляється, а церква у центрі Вишгорода — це
частинка нашого міста, і ваша допомога залишиться гідною пам’яткою для усієї вишгородської громади.
Наші реквізити:
Українська Православна Церква Київського Патріархату святого князя Володимира
Код ЄДРПОУ 22204654
МФО 320155
р/р 26006301187
у Вишгородському відділенні Ощадбанку № 8151
(на будівництво недільної школи).

Розмова про мову
Мова — духовний скарб нації. Це не
просто засіб людського спілкування, це
те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен
із нас повинен в першу чергу створити в
своїй душі світлицю, у якій зберігається
найцінніший скарб — МОВА.
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11-А класу ВРГ «Інтелект»

Міжнародний день рідної мови — день підтримки мовного та культурного різноманіття
та багатомовності, який відзначається 21 лютого. Та чи є нам що святкувати? Адже для
багатьох українців рідна мова зовсім не українська. А питання багатомовності розглядається в контексті введення кількох державних
мов. Ця тема досить дискусійна і різнобічна.

Патріотичне

Звісно, у кожного своя думка з цього приводу. Я вважаю, що саме українська мова —
найкраща та наймилозвучніша. Нею розмовляють, мовлять, говорять, балакають,
оповідають, кажуть, гомонять, белькотять,
бовкають оточуючі нас люди. В жодній мові
немає такої багатої емоційної лексики, яка
дозволяє описати дію і будь-яке явище суспільного життя.
Відомий український письменник Панас
Мирний писав: «Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, ота жива
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і
свої сподівання, роздум, досвід, почування».
Цікаво, а якою ж мовою спілкується молодь? Я опитувала молодих людей віком від
15 до 25 років. 45 % – спілкуються російською,17 % — українською літературною мо-

вою, 38 % – суржиком. Більша частина опитаних вважає, що державною мовою має бути
одна (серед них і 20% тих, хто спілкується російською). Більше 60 % погоджується з тим,
що літературна мова потрібна, але разом з
тим, вона не досить зручна та інколи незрозуміла. Тому нею спілкується невелика частина
опитуваних.
Молодь вбачає проблему поширення
мови, зокрема й у мережі Інтернет. Нині неможливо уявити себе без всесвітньої павутини. І там багато інформації про Україну — російською мовою.
Я глибоко переконана, що поки живе наш
народ, доти буде й рідна мова. Вона пережила
страшні утиски, заборони. І зараз, в часи вільного існування, не загине мова солов’їна —
наш всенародний скарб, який треба берегти,
примножувати і передавати нащадкам.

Міс Англійська

Сузір’я
У Вишгородській спеціалізованій
школі «Сузір’я» вже стало традицією організовувати різноманітні заходи у рамках проведення днів іноземної мови.
Цьогорічні розпочалися з цікавих та гарно оформлених стендів, газет, постерів,
виконаних учнями 5-10 класів.
Ольга ГЕТЬМАН, заступник директора з
НВР Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я»
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА

Упродовж місяця учні 8-10 класів виступали з лекторіями з країнознавства та літератури Великої Британії, США, Німеччини
(вчителі Юлія Оксюта та Юлія Козак). Програма фестивалю (1-6 класи), яка включала
пісні, вірші, інсценування (на фото — пірати),
конкурси англійською та німецькою мовами,
зібрала повну актову залу школи. Вчителі

Ліра

Зимові квіти
Олена РОГОВЕНКО

Зима минає, минає Лютий…
Але шугає в морозній люті.
Хтось нарікає, а я щаслива —
Шибки замерзлі такі красиві.
Таких малюнків шукати марно —
(У євровікон краса примарна),
А я з дитинства люблю ці квіти —
Морозне диво! Зимою — літо!
Зима минає. Гаряче сонце
Зітре малюнки з мого віконця,
Але в уяві моїй не зникне
Квітуче щастя на змерзлих вікнах.

іноземної мови Наталя Майорова, Ольга Сіріченко, Наталія Швець, Надія Дмитренко доклали чимало зусиль, щоб це
свято було цікаве та захоплююче. Наймолодші учасники цього дійства — учні
1-х класів — з великим ентузіазмом та
азартом розіграли жартівливі сценки,
продемонстрували свої вміння розмовляти, співати і декламувати англійською
мовою.
Одним із найцікавіших був конкурс
«Міс Англійська мова», організований
учителем англійської мови, класним керівником 8-Б класу Тетяною Голтвенко.
Учениці 8-х класів здивували присутніх
різноманітними талантами і вміннями,
виконанням пісень, танців, декламуванням віршів англійською мовою. Звання
«Міс Англійська мова» присудили учениці 8-А класу Владиславі Каравай.
Завершальним акордом місячника
іноземної мови стало відзначення Дня
святого Валентина. Учитель англійської
мови, класний керівник 10-Б класу Жанна Ярмоленко разом із учнями 4-Б, 7-Б,
9 ІТ (клас інформаційних технологій),
10-Б класів підготувала чудову виставу
з використанням спецефектів та сучасних технологій.
Глядачів зачарувала талановита гра
Мар’яни Давиденко та Ігоря Вітченка в
епізодах п’єси Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта», Світлани Карпети,
Марти Гуменюк, Валерії Губаренко,
Оленки Горбач, Поліни Пакаріної у казці
«Попелюшка» англійською мовою. Інсценування уривків про життя св. Вален-
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Маленькі секрети

Посмішка долає
кризу
Оптимістичний погляд на
речі у тяжкі часи позитивно
позначається як на кар’єрі,
так і на стані психіки. Більш
того, є всі шанси не тільки
зберегти за собою робоче
місце, а й влаштуватися на
роботу, про яку мрієш.
Ті, кому вдалося уникнути звільнення, насправді не
мали надто великого багажу знань і трудових навичок.
Зате вони завжди життєрадісні, приємні у спілкуванні
і виконують свою роботу «з
душею».
Коли згортається виробництво і у компанії змушені звільняти людей, які створюють проблеми, керівництво найбільше
цінує тих, які, крім росту продажів і демонстрації бурхливої діяльності, є джерелом позитивної енергії в колективі. У списки
на звільнення потрапляють не
тільки скиглії або неприємні
люди, а й ті, хто завжди мовчить
і намагається не потрапляти
зайвий раз на очі начальству.
Отже, якщо ви не сприймаєте
навколишнє середовище позитивно — спробуйте зробити це
усвідомлено, зусиллям волі.
«Якщо у вас гарний настрій,
то більше можливостей впливати на ситуацію», — стверджують
психологи.
Запитайте себе: «Чи подобається мені те, що я роблю?»
Якщо на роботу ви ходите тільки заради зарплати – нічого
страшного. Незважаючи на цей
безрадісний факт, день на роботі, як і раніше, може бути приємним. Особливо, якщо це день —
отримання зарплати.

Народна аптека

Бережіть дітей
від простуди
Як повідомили з районної
санепідемстанції (прочитала
в газеті), на ГРЗ у січні хворіло 1 450 дітей. Це — немало.
Та чи завжди треба надіятися лише на лікаря? Адже всі
ліки — з природи.
Катерина САТИР,
пенсіонерка

Отже — гаряче молоко із соком цибулі (кидати дві дольки
цибулі, коли молоко кипить) з
медом, калиновий чай з медом,
сік чорної редьки з медом (обчищену і натерту редьку змішати із
медом; сік пити протягом дня),
гірчиця, банки — це бабусина
допомога до приїзду лікаря.
Молоко краще брати домашнє.

Цікавинки

тина, відомого своєю благочинністю та допомогою
закоханим майстерно виконали Марко Комарницький, Тимофій Кочетков, Аніта Вознюк та інші учні 9-ІТ
класу. Запальні танці у виконанні Софії Мельник, Ольги Шведун та ніжні пісні англійською мовою Юлії Марухи, Поліни Нефедової, Тетяни Вірченко перенесли
глядачів у світ пластики і романтики.
Високий рівень володіння англійською мовою
продемонстрували ведучі свята Борис Войтик, Поліна Нефедова, Юлія Павлусенко, Аліна Фурса.
Завдяки цілеспрямованому, творчому та високопрофесійному колективу вчителів іноземної мови
спеціалізованої школи «Сузір’я» всі заходи місячника
англійської та німецької мов сприяли значному підвищенню інтересу учнів до цих предметів.

Італійські вчені, дієтологи і
психологи провели спільне дослідження, в результаті якого
сформували загальні правила,
як характер людини співвідноситься з її смаковими вподобаннями.
Отож, які риси характеру притаманні людям, що надають перевагу тим чи іншим стравам?
Молочні продукти обирають
щирі, відкриті, гостинні, порядні,
м’які і спокійні люди. Морепродукти, рибу – миролюбиві і готові йти
на компроміс. М’ясопродуктам
надають перевагу ті, у яких проявляються якості лідерів, категоричність, агресивність. Вегетаріанські
страви, фрукти та овочі – принципові, і вперті і… доброзичливі.
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Подія

Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження депутата
міськради, професіонала, патріота
рідного міста, людину,
яка брала участь у розробці
Генплану Вишгорода,

Блаженніший
Любомир
залишає уряд
Глави УГКЦ
Вірні Української Греко-Католицької Церкви, як, власне,
і всі українці стали свідками
неординарної, безпрецедентної події: Глава УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) оголосив про зречення від уряду
Верховного
Архієпископа.
Поважний вік (77 років), а головне, стан здоров’я і повна
втрата зору вже не давали
можливості ефективно виконувати адміністративні функції Глави Церкви.
За матеріалами газети
«Наш Собор»
№ 2, лютий 2011 р. Б.,
підготував Володимир ЛЯХ

Саме це і стало причиною добровільного зречення. Крок Блаженнішого є наскрізь мужнім,
зрілим і знаковим. Особливо на
тлі сьогодення, коли стільки осіб
безоглядно прагнуть влади і ще
безоглядніше її тримаються.
Дуже зворушливо сказав
проректор Українського Католицького Університету Мирослав
Маринович про Блаженнішого
Любомира: «У час, коли Україна
нестримно поринала у карнавал
владо- і грошолюбства, коли на
арену вийшла людина користі,
Господь послав нам за провідника людину молитви — homo
orans. Щоб гріх не став незаперечним законом нашого життя.
Щоб множилося число тих, хто
молитиметься за цей добрий,
але безталанний народ…
Коли до зали заходить оцей
скромний чернець, шанобливо
встають зі своїх місць владоможні і сановиті, коли слово бере цей
чоловік молитви, замовкають
імениті інтелектуали. Від постаті нашого Патріарха лине спокій
мудрості, і ніщо так не підкреслює дріб’язковість сучасних магнатських забаганок, як цей високий маєстат духу».
Очевидно, що ці високі достоїнства і чесноти Блаженнішого Любомира були поціновані
не тільки Мирославом Мариновичем, а й багатьма простими
українцями. Як свідчать результати соціологічних досліджень,
більше тринадцяти відсотків
опитаних, серед яких греко-католиків було усього сім процентів, висловили своє шанобливе
ставлення до постаті Глави УГКЦ
Любомира (Гузара). А це багато
про що говорить.
Згідно з канонічним правом,
до обрання нового глави УГКЦ
церквою керуватиме Львівський
архієпископ Ігор Возьняк, який
став Адміністратором. Упродовж
двох місяців відбудеться виборчий Синод, на якому буде обраний новий Глава УГКЦ.
За Блаженнішим Любомиром зберігаються всі почесті
та титули, належні його санові.
«Блаженніший вільно відпускає
повноваження, але залишається
Батьком для нас, бо від батьківства ніхто не йде на пенсію» (о.
д-р Борис Гудзяк, ректор УКУ).

Спосіб життя

2011 року

Дмитра Юрійовича
НОВИЦЬКОГО!
Зичимо міцного
здоров’я, злагоди у
родині, невичерпної
наснаги у професійній та
депутатській діяльності.
3 березня — Всесвітній день письменника
Ігор ПАВЛЮК

Верьте художникам, верьте поэтам,
Верьте, как лучшим друзьям;
Верьте, как мать верит сердца приметам,
Как сыновья матерям.
Мир многоликий так сложно устроен,
Так много красок и чувств!
И разобраться в их правде достоин
Только служитель искусств.
Сердце поэта живет между строчек.

Слышите — взорванный бой!
Сердце поэта — горячий комочек
Бьется под рифменный строй.

Вишгород

Знову «срібло»
Як і минулого року, срібними призерами
чемпіонату Київської області з настільного тенісу у командному заліку повернулися з смт Баришівки представники Вишгорода.

Василь СКИБИНСЬКИЙ,
Теніс
завуч міської КДЮСШ КП
«УФКС Вишгородської міської ради»
Але цьогорічний доробок наших земляків виявився значно вагомішим за попередній. Адже всі
гравці команди стали призерами обласного форуму майстрів малої ракетки.
Так, в особистій першості бронзові нагороди
завоювали Артем Горобей у хлопців та Анастасія
Кучер — у дівчат. Варто зазначити, що у вісімці кращих тенісистів області — всі вишгородці. Залишилося зробити вирішальний крок до чемпіонських
медалей, які нині дісталися нашим суперникам з
Баришівки.
Ще більш успішним був виступ юних вишгородців у парному розряді.
Пари Євген Чернецький — Богдан Жук та Анастасія Кучер — Ольга Курченко програли в упертій
боротьбі лише фінальні поєдинки і завоювали срібні
нагороди. «Бронзу» зуміли вибороти Євген Яровий
з Артемом Горобеєм.
Майже всі представники нашої команди стали
кандидатами до збірної Київської області, яка візьме в червні участь у першості України у м. Жовкві
Львівської області.

Сердце художника — в красках полотен.
Краски,толченные с ним,
Миг уходящий,образ бесплотен
Сделают вечно живым.

Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Олену Яківну ЛІСОГОР!
Удачі хай дарує вам життя,
А поруч з вами будуть добрі люди,
Щасливим буде ваше майбуття
І сьогодення хай прекрасним буде.

Верьте художникам, верьте поэтам,
В музыке красок и слов
Правда нехитрым стоит силуэтом,
Правды надежный остов.

Ріднесеньку донечку,
сестричку, хрещену
матусю, тітоньку,
племінницю
Валечку КОТЕНОК
ВІТАЄМО першого
березня з днем
народження!
Сонячного настрою,
тепла, любові,
здоров’я міцного,
як граніт, і довгих
років життя, сповнених
творчості.

Грамота ветерану
Чи вмістити в грамоті одній
Ветерана трудові дороги?
І тепер він на передовій,
Та чомусь підломлюються ноги.
Не тому, що він такий старий,
(Вісімдесят лише минуло вчора!)
На велосипеді мчить з гори
І гальмує просто біля моря.
Грамота від мера у руках.
Ветеран — у неспокійних буднях,
А перед очима — трудний шлях,
Двадцять вісім нагород на грудях.
Микола Терентійович КОРЖ —
ветеран військової служби і праці,
людина активної життєвої позиції

Психологія

Подбайте про свій імунітет!

Весна — підступна для здоров’я пора року.
Саме в цей час ми найбільше схильні до простудних захворювань, грипу. У хворобах винне — сезонне зниження імунітету.
Навіть сильний імунітет під впливом низку факторів може дати слабинку. І щоб цього не сталося в
самий невідповідний момент, потрібно привести до
ладу імунну систему. Ось декілька порад.
— Здоровий сон. Висипляйтеся щодня! Сон повинен бути достатньої тривалості, щоб зранку можна
було прокинутися з гарним настроєм.
— Регулярно відвідуйте басейн. Це ефективний
і, напевно, найприємніший варіант загартовування.
Вода — найкращий антидепресант, забирає на себе
всі наші негативні емоції і стреси.
— Згадайте про російську лазню чи сауну.
Чергування високих і низьких температур — відмінне
тренування судинного тонусу імунітету.
— Почніть харчуватися за всіма правила-

Дім. Сад. Город

Родина

ми здорового харчування. Починайте свій день зі
склянки свіжого цитрусового соку. Забудьте каву і
чорний чай, віддавши перевагу зеленому із долькою
лимона, а ще краще — відвару шипшини. Цукор замініть медом або малиновим варенням.
— Кожен день вживайте хоча б склянку кисломолочного продукту.
— Активно використовуйте природний стимулятор імунної системи — алое (столітник). Свої
імуностимулюючі властивості алое проявляє тільки
через два тижні після зрізання за умови зберігання
листя в темному прохолодному місці, наприклад, у
холодильнику. Сік алое можна додавати в ранковий
свіжовіджатий сік, змішувати з медом або приймати в
чистому вигляді: по 1 чайній ложці на день.
— Починайте піклуватися про своє здоров’я заздалегідь, не чекаючи появи перших ознак застуди.
Якщо ви будете дотримуватись усіх цих порад, застуда не затьмарить вам найромантичнішу пору року!

Вітамінна грядка

СЕЛЕРА — одно-, дво- або багаторічна
трав’яниста рослина родини зонтичних, овочева культура походить із Середземномор’я, має
лікувальні властивості.
Це пряносмакова рослина з сильним ароматом
і солодкувато-гіркуватим присмаком. Але вдається
виростити її не всім городникам-любителям. Купуємо її на ринку і захоплюємось розмірами коренеплодів.
Варто звернути увагу на біологічні особливості
рослини. Насамперед — це вимогливість до вологості землі, тому краще вирощувати селеру на понижених місцях або на зрошуваних ділянках. Погано
росте селера на кислих і заболочених грунтах. Вона
любить сонце і плодючу, удобрену перегноєм або
компостом землю.
Насіння селери дуже дрібне (в 1 г — 2000 насінин), довго проростає. Краще використовувати
річне насіння. Для прискорення сходів на 2-3 дні замочити його у теплій воді (20-25 градусів), яку міняти
щодня.

Дитячий куточок

Для отримання селери великого розміру її вирощують розсадним способом. Насіння густо висівають у борозенки на глибину 0,5 — 1 см. Після посіву
стежать, аби земля не пересохла, але і не перезволожилась.
Пікірують розсаду у фазі першого справжнього
листка, пересаджуючи в інший контейнер з відстанню між рядами 5-6 см і між рослинами — 4-5 см.
Важливо стежити за температурним режимом.
До сходів температуру підтримують на рівні 20-25
градусів, після появи сходів на 4-7 днів знижують
температуру до 10-12, а вночі — до 8-10 градусів.
Після пікірування підтримують на рівні 18-20 градусів.
Систематично розпушують грунт, поливають,
підживлюють з розрахунку на 10 л води — 18-20 г
аміачної селітри, 40 г — суперфосфату, 10-15 г —
хлористого калію.
Перед висадженням у грунт розсаду загартовують, поступово знижуючи температуру вдень до 6-8,
вночі — до 4-6 градусів. Якщо розсаду вирощують у

Улыбнись!
Тіна ЕЛЬГЕРТ

Мне папа краски подарил,
А дед большой альбом купил,
Но я рисую на стене –
Наверно, так удобней мне!
Рисую я, кого хочу,
Рисую быстро и молчу,
Чтоб краски дед не отобрал
И маму с папой не позвал.
Когда закончу рисовать
Сама могу я всех позвать!
Я папу первого зову,
Чтобы похвастаться ему!
А папа маму начал звать,
Чтобы рисунки показать.
Стоят и смотрят, раскрыв рот:
— Скажи, кто это сделал?
— КОТ!

кімнаті, то виносять її на відкритий балкон. За 2-3 години до висаджування добре поливають, щоб брати
рослину з грудкою землі.
Висаджують на постійне місце через 50-60 днів,
коли рослини мають 5-6 добре розвинених листків і
мине загроза приморозків — у рядочки з відстанню
між ними 40-60 см, між рослинами — 15-20 см. Стежать за тим, щоб розетка не заглибилась і верхній
паросток був на рівні землі.
Догляд за рослинами — у розпушуванні і підживленні органічними та мінеральними добривами,
у рясному поливі, на який рослина добре реагує.
Зберегти вологу можна з допомогою мульчування,
застосовуючи солому, торф, плівку, агроволокно.
Із середини літа обривають нижнє листя, оголюючи основу стеблини. Наприкінці вересня, коли
коренеплоди сформувались, рослини обгортають.
Селера — холодостійка культура, витримує приморозки до мінус 6 градусів. Тому її викопують пізно
восени, при цьому коренеплоди досягають максимального розміру і їхні смакові якості покращуються.

Дата

Вишгород
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Народне ополчення відзначає День захисника Вітчизни
Фізкультурний актив Вишгородського
спортивного товариства „Україна” відзначив свято захисника Вітчизни проведенням календарного Стрілецького
фестивалю. Цей лютневий міський захід
відзначився найбільшою кількістю учасників (з огляду на останній період) — 62 особи, 17 команд.
Змагання проводилися в приміщенні
стадіону „Енергетик” із використанням
духових гвинтівок типу ИЖ-32.

Анатолій МИСЬКО, голова Вишгородської
районної ради ФСТ «Україна»,
контр-адмірал козацтва

ФізкультУРА

ФОТО — Валентина ПЕТЛІНА

На вогневому рубежі Володимир
Намаконов, Оксана Хомицька, Валентина
Петліна. Суддя — Лідія Мельникова

Завдання Фестивалю — визначення кращих спортсменів міста та популяризація стрілецького спорту серед населення, а також
духопідйомна акція задля популяризації героїчного минулого Української держави. Сучасне
свято — День захисника Вітчизни – це день
віншування всіх борців за Українську державу
в усі часи її історичного існування – від Святослава-завойовника (сина княгині Ольги) до
учасників найжорстокіших битв за Україну в ХХ
столітті.
Місця фізкультурних колективів у турнірній
таблиці: ДНЗ „Чебурашка” (капітан команди —
Оксана Хомицька, 1-ше місце (119 очок), Товариство самодіяльних спортсменів, капітан
команди — Володимир Намаконов 2-ге місце

(118 очок), ТОВ ТСК „Центр”, капітан команди — Світлана Хилько (117 очок). За ними — КП
„УФКС” (капітан — Василь Колобов), Флотилія
„Вільні Вітрила” (капітан — Лідія Мельникова),
„Черепиця” (капітан — Людмила Шарапова),
Каскад ГЕС (капітан — Микола Лихацький),
НВП „Технопроект” (капітан — Геннадій Вербовий), ”Тунга” (капітан — Євген Артем’єв),
РЕМ (капітан — Ніна Мельниченко), Тепломережа, БК „Енергетик”, Страхова компанія
„Міська”, СК „Дніпро”, ОРІС „Центр” ТОВ, ВАТ
„Гідромеханізація”, ДЮСШ.
Особистий залік для учасників змагань
проводився в трьох стартових групах: чоловіки, жінки, юнацтво.
Серед чоловіків перше місце виборов
73-річний ветеран праці Валентин Євсеєв, То-

вариство самодіяльних спортсменів (43 очка),
на другому місці – Геннадій Вербовий, НВП
„Технопроект” (42 очка), трійку замкнув Микола Лихацький, Каскад ГЕС (40 очок).
Серед жінок перше місце виборола Оксана
Хомицька, ДНЗ „Чебурашка” (44 очка),
2-ге місце посіла Світлана Хилько, ТОВ ТСК
„Центр” (43 очка), на третьому місці — Світлана Євсеєва, Флотилія „Вільні Вітрила” (40
очок).
Юнаки: 1-ше місце —Олексій Барановський (37 очок), друге — Андрій Вовчук (27
очок), на третьому — Олександр Дубовик (26
очок).
Вік учасників змагань від 11 до 79 років.
Найбільше учасників у команді ДНЗ „Чебурашка” — 10 осіб. У фестивалі взяли участь і учасники перших (цікава статистика!) стрілецьких
змагань у Вишгороді в 1962 році — Лідія Мельникова і Анатолій Мисько (тодішній організатор).
Призери та переможці нагороджені медалями та дипломами. А капітан команди РЕМ
Ніна Мельниченко нагороджена Грамотою за
приготування непересічної якості українських
вареників, якими вона пригостила учасників
Фестивалю!
Тепер цей традиційний, 49-тий (з 1962року)
стрілецький Фестиваль провели на базі стадіону «Енергетик» при допомозі КП «УФКС Вишгородської міськради» (директор — Василь
Колобов) разом із радою фізкультурного товариства «Україна».

Масляна, Масляна, яка ти мала
Масляна (Колодій, Масниці, Масляниця, сирна неділя) — давньослов’янське
свято на честь весняного пробудження
природи. Християнська церква включила
Масляну у свій календар: масляний тиждень напередодні Великого посту (кінець
лютого — початок березня за старим стилем), проте вона так і не набула релігійного змісту.
Основна обрядова страва Масляної —
вареники з сиром, з маслом чи сметаною,
гречані млинці. Ними частували протягом
усього тижня. Загалом Масляна — жіноче
свято, хоч участь у ньому брали й чоловіки.
Але вони мусили за це відкуплятися грішми
чи горілкою.
Широко практикуються нині й погостини.

Жінки у понеділок відзначають «початок Масної». У вівторок — затівають всілякі забави і
сценки.
Середу на м’ясопустному тижні називали «зноби-баби». Якихось обрядових дій,
пов’язаних з цим днем, не збереглося. У четвер жінки, зібравшись у гуртки, піднімали тости за те, «щоб телята водилися»і намагалися
в цей день не прясти, «аби масло не згіркло».
По-своєму цікаво відзначали й п’ятницю.
В Україні у цей день зять мав почастувати
тещу чимось смачним.
Але найцікавіше відзначали останній день
Масляної — Сиропустну неділю, Чорну неділю, Масне пущення. У різних регіонах були
свої обряди й дійства.
Протягом Масляної люди вживали пере-

Коли вони на службі —
ми в безпеці
Олексій Росинець, комвзводу: «Головною
метою для нас є зниження злочинної
діяльності по місту Вишгороду та району»

важно вареники з сиром. Та це обрядова
страва була особливо шанована у неділю, а
тому казали: «Вареники доведуть, що й хліба
не дадуть». Увечері ж влаштовували цікаве
дійство «полоскання зубів».
Крім того, у цей день традиційно прогнозували погоду. Вважалося: яка Сиропустна
неділя, такий і Великдень.
Якщо сонце сходить вранці, то ранньою
буде й весна.
Різноманітними забавами й завершувався
останній день м’ясниць. Люди готувалися до
найдовшого і найсуворішого з усіх попередніх
— Великого посту, а тому казали: «Масляна,
Масляна, яка ти мала — якби ж тебе сім неділь, а посту — одна». Та, як стверджує афоризм: «Не завжди котові Масляна».

На варті порядку
28 лютого працівники патрульної
служби МВС України відзначатимуть
своє професійне свято. Саме цього
дня 2006-го року було затверджено
Наказ МВС «Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх
справ та реорганізацію дорожньо-патрульної служби ДАІ».

Бійці патрульно-постової служби (ППС), які і вдень,
і вночі оберігають наш спокій, — звичайні хлопці, що
Вікторія ШМИГОРА
обрали не таку вже й престижну, на перший погляд, ФОТО автора (див. стор. 1)
професію — не банкіри чи менеджери, навіть не лікарі,
але їхні фах і робота не менш важливі: захищати нас
Патрульні служби — основні підрозвід злочинців.
діли, які залучаються до охорони громадського порядку та найефективніше
впливають на криміногенну обстановку.
Артем БРУШНЕВСЬКИЙ,
Важливість служби та відведеної їй місії
студент коледжу
важко переоцінити. На мужні плечі патрульних лягає чимало відповідальних
Завдяки їм у нашому рідному місті тихе життя. Кожен
завдань: гарантування безпеки громабоєць має досить гарну дисциплінарну підготовку, дян, запобігання правопорушенням та
пристойні результати зі стрільби. І … ненормований їх припинення, охорона громадського
робочий день.
порядку і безпеки, запобігання та розДля підтримки постової служби Вишгородська районна криття злочинів, розшукування осіб, які їх
державна адміністрація виділила кошти на встановлення і вчинили, та захист власності від злочинпідключення камер відеоспостереження. Щодня по місту них посягань.
Треба віддати належне сміливцям, які
патрулюють як піші наряди, так і автомобільні патрулі, які
щодня наражаються на небезпеку і, риможуть швидко дістатися будь-якої точки міста й району.
зикуючи власним здоров’ям та життям,
Бійці ППС завжди стоять на варті закону, оберігають мир і охороняють спокій наших міст і селищ.
спокій мешканців міста і району.
Безперечно, працівників патрульної
Дякуємо їм за відвагу і відданість нелегкій службі!
служби варто віднести до «найпублічні-

Вітаємо
Днями Геннадію Полікарповичу
Скварчі виповнилося 70 літ. І сорок із
них ніс трудову вахту на Київській ГЕС.
Працював електриком, начальником
зміни.
Має двох доньок і двох онучат.
Давно на заслуженому відпочинку, та
Геннадій Полікарпович не обмежується
тільки сімейними турботами.

Традиції

ших» правоохоронців – вони завжди на
людях, завжди у форменому одязі.
У Вишгородському районному відділі внутрішніх справ функціонує підрозділ
патрульної служби у складі тринадцяти
осіб під керівництвом досвідченого, відповідального майора міліції Олексія Росинця.
Дівчина-патрульний? Більшість пересічних громадян упевнені, що цей образ
із розряду фантастики: дужий і витривалий працівник ПС – винятково чоловіча
робота. Хоча сержант Олена Карлова
стверджує, що це не так.
На жаль, за останні роки кількість порушників порядку зросла. Так, 2009 року
було складено понад 250 протоколів про
адміністративні порушення, 2010-го –
більше 500! За лютий поточного року –
50 протоколів.
Перепон у роботі патрульних вистачає. Про низьку заробітну платню та недостатній рівень матеріально-технічного
забезпечення, нестачу автотранспорту,
зв’язку годі й говорити. Та ці фактори —
не аргумент для патрульних, які присягали стояти на варті порядку.
Активна, наступальна боротьба з
правопорушеннями – завдання не з легких. Однак щодня задля його виконання
на вулиці нашої держави виходять тисячі
патрульних.

Щоб довго звучала струна…
Цікавиться життям у рідному Вишгороді, який так разюче змінився перед його
очима, не стоїть осторонь подій у країні,
уболіває за її майбутнє. Навіть поетична
муза відвідала ветерана.
Тож вітаємо щиро Геннадія Полікарповича зі славним ювілеєм, зичимо ще багато літ споглядати перетворення Вишгорода і ростити онучат у доброму здоров’ї та з

вірою у краще майбуття.
Сподіваємося, що поетична струна ще
не раз озоветься у серці ветерана.

Україна
Геннадій СКВАРЧА

Від Полісся і до Криму,
Від Азова за Карпати
Проживають з Богом в серці

2011 року
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Календар

Цей день в історії
26 лютого
1886 – у Горлівці отримали
першу в Російській імперії ртуть
1935 – Роберт Ватсон-Ватт
eперше продемонстрував створений ним радар
1987 – англіканська церква
дозволила жінкам бути священиками
2004 – Європарламент ухвалив декларацію, в якій офіційно
признав сталінську депортацію
чеченського народу 23 лютого
1944 року актом геноциду
Іменини: Ганна, Артемій,
Василь, Віра, Володимир, Гаврило
27 лютого
1900 – у Мюнхені засновано
футбольний клуб «Баварія»
1939 – створена Спілка композиторів України
1965 – відбувся політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака Ан-22
(«Антей»)
Іменини: Георгій, Кирило,
Федір
28
лютого—
Масляна;
День працівників патрульнопостової служби України
1732 – у Петербурзі відкрився Кадетський корпус — перший
у Росії військовий (сухопутний)
навчальний заклад
1935 – винайшли нейлон
Іменини: Олексій, Панас,
Михайло, Микола, Софія
1 березня – Всесвітній
день імунітету; День цивільної оборони; Всесвітній день
котів
1555 – Нострадамус опублікував свою книжку прогнозів
1869 – Дмитро Менделєєв
склав періодичну таблицю елементів
1941 – вийшло в ефір перше
комерційне FM радіо
Іменини: Данило, Ілля, Макар, Павло
2 березня
1923 – у США вийшов друком
перший номер журналу «Time»
1993 – заснована Академія
медичних наук України
Іменини: Михайло, Микола,
Федір
3 березня – Всесвітній
день письменника
1639 – заснований в Бостоні
(США) коледж Гарвард
1947 – вступив у дію перший
агрегат Дніпровської ГЕС, підірваної фашистами під час окупації
2005 – Стів Фоссетт здійснив
перший одиночний безпосадочний авіапереліт навколо Землі
Іменини: Василь, Віктор
4 березня — День професійного сержанта
1877 – американський винахідник Еміль Берлінер створив
мікрофон
1880 – в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опублікована перша у світі репродукція фотографії
1918 – Центральна Рада
прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України
1989 – створене українське
товариство «Меморіал»
Іменини: Максим, Микита

Працьовиті українці.
Україно мила, процвітай
В злагоді земної кулі!
В мирі, дружбі,
Україно люба, розквітай!
Поля чудові, ліс — яка ж краса!
Багаті надра і вода цілюща…
Люблю тебе, Україно моя, —
Ненько рідна моя!

Мозаїка

2011 року

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-

P.S.

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 7. Період теплої сухої погоди в кінці вересня — «... літо». 8.
Друге ім’я богині справедливості Діке (дочки Зевса і Феміди). 9. Біблейський
праведник в часи всесвітнього потопу. 10. Мандрівник. 11. Архімандрит КиєвоПечерської лаври Петро ... . 12. Скільки ворону не квітчай в павине..., а вона
зостанеться вороною. (М. Кропивницький). 13. По бороді текло, а в ... не попало. 15. ... Мордюкова. 16. Вірменський радянський поет ... Акопян. 19. Б’ється,
як риба об .... 21. Ти йому «гарбузи», а він тобі -«...!» 23. Місто на Півдні США,
у штаті Техас. 24. Для нашого Федота не страшна ... . 25. Голодне ... не засне
глибоко. 26. Режим погоди. 27. Підлеслива людина — ... під квітками.
По вертикалі: 1. Кібчик — птичка невеличка, та ... гострі. 2. ... пищить —
зиму віщить. 3. Мудрий наставник Телемаха (сина Одіссея). 4. ... ходячи наїсться, а стоячи виспиться. 5. Вирвався болісний ... .6. Столиця ФРН. 14. Хлібом харчують, а стеблом ... колють. 17. Схожий, як дві ... води. 18. Із вогню та в
... . 19. Держава ... — анклав на території Південно-Африканської Республіки.
20. Краще погана ..., ніж поганий супутник. 21. То ще не біда, що в житі...! 22. Як
не стане, то ... дістане, як не буде, то мати добуде.
Щиро дякуємо керівництву
та спілці ветеранів ДАІ ГУ МВС
у Київській області, особовому
складу та начальнику ДАІ МВС
України Вишгородського району Ю. Яценку, керівництву
ВЦРЛ та співробітникам поліклінічного відділення ВЦРЛ,
сусідам за допомогу в організації похорону, моральну і матеріальну підтримку сім’ї колишнього співробітника МВС,
Івана Степановича БАРХОЛЕНКА, який пішов із життя 21 січня
2011 року.
Хай береже вас усіх Господь!

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Людині властиво помилятися,
а дурневі — наполягати на
своїй помилці

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.

Управління ГУ МВС України
в Київській області, спілка ветеранів

Дружина, син, близькі, рідні

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

26.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Висловлюємо щирі співчуття дружині — Ользі Петрівні та сину Івану у зв’язку
з тяжкою втратою чоловіка і
батька — Івана Степановича БАРХОЛЕНКА.
Пам’ять про люблячого чоловіка і турботливого
батька, завзятого мисливця, чорнобильця, підполковника МВС у відставці назавжди залишиться в наших серцях.
Ніяк не можемо повірити,
Що впали квіти на сліди.
Печаль нічим не можна зміряти.
Ти в нашій пам’яті — завжди.

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 квітня 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

У районі і місті
Віце-губернатор Київщини Ярослав Москаленко та представник держави у Вишгородському
районі Олександр Приходько вручили перші у цьому році земельні акти. До Дня захисника Вітчизни
66 державних актів на землю (на території Жукинської сільської ради) отримали воїни-інтернаціоналісти.
На засіданні колегії Вишгородської районної державної адміністрації голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько підсумував соціальноекономічний та культурний розвиток Вишгородського району за 2010 рік, який, за його словами,
став переломним для нашого району.
Після засідання колегії відбулася пресконференція. Голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та голова районної ради Олександр Носаль звітували перед представниками
міських та районних ЗМІ про досягнення минулого
року та розповідали про перспективні напрямки
діяльності у 2011 році. В основному йшлося про
шляхи наповнення бюджету, погашення заборгованості по заробітній платі (3 318,4 тис. грн; по бюджетних установах заборгованості немає). У цьому
році районна влада, зокрема, планує закупити сім
швидких, уже здійснюється ремонт пологового відділення та першого поверху районної лікарні.
На прес-конференції також йшлося про
ТОВ «Комплекс Агромарс», яке надало в область
125 т м’яса птиці, дотримується санітарних норм
та забезпечує роботою 4300 працівників (середня з/п – 3200 грн), також є значним інвестором. У
районі розвивається кролівництво (13 тис. кролів
у с. Лебедівка). У 2011 році планують побудувати
очисні споруди та виділити на реконструкцію доріг
50 млн. грн. У зв’язку з набуттям Вишгородом статусу міста обласного значення у Вишгородському
районі побудують два заводи: сміттєпереробний
та з виготовлення шин.
За словами завідувача сектору масової
роз’яснювальної роботи ДПІ Олексія Кочата, за
останні два місяці подано 36 заяв на закриття під-

Кросворд «З усмішкою»

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
26.02.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

В Україні
У січні по субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 157 тис. сімей, що на 99% більше, ніж рік тому.
25 лютого цього року – рік перебування на
посаді Президента України Віктора Януковича. У
рамках телепроекту «Розмова з країною» 14% питань — стосовно пенсійних виплат.

На дозвіллі

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

У світі
Король Саудівської Аравії, задля уникнення
повстань, пообіцяв підвищити соціальні виплати. Нині при народженні дитини (незалежно від її
статі, національності чи релігійних уподобань) на її
особистий рахунок у банку держава кладе 20 тис.
дол.
Шейх Кувейту виділить 18 млрд. дол. (по 10
тис. дол. кожному громадянину) із власних коштів
задля попередження революції в країні.

приємств малого бізнесу, що на 25 підприємств більше, ніж минулого року. При цьому
зареєструвалось – 87 фізичних осіб. Районні
податківці стверджують, що ситуація залишається стабільною, попри закиди стосовно недоліків нового Податкового кодексу.
Міський танцювальний колектив «Клерико» отримав нове приміщення. За творчі
досягнення, перемогу на багатьох конкурсах,
прославляння рідного міста міська рада на
чолі з мером Вишгорода Віктором Решетняком виділила юним талантам підвальне приміщення за адресою: вул. Н. Шолуденка, 6-в.
Відбулося чергове засідання робочої
групи здійснення контролю за формуванням
цін на основні види продовольчих товарів.
Про цінову ситуацію на продовольчому ринку Вишгородського району та результати вжитих заходів доповідала начальник
управління економіки райдержадміністрації
Світлана Гаврилова. Керівники підприємств
торгівлі – про ціноутворення на основні види
продовольчих товарів на власних підприємствах торгівлі.
Засідання провели у зв’язку із встановленням граничної торговельної надбавки на
основні продукти харчування, зокрема:
на борошно пшеничне вищого, першого і
другого ґатунку та житнє – 8%,
на м’ясо птиці, варену ковбасу, молоко,
сир, сметану, олію, яйця – 10%,
на макаронні вироби, крупи, цукор – 12 %
Голова робочої групи — заступник голови
РДА В’ячеслав Савенок запевнив, що триватиме моніторинг цін у місті та районі для поступової стабілізації ситуації з цінами на продукти соціального характеру.
У новопетрівській лікарні отримали
нову автівку від партії влади. Вишгородська
районна організація Партії регіонів передала
медикам сучасну «швидку допомогу».
У ВРГ «Інтелект» відбулася педагогічна
рада за темою «Профілактика правопорушень серед школярів». Запрошена начальник служби у справах дітей ВРДА Валентина
Тимошенко, адміністрація та педагоги навчального закладу проаналізували причини
виникнення неадекватної поведінки підлітків,
намітили шляхи і завдання профілактичної
роботи з батьками та учнями, прослухали
звіт соціального педагога про роботу з дітьми
девіантної поведінки (схильних до правопорушень — ред.), обговорили роль класного
керівника у попередженні скоєння учнями
правопорушень, ознайомилися з адміністративною та кримінальною відповідальністю
підлітків і заслухали довідку головного управління юстиції у Київській області про результати перевірки стану викладання правознавства та правовиховної роботи.
Тривають учнівські олімпіади. На обласному рівні в першу десятку призерів з хімії увійшла учениця Вишгородської ЗОШ № 1
Маргарита Заїка; вона ж посіла третє місце з
української мови та літератури.

№ рубрики___2______
на «5» березня 2011р.

писати друкованими
літерами
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Коротко про різне

Вишгород
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26 лютого
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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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