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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Дорога МИРУ
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Історія для нащадків
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9 Травня
То серце стиснеться до болю
І затуманить зір сльоза,
То радість душу охололу
Теплом наповнити бажа.
То шана, стримано і вбого,
В оселю в травні увійде,
То поруч, крім себе самого,
Нема нікого і ніде.
То у минуле спомин кличе
Воскреслим щемом давніх ран,
То забуваються обличчя
Похованих однополчан.
То рух обтяжують відзнаки
І в тілі втоми відчуття,
То знову хочеться в атаку
Заради власного життя...
Віктор КУЧЕРУК
09.05.12
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Дорогі ветерани!
Дозвольте від щирого серця привітати вас із
найвеличнішим
Святом – Днем Великої Перемоги!
н
Ви здійснили величезний подвиг, ви підняли
наш рідний край із руїн, подарували майбутнім поколінням мир, свободу та життя.
кол
Ви назавжди залишитесь для нащадків взірцем
нездоланної мужності та незламності духу. Ваш
н
подвиг – безсмертний, пам’ять про загиблих – віп
вдячність українського народу – безмежна.
ч н а , вд
Низько схиляю голову перед вами, дорогі ветерани! Від
усього серця бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я,
благополуччя, довгих років життя та непорушного миру.
З глибокою повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
депутат Київської обласної ради

Платний
День донора

День печалі й радості
9 травня – День Перемоги – день печалі
алі й радості. За чотири роки війни Україна заплатила
латила за
свою свободу, за право жити на своїй землі більше ніж
десятьма мільйонами життів своїх синів і дочок.
к.
Спасибі вам, ветерани фронту й тилу, підпілля
лля й партизанських загонів, вам, діти війни, за незламність,
ість, віру в
перемогу! Низький уклін вам за бойові й трудові
ві подвипод
ги, пам’ять про них назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь.
Зичимо всім захисникам Вітчизни, всім вишгородцям
міцного здоров’я на довгі літа, щастя, злагоди у родинах і
мирного неба над головою.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

а-Фішка

Конкурс!

У четвер 17 травня у
Вишгородській ЦРЛ (на
першому поверсі біля приймального відділення) з
9:00 до 12:00 – платний
(100 грн) День донора.
При собі ОБОВ’ЯЗКОВО
мати паспорт. Напередодні не вживати алкоголю й жирної їжі.

Шановні читачі!
До міського Дня матері, що відзначатимемо 29
травня, оголошується конкурс «За що ми вдячні
мамі». Учасниками можуть бути як дорослі, так і діти.
Чекаємо від вас малюнки та вірші про маму. (Зазначайте свої прізвище, ім’я, вік та контактні дані:
адресу, телефон).
Надсилайте або приносьте свої роботи до 20
травня в редакцію газети «Вишгород» за адресою:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, тел: (04596)
5-27-25,
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net.

«Спасибі, мамо, за...» Депутатський прийом

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

У благодійному
фонді

До уваги мешканців
міста та району!

19 травня 2012 року з 10.00 до 14.00 год
у Благодійному фонді святої Ольги (м. Вишгород,
просп.Т. Шевченка, 7-а) вестиме прийом
Герой України, почесний громадянин міста,
академік, професор, депутат Вишгородської
районної ради Семен Ізраїлевич ПОТАШНИК.
Допомагатиме йому професійний юрист.

ПЕРЕДПЛАТА
Із 10 квітня розпочато передплату
пл на друге півріччя 2012
року.
рок Передплатити друковані
видання можна у будь-якому
поштовому відділенні району.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового
зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок —
п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з
13:30 до 17:30. Тел: (04596)
54-349.
Адміністрація ЦПЗ № 10
Увага!
Із червня ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД» можна передплатити за
старою ціною — оформивши
передплату до кінця року. Індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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По всій Землі — ДОРОГА МИРУ
Валентина ЯКОВЕНКО, Катерина ЗУРМА
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Урочистості з нагоди 67-ї річниці Великої Перемоги зібрали в Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці
Вишгородського району) керівників Київської
області, Вишгородського району, ветеранських
і молодіжних організацій, воїнів Збройних сил,
мешканців району.

Ветеранська делегація Вишгорода — біля СИМВОЛУ
МИРУ Європейської вулиці скульптур у комплексі
Національного музею-заповідника «Битва за Київ у
1943 р.»

У

вага всіх була прикута до монумента, що
з’явився навпроти музею. Це монумент СИМВОЛ МИРУ, вперше встановлений в Україні у
рамках інтернаціонального проекту «Вулицею Миру
– вулицею Скульптур». Цим проектом передбачено
створення Західно-скульптурної вулиці — від Нормандського узбережжя до столиці Російської Федерації Москви — із монументів, сучасних колон, маяків
мистецтва як знаків мирного співіснування народів
Європи.
Споруджено СИМВОЛ МИРУ у Нових Петрівцях
за підтримки голови Київської облдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка, депутата Київоблради Ярослава Москаленка (їм було надано право відкрити монумент), голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька, Новопетрівської сільської
ради, будівельної компанії «АЗБІ», шляхом залучення

коштів меценатів, дієвої допомоги організацій, серед
яких Управління капітального будівництва (генеральний директор Петро Палєха).
…Під звуки «Зустрічного стрілецького маршу» прапороносна група вносить шість бойових прапорів і
розташовується перед сценою. До слова запрошують
голову Київської ОДА. «Я – син фронтовика, людина в
погонах – високо ціную ваш подвиг», – говорить Анатолій Присяжнюк. Перегортаючи сторінки подій 1943го року, він нагадує вражаючі цифри і факти: здобуття
Києва коштувало життя 417 тисячам бійців і командирів Червоної армії; за успішне проведення Київської
наступальної операції двом з половиною тисячам воМонумент СИМВОЛ МИРУ у Нових Петрівцях зводили в
дуже стислі строки — на все пішло трохи більше місяця.
Проект монументу розробив наш земляк – заслужений
художник України Василь Климик, який від першого до
останнього дня днював і ночував на території музею-заповідника. Разом із помічниками-будівельниками бетонував фундамент, зварював каркас, який обтягували сіткою,
штукатурили, монтували елементи з кованої міді.
Ось що він розповідає:
— Висота монументу до 8,5 м. Силует піраміди. Нагорі —
земна куля і символ миру — голуби, мирні птахи, а не бомби. Це архітектурно-скульптурна композиція, що нагадує:
війна розколює світ. І ми хочемо нагадати наступним поколінням, щоб нашу планету берегли не лише голуби, а й
ми, люди.
На півтораметровій гранітній плиті — шістьма мовами:
«Людство має пам’ятати, якою ціною завойовано
мир»; на іншій: «Вулиця скульптур. Встановлено вперше
Україні. 2012 рік. Монумент СИМВОЛ МИРУ ».
Втілено в життя ідею Дороги Миру архітектора й скульптора Отто Фрейндліха, замученого у концтаборі.
2010-го делегація німецьких скульпторів і архітекторів
із Товариства «Європейська вулиця скульптур. Дорога
миру» відвідала Україну в пошуках місця для встановлення монументу — символу миру. Завітали до Національного

їнів присвоєно звання Героя Радянського Союзу (багатьом – посмертно); десятки тисяч були нагороджені
орденами та медалями СРСР.
Усіх, кого немає серед нас, вшанували хвилиною
мовчання…
«Після звільнення землі від ворога було розпочато
новий фронт – трудовий. І відбудована Україна – найкращий пам’ятник вашим друзям, котрі залишились
на полях битв», – сказав у вітальному слові ветеранам
Великої Вітчизняної голова Київської обласної ради
Олександр Качний.
Очільники області вручили державні нагороди найактивнішим керівникам первинних ветеранських організацій Київщини, грамоти та подяки – активістам
ветеранського руху.
Разом згадали радісну мить Перемоги, коли по
радіо пролунала звістка про капітуляцію фашистської

Вишгород
Німеччини, – голос Юрія Левітана доніс її до нас через
роки…
До вітань приєднались і правнуки ветеранів — віршованою композицією.
Під мелодію пісні «Степом, степом» лягли квіти до
пам’ятника-музею визволителям Києва — від Київської обласної державної адміністрації, обласної ради
та ради ветеранів області, Вишгородської райдержадміністрації та районної ради, ради ветеранів Вишгородського району.
Виносять бойові прапори. Мітинг оголошується закритим.
У концертній програмі «Вклоняємось солдатам Перемоги» для гостей урочистостей виступили заслужені артисти України, а також вихованці Новопетрівської
школи мистецтв та Вишгородського РБК «Енергетик».
музею-заповідника у Нових Петрівцях, зустрілися з адміністрацією музею.
Переконаний, що цю ідею тут не було б втілено в життя,
якби не енергійний директор музею Іван Вікован, для якого історія й пам’ять — справа усього життя. Іван Петрович
загорівся не на жарт: «Це ж головне — МИР!»…
Я минулого року саме працював у Національному заповіднику над капличкою Георгія Побідоносця. Директор
познайомив мене зі скульптором із Німеччини Лео Корнбрустом.
Вікован переконував сільраду, район, область, на початку
вкладав власні гроші. І всі підтримали це шляхетне починання.
Над проектом я працював майже рік. Були різні варіанти —
зупинилися на тому, що відкритий сьогодні (8 травня 2012
р. — Ред.).
Для чого будують такі пам’ятники?Все менше залишилося в живих людей, які побували на фронтах, в окупації,
надлюдськими зусиллями кували Перемогу в тилу. Молодь по-іншому сприймає історію. Між тим, нацизм, який
у 1945-му перемогли старші покоління (наші батьки, а для
когось — і діди), готовий розпалити нову війну.
А для будь-якого суспільства, нації, держави, для всіх народів світу (нинішніх і майбутніх поколінь) може бути лише
одна спільна ідея — МИР!»

Для ветеранів наче їхня молодість заспівала зі сцени,
пеленою спогадів огорнуло обличчя літніх людей, засумували й одночасно засяяли їхні очі.
А коли вісімнадцятирічний киянин Валентин Івасечко виконував пісню «На безымянной высоте», завмерли всі присутні. Його проникливий баритон торкався кожного серця.
Звідки у юнака таке точне відчуття, розуміння, проникнення у стан бійців далекої війни, таке співзвуччя?..
Познайомившись ближче, дізналась, що батько хлопця (насправді його звуть Микита) — військовий моряк,
який загинув на атомному підводному човні «Курськ»
у 2000 році. Це в пам’ять про нього син взяв собі сценічне ім’я батька – Валентин. Валентин Івасечко… Це
в пам’ять про нього і всіх, хто не повернувся до рідних
домівок, загинув, виконуючи свій обов’язок перед Вітчизною, співав Валентин. І цій пісні вторили глядачі…

Переможний пленум З військовими почестями
та за православним обрядом
Ветеранські справи
Олександр ХОМИЧ

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

4 травня в залі засідань райдержадміністрації
відбувся пленум районної організації ветеранів,
приурочений 67-ій річниці Перемоги.
роботі пленуму взяли участь голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр
Приходько, заступник голови районної ради
Олександр Глущенко, міський голова Віктор Решетняк,
голова районної організації ветеранів Петро Головко,
голови первинних організацій ветеранів, керівники районних управлінь і служб.
Із доповіддю виступив голова районної організації
ветеранів та голови сільських осередків.
Керівники району та міста привітали присутніх з великим Святом Перемоги та вручили учасникам пленуму
премії. А Вишгородському районному Товариству Червоного Хреста (директор Таміла Орел) голова РДА вручив апарат для магнітотерапії.

У

6 травня на території Спасо-Преображенської
обителі милосердя в урочищі «Суха» (територія Ясногородської сільської ради Вишгородського району
Київської області) з військовими почестями і за православним обрядом перепоховали останки 47 воїнів
Червоної армії. Панахиду провів вікарій Київської митрополії УПЦ, єпископ Броварський Феодосій. Під час
заходу було закладено храм-пам`ятник на честь Всіх
Святих.
изволяли Вишгородщину війска 60-ї, 38-ї стрілецьких та 3-ї гвардійської танкової армій. 45 діб
точилися жорстокі бої. Поля були вкриті шарами
тіл загиблих червоноармійців (Статтю Володимира Ткача
чит. на стор. 12).
Тіла деяких опізнали й поховали за всіма людськими звичаями на кладовищах та в братських могилах. На
пам’ятниках є їхні прізвища. Рідні можуть покласти квіти до
місця останнього пристанища брата, батька чи дідуся.
Та ще чимало загиблих воїнів по лісах і полях чекають,
коли їхні імена повернуть рідним або ж хоча б відспівають
по-християнськи. На території Вишгородського району вже
багато років працюють спеціалізовані пошукові групи Українського фонду пошуку «Пам’ять».
Завдяки пошуківцям груп «Перемога», Ім. отамана
Орлика», Ім. ген. Ватутіна, «Рубіж», «Вертикаль», Ім. ген.
Потапова знайдено останки 47 радянських воїнів. Один них
відомий — Колесніченко Михайло Іванович.
Вклонитися могилі приїхав із Росії його племінник.
Це вже сьоме перепоховання в урочищі «Суха». Черниці
молитимуться солдат та наглядатимуть за могилою, в якій

В

Поховання

покояться останки 287 солдатів і офіцерів, які загинули в
роки Великої Вітчизняної війни на Ясногородському, Лютізькому, Букринському і Окуніновському плацдармах.
Організаторами перепоховання виступили Всеукраїнський благодійний фонд пошуку «Пам’ять»,
Київська громадська організація «Товариство ветеранів розвідки військово-морського флоту», благодійна організація «Фонд духовного відродження громадян «Виховання», Всеукраїнський благодійний фонд
«Зоряна мрія», Вишгородська міська рада (зокрема, замовлено 10 домовин), Вишгородська районна державна
адміністрація, місцеві жителі та самі пошуковці.
Віддати почесті загиблим приїхали група прапороносців і стрілецький взвод, ветерани, представники районної
та міської влади, громадських організацій, співробітники посольств Російської Федерації та Республіки Білорусь
в Україні, служителі церкви, місцеві жителі та гості з інших міст України.

Наше місто

Вишгород

Ріка пам’яті пливе Вишгородом щороку. Все місто приходить до братських
могил і пам’ятників покласти квіти, хвилиною мовчання вшанувати пам’ять Солдата, який не хотів воювати, та довелося
— бо рідну землю топтали чоботи загарбників.
травня у центрі міста із самого ранку
грає дитячо-юнацький оркестр-студія
«Водограй» (керівник Ярослав Глєбович). А за годину — очолює урочисту колону. В
ескорті байкерів і спортсменів вишгородці —
від малого до старого, на чолі із керівництвом
міста й району та найшановнішими громадянами — рушають до Дніпра.
На березі навіки застигли у бойовому пориві солдати. На сцені біля пам’ятної стели
визволителям Вишгорода у 1943 році — білі
птахи (вихованці хореографічного гуртка Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело»).
Привітання влади (НА ФОТО 1 в центрі:
голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, міський голова Віктор Решетняк, голова Вишгородської райради Олександр Носаль). Хвилина мовчання. Квіти від громади
міста (почесне право покласти вінок до стели
надається військовослужбовцям підрозділу
«Барс»), ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів,
політичних партій і громадських організацій,
трудових колективів.
Залп — і в небо злітають жовті й блакитні кульки. Військові проходять перед стелою
урочистим маршем.
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Ластів’ята біля братської могили на
вул. Шкільній у Вишгороді

У пам’яті немає віку,
І меж у пам’яті немає:
Немов струмки в ріку велику,
У серце пам’ять шлях шукає…
Збираймо спогадів краплини,
Ріка життя щоб не зміліла,
Щоб пам’ять кожної людини
Добром і миром світ зростила.

Катерина ЗУРМА

ФОТО — Ганна ЯКУБИШИНА,
спеціально для «Вишгорода»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ
ФОТОКОЛАЖ — Максим БУЯЛО

Олена РОГОВЕНКО

1
***
Свято не відбулося б, аби, за сприяння
міського голови, до нього не долучилися
спонсори. Намет-тент від сонця й дощу на
сцені для ветеранів і воду для оркестру забезпечив Микола Коваль (до речі, він підтримав і захід у Ясногородській сільраді —
див. стор. 2). Третій рік поспіль Асоціація
роботодавців Вишгородщини (НА ФОТО
2), не байдужа до історичної пам’яті, вважає своїм святим обов’язком матеріально
й організаційно посприяти загальнонарод-

ному святу: солдатська каша з польової
кухні — для всіх, просторий військовий намет, у якому на ветеранів чекають столи,
де, окрім солдатської каші й бойових 100
грамів, і вода, і бутерброди, і пиріжки, і цукерки, і печиво… За святковим столом гарно й поспілкуватися, розбавити гіркі спогади святковим настроєм. Під попурі з пісень
воєнної пори у виконанні (НА ФОТО 3)
вокального гуртка «Полузір’я» (керівник —
заслужена артистка України Тетяна Халаш;
ВМЦХЕТУМ «Джерело» — директор Наталя

Ріка пам’яті

3

Спасибі за подвиг

Кисіль) і улюблену «В землянке» (Юрій Паниця). Під
неповторно-душевні співи хору «Ветеран» (керівник Ганна Покровська).
А молодь тим часом із завзяттям перемагає у
чисельних спортивних змаганнях, присвячених 9
Травня (докладніше — у наступному номері).
***
Півсотні продуктових наборів отримали ті, хто
не зміг прийти на улюблене міське свято: фронтовики та інваліди. За сприяння Віктора Решетняка спонсорами стали магазин «Перекресток» і ТМ
«Наші страви» (Підгулько Г. В.). 24 ветерани війни,
бійці трудового фронту, ветеранські вдови отримали привітання від голови КОДА Анатолія Присяжнюка із додатком до святкового столу.

2

Міська влада пам’ятає про ветеранів
не лише у свята
Іван БОНДАРЕНКО,
ФОТОкадр: ТРК «Више Град, спеціально для «Вишгорода»
Четвертого травня Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк та начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міської ради Володимир Ткач
завітали до ветерана Великої Вітчизняної Війни, Героя Радянського Союзу Віктора Анохіна, щоб привітати почесного громадянина міста з наступаючим святом 9 Травня.
Віктор Решетняк особисто запросив ветерана на святкування
Дня Перемоги, подякував за його подвиг світового масштабу
та побажав міцного здоров’я, бадьорості й вічного позитиву.

4
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Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення податку
на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки»
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4
і 12.5 статті 12, статті 265, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту 24
статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської
міської ради виносить на публічне обговорення проект
рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність
визначення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Упродовж місяця прийматимуться у письмовій формі
пропозиції та зауваження від громадян, юридичних осіб,
об’єднань до розробника проекту рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради за адресою:
07300 м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської
міської ради.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Вишгород

Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Вишгородської
міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»

Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Вишгородської
міської ради
«Про встановлення єдиного податку»

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

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

ХI сесія міськради VI скликання

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення від 27 квітня 2012 р. № 11/8
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету
щодо створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної
громади міста в галузі земельних відносин, керуючись
ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України,
Податковим кодексом України, Законом України «Про
оренду землі», Вишгородська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про оренду земельних
ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення
Вишгородської міської ради від 06 квітня 2011 року №
4/10 «Про орендну плату за землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської

ради направити копію цього рішення до органу Державної податкової служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
1. Загальні положення
1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку
орендної плати за земельні ділянки
на територій Вишгородської міської
ради (далі — Положення) визначає
єдині умови оформлення договорів
оренди (суборенди) землі, за якими,
відповідно до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,
орендодавцем земельних ділянок виступає Вишгородська міська рада.
1.2. Положення розроблено з метою
визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі,
справляння орендної плати за земельні ділянки у м. Вишгороді.
1.3. Положення регламентує організаційні відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок у
м. Вишгороді, порядок розрахунку
орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії,
розірвання, поновлення договорів
оренди землі та суборенди земельних ділянок.
2. Законодавчо-нормативна база
2.1. Конституція України.
2.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.3. Цивільний кодекс України.
2.4. Земельний кодекс України.
2.5. Податковий кодекс України.
2.6. Закон України «Про оренду землі».
2.7. Закон України «Про землеустрій».
2.8. Закон України «Про Державний
земельний кадастр».
2.9. Закон України «Про запобігання
впливу світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
2.10. Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типового
договору оренди землі» від 3 березня
2004 р. № 220.

2.11. Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання оренди земель» від 13 грудня 2006 р. № 1724.
2.12. Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду та Української академії аграрних наук «Про Порядок
нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів» від 27.01.2006
№ 18/15/21/11, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 05 квітня
2006 р. за № 388/12262.
2.13. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності
на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою
та договорів оренди землі, затверджена Держкомземом 04.05.1999 р.
за № 43.
2.14. Тимчасовий порядок ведення
державного реєстру земель, який
затверджено наказом Держкомзему
України від 02.07. 2003 р. № 174 і зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 25.07.2003 р. за № 641/7962.
3. Терміни та визначення
3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки
(Оренда землі) — це засноване на
договорі строкове платне володіння
і користування земельною ділянкою,
необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів
діяльності.
Об’єкт оренди — земельна ділянка,
що перебуває у комунальній власності. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження
землями в межах м. Вишгорода здійснює Вишгородська міська рада.
Орендодавець – Вишгородська
міська рада.
Орендар — Орендарями земельних

ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди
належить право володіння і користування земельною ділянкою.
Земельна ділянка — це частина
земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Договір оренди землі — це договір,
за яким орендодавець зобов’язаний
за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов
договору та вимог земельного законодавства.
Суборенда — передача орендованої
земельної ділянки або її частини, за
згодою орендодавця, орендарем у
володіння та користування іншій особі.
Договір суборенди — договір, за
яким орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду третій
особі.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки — капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки,
визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
Податок — обов’язковий платіж, що
справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними
ділянками.
Ставка податку — законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної
ділянки.
Орендна плата — це платіж, який
орендар вносить орендодавцеві за
користування земельною ділянкою.
Ставка орендної плати — прийнятий для розрахунку розміру річної
орендної плати відсоток нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
відповідно до цього Положення.

В. РЕШЕТНЯК

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

4. Право оренди земельної ділянки
4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним
громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам,
міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
4.2. Оренда земельної ділянки може
бути не більше 50 років. Строк дії
оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Вишгородської міської ради.
4.3. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі
продаватися на земельних торгах, а
також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки — на
строк до 50 років, крім випадків, визначених законом.
4.4. Орендована земельна ділянка
або її частина може, за згодою орендодавця, передаватись орендарем у
володіння та користування іншій особі (суборенда), якщо інше не визначено договором оренди.
4.5. Використання земельної ділянки
(у т.ч. ведення на її території будьякої господарської, адміністративної,
виробничої та іншої діяльності), право на використання якої не посвідчено належним чином укладеним та
зареєстрованим договором оренди,
заборонено.
4.6. У разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди
або своєчасного поновлення терміну його дії впродовж двох місяців з
моменту прийняття Вишгородською
міською радою рішення про передачу
земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди
Вишгородська міська рада приймає

Вишгород

ХI сесія міськради VI скликання

12 травня

у власність земельних ділянок.
5.3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній
власності і не підлягають продажу на
конкурентних засадах (земельних
торгах), громадянам та юридичним
особам здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської ради.
5.4. Рішення Вишгородської міської
ради приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок або іншої землевпорядної документації.
Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в
натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, здійснюється
на підставі технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (інвентаризації земель).
6. Укладання договору оренди
землі та його реєстрація
6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається
на виконавчий комітет Вишгородської міської ради, згідно з типовою
формою договору оренди земельної
ділянки, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03 березня 2004 р. №
220.
6.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Для
досягнення згоди щодо суттєвих умов
договору оренди землі складається
його проект, який попередньо погоджується орендарем.
6.3. Підготовка проекту договору
оренди землі фізичним та юридичним
особам проводиться юридичним відділом виконавчого комітету протягом
10 днів з дня отримання усіх необхідних для його виготовлення документів.
6.4. Обчислення розміру орендної
плати проводиться згідно з формою
розрахунку розміру орендної плати за
земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена
(додаток 2).
6.5. Проект договору оренди землі
надається для перевірки відповідності чинному законодавству до юридичного відділу виконавчого комітету
міської ради; термін перевірки проекту договору оренди та повернення
його на доопрацювання (у разі виявлення зауважень) не має перевищувати п’ять робочих днів.
6.6. Одночасно з підготовкою проекту
договору оренди землі, при наявності усіх необхідних документів, виконавчий комітет готує проект рішення
міської ради для розгляду на черговій
сесії.
6.7. Прийняття рішення міською радою або проведення конкурсу (аукціону) щодо набуття права оренди землі,
здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди землі
та наявності усіх необхідних для його
виготовлення документів (додаток 3).
6.8. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради про надання
земельної ділянки в оренду, у разі
позитивного результату конкурсу чи
аукціону, договір оренди землі в трьох
примірниках подається на підпис
Вишгородському міському голові.
6.9. Підставою для укладення договору оренди землі є рішення Вишгородської міської ради про надання в
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Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
відповідне рішення про заборону
використання земельної ділянки з
одночасним зверненням до землекористувача, органів Держкомзему,
правоохоронних органів, а в окремих
випадках — до суду.
4.7. У разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди або
своєчасного поновлення терміну його
дії протягом шести місяців з моменту
прийняття Вишгородською міською
радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Вишгородська
міська рада приймає відповідне рішення про скасування рішення про
передачу земельної ділянки в оренду
та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди.
5. Передача земельних ділянок в
оренду
5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в комунальній
власності, здійснюється на підставі
рішення Вишгородської міської ради
чи договору купівлі-продажу права
оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за результатами
проведення земельних торгів, крім
випадків, у разі:
● розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна, що
перебувають у власності громадян,
юридичних осіб, у яких відсутні акції
(частки, паї), що належать державі,
крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;
● використання земельних ділянок
для користування надрами та спеціального водокористування відповідно
до отриманих спеціальних дозволів
(ліцензій);
● використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні,
земельних ділянок під культовими будівлями;
● перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих
на них будівель підприємств, установ
та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій
у сферах культури і мистецтв (у тому
числі національних творчих спілок);
● розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій — згідно з міжнародними
договорами України;
● будівництва та обслуговування
лінійних об’єктів транспортної та
енергетичної інфраструктури (доріг,
газопроводів, водопроводів, ліній
електропередачі, аеропортів, нафтота газових терміналів, електростанцій
тощо);
● проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
● будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
● інших випадків, згідно з чинним законодавством.
Земельні торги не проводяться
при наданні земельних ділянок громадянам для сінокосіння і випасання
худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі громадянам

2012 року

№
п/п

Категорія земель за
функцією використання

Склад категорії земель

Відсоток від грошової
оцінки землі

1

Землі житлової
забудови

Землі індивідуального житлового будівництва і господарських
будівель

0,1 відсотка

2

Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови

0,1 відсотка

3

Землі сільськогосподарського призначення під господарськими
будівлями і спорудами

3 відсотки

4

Землі харчової промисловості (включно: риболовство; діяльність
риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов’язані з рибним
господарством)

4 відсотки

5

Землі тютюнової промисловості

12 відсотків

6

Землі мисливства та пов’язані з ним послуги

3 відсотки

7

Землі текстильної промисловості та пошиття одягу

6 відсотків

8

Землі виробництва готового одягу та хутра

6 відсотків

9

Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття

6 відсотків

10

Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревин

7 відсотків

11

Землі виробництва паперу та картону

6 відсотків

12

Землі видавничої справи, поліграфічної промисловості,
відтворення друкованих матеріалів

6 відсотків

13

Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки

8 відсотків

14

Землі хімічного виробництва

8 відсотків

15

Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з
ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належать
до комерційного використання)

8 відсотків

16

Землі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів

8 відсотків

17

Землі металургії

8 відсотків

18

Землі обробки металу

8 відсотків

19

Землі виробництва машин та устаткування

6 відсотків

20

Землі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних
машин

6 відсотків

21

Землі виробництва електричних машин і апаратури

6 відсотків

22

Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв’язку

5 відсотків

23

Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних
вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників

5 відсотків

24

Землі виробництва автомобілів

5 відсотків

25

Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного
забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що
відноситься до земель комерційної діяльності)

5 відсотків

26

Землі виробництва меблів

6 відсотків

27

Землі інших видів виробництва

7 відсотків

28

Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі
металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими
вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної
діяльності)

8 відсотків

Землі промисловості

29

Землі досліджень
та розробок

30

Землі комерційного
використання

Землі досліджень та розробок

3 відсотки

Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту

10 відсотків

31

Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі, в т. р. діяльність
складських приміщень

8 відсотків

32

Землі роздрібної торгівлі, в т. р. побутовими товарами і їх ремонт

5 відсотків

33

Землі готелів та ресторанів, в т. р. діяльність закусочних та кафе

12 відсотків

34

Землі дитячих кафе

5 відсотків

35

Землі підприємств фінансового посередництва та страхування

8 відсотків

36

Роздрібна торгівля пальним

12 відсотків

37

Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері
фінансів та страхування

8 відсотків

38

Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю,
здавання під найм (в т. р. діяльність офісних та адміністративних
центрів) та послуги юридичним особам

8 відсотків

39

Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері
інформатизації

4 відсотки

40

Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги

6 відсотків

41

Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та
розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо)

10 відсотків

Землі громадської діяльності

3 відсотки

43

Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та
особисті послуг (за винятком підприємств, що здійснюють
діяльність у сфері відпочинку та розваг)

3 відсотки

44

Землі державного управління

3 відсотки

45

Землі оборони

3 відсотки

46

Землі освіти

3 відсотки

47

Землі охорони здоров’я та соціальної допомоги

3 відсотки

Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі
автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного,
трубопровідного транспорту)

5 відсотків

49

Землі водного транспорту

4 відсотки

50

Землі авіаційного транспорту

4 відсотки

51

Допоміжні транспортні послуги

8 відсотків

52

Землі пошти та зв’язку

6 відсотків

Землі виробництва електроенергії та газу

6 відсотків

Землі виробництва та розподілення тепла

5 відсотків

55

Землі збору, очищення та розподілення води

3 відсотки

56

Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць
та обробку відходів

3 відсотки

Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень загального та
спеціального користування)

3 відсотки

58

Землі житлового та громадського будівництва

3 відсотки

59

Землі кладовищ та крематоріїв

3 відсотки

60

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення

3 відсотки

61

Землі оздоровчого та рекреаційного призначення

4 відсотки

62

Землі історико-культурного призначення

3 відсотки

63

Землі лісового господарства і пов’язані з ним послуги

3 відсотки

64

Землі під водою

3 відсотки

65

Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту

5 відсотків

42

48

53
54

57

66

Землі громадського
призначення

Землі транспорту,
зв’язку

Землі технічної
інфраструктури

Інші землі

Землі змішаного
використання

Розрахунково

оренду земельної ділянки або витяг з
рішення Вишгородської міської ради,
виготовлений та завірений печаткою
міської ради. У разі набуття права
оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди землі є протокол результатів конкурсу чи аукціону.
6.10. Договір оренди землі укладається у письмовій формі, відповідно
до технічної документації, проекту
землеустрою або іншої землевпорядної документації. За бажанням однієї

із сторін договір оренди землі може
бути посвідчений нотаріально.
6.11. Договір оренди землі набирає
чинності після досягнення домовленості з усіх умов, укладення та підписання його сторонами і реєстрації
у Вишгородській міській раді та державної його реєстрації.
6.12. Передача земельної ділянки
орендареві відбувається за актом
приймання-передачі об’єкта оренди,
згідно з формою (Додаток 4).
Далі на стор. 6

6
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ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
(Початок на стор. 5)
6.13. Один примірник договору оренди землі видається орендарю, другий надається у Вишгородську міську раду, третій залишається в органі,
який провів державну реєстрацію.
6.14.
Орендар
зобов’язаний
у
п’ятиденний строк після державної
реєстрації
договору оренди землі
надати копію договору відповідному
органу Державної податкової служби.
6.15. Право користування земельною
ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.
7. Порядок розрахунку орендної
плати за земельну ділянку
7.1. Розмір, форма, строки внесення
та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у
договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.
7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно
до її функціонального використання у
розрізі економіко-планувальних зон
м. Вишгорода, згідно з нормативною
грошовою оцінкою землі, та не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря.
7.3. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення,
рішення Вишгородської міської ради
від 13 грудня 2007 року № 13/7 «Про
затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель міста Вишгорода та Порядку її
визначення» та витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
виданий управлінням Держкомзему у
Вишгородському районі.
7.4. Річна орендна плата для земель
сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, а для інших категорій земель – трикратного розміру
земельного податку. Річна орендна
плата не може перевищувати 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її розмір визначається та
змінюється відповідно до чинного законодавства.
7.5. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір
орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки та
змінюватися відповідно до чинного
законодавства.
7.6. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться в межах історикокультурної заповідної території у м.
Вишгороді, то при визначенні розміру
земельного податку застосовується
коефіцієнт 1,5.
7.7. Орендна плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
7.8. Основні ставки орендної плати за
земельні ділянки, наведені нижче, є
річними: (Див. табл.)
7.9. На період будівництва об’єктів комерційного призначення встановлюється пільгова ставка орендної плати
в розмірі 3 %. Термін застосування
пільгової ставки орендної плати встановлюється рішенням Вишгородської
міської ради та зазначається в договорі оренди.
8. Порядок справляння орендної
плати за землю
8.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій
формі.
8.2. Орендна плата за перший місяць
нараховується залежно від кількості
календарних днів місяця з дати укладання договору.

8.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на
термін не більше одного року.
8.4. Річна орендна плата вноситься
у терміни та у розмірах, які визначені
договором оренди землі, до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.
Надлишкова сплачена сума орендної
плати підлягає поверненню у встановленому порядку орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.
8.5. Несплата орендарями орендної
плати протягом півроку вважається
систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.
8.6. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за
земельні ділянки здійснюється Державною податковою службою Вишгородського району.
9. Зміна розміру орендної плати за
земельні ділянки
9.1. Розмір орендної плати переглядається щороку у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни нормативно-грошової оцінки
землі, розмірів земельного податку,
зміні ставок орендної плати, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря,
що підтверджено документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
9.2. Розмір річної орендної плати щороку, станом на 1 січня, уточнюється
на коефіцієнт індексації, відповідно до
чинного законодавства.
9.3. Обов’язковою умовою договору
оренди земельної ділянки, який укладається з орендарем, є зміна орендної плати у разі зміни нормативногрошової оцінки земельної ділянки.
10. Поновлення договору оренди
землі
10.1. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар має не пізніше ніж за
1 місяць до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію
(якщо інший строк не зазначений у договорі оренди).
10.2. Поновлення договірних відносин
стосовно оренди земельної ділянки комунальної власності можливе
лише шляхом прийняття відповідного
рішення Вишгородської міської ради.
10.3. Підготовка проектів рішень Вишгородської міської ради покладається
на виконавчий комітет. Одночасно з
підготовкою проекту договору оренди
земельної ділянки (поновленого), при
наявності усіх необхідних документів,
виконавчий комітет готує проект рішення міської ради для розгляду на
черговій сесії.
10.4. Прийняття рішення міською радою щодо поновлення договору здійснюється при наявності оформленого
проекту договору оренди земельної
ділянки та наявності усіх необхідних
документів для його оформлення (додаток 3).
10.5. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради про поновлення договору, договір оренди землі у
трьох примірниках подається на підпис Вишгородському міському голові.
11. Внесення змін до договору

оренди землі, його розірвання та
припинення дії
11.1. Зміна або розірвання договору
вчиняється в такій самій формі, що й
договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено
договором або законом.
11.2. Зміна або розірвання договору
оренди землі здійснюється у письмовій формі у вигляді угоди та підлягає
державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних до автоматизованої системи Державного земельного кадастру.
11.3. Зміни до договору оренди землі здійснюються шляхом укладання
додаткових угод, які підписуються
уповноваженими
представниками
орендодавця та орендаря і затверджуються міською радою. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв’язується
у судовому порядку.
11.4. Додаткові угоди не укладаються
у випадку перерахунку орендної плати
при проведенні нормативно-грошової
оцінки земель, зміні ставок земельного податку, ставок орендної плати
відповідно до змін чинного законодавства та відповідних рішень Вишгородської міської ради. Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно
та надсилаються орендарю та органу
Державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням
упродовж 30 (тридцяти) робочих днів
із дня проведення таких розрахунків.
11.5. Дія договору припиняється у
разі: закінчення строку, на який його
було укладено; придбання орендарем
земельної ділянки у власність; викупу
земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності у порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи-орендаря. Дострокове розірвання
договору оренди землі також можливе
за взаємною згодою сторін.
11.6. Договір оренди землі може бути
припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди землі.
11.7 На вимогу орендодавця або
орендаря договір оренди землі може
бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або
неналежного виконання сторонами їх
обов’язків, передбачених договором
оренди землі, та в інших випадках, передбачених законодавством. Договір
припиняється також в інших випадках,
передбачених законом.
11.8. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання
орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість
місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік.
11.9. Дострокове розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря
оформлюється угодою про розірвання
згідно з формою (додаток 5).
11.10. Одночасно з підготовкою проекту угоди про розірвання договору
оренди земельної ділянки, при наявності усіх необхідних документів,
виконавчий комітет готує проект рішення міської ради для розгляду на
черговій сесії.
11.11. Прийняття рішення міською радою щодо розірвання договору здійснюється при наявності оформленого
проекту угоди про розірвання договору оренди землі та наявності усіх
необхідних для його виготовлення до-

Вишгород
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

кументів (додаток 2).
11.12. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради угода про
розірвання договору оренди землі у
трьох примірниках подається на підпис Вишгородському міському голові.
11.13. У разі несвоєчасного поновлення договору — на період по закінченню дії договору оренди землі та
державної реєстрації поновленого договору — землекористувач здійснює
відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою
коштів за використання земельної ділянки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2) покладається на
виконавчий комітет.
11.14. Відсутність поданої належним
чином до Вишгородської міської ради
заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди
земельної ділянки або укладення нового договору оренди в термін, встановлений договором оренди, але не
пізніш як за місяць до закінчення терміну дії договору оренди, має наслідком прийняття Вишгородською міською радою відповідного рішення про
заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням щодо
звільнення земельної ділянки до землекористувача, органів Держкомзему,
правоохоронних органів, а в окремих
випадках – до суду. До остаточного
звільнення землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується
належним чином оформленим актом
прийому-передачі земельної ділянки)
землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою коштів
за використання земельної ділянки
із розрахунку річної ставки орендної
плати 12 % від нормативно-грошової
оцінки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2) покладається на
виконавчий комітет.
12. Перехід права власності на земельну ділянку
12.1. Орендар, який, відповідно до
чинного законодавства, може мати у
власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї
земельної ділянки, за умови, що він
сплачує ціну за якою вона продається,
а в разі продажу її на аукціоні – якщо
його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.
13. Суборенда земельних ділянок
13.1. Передача земельних ділянок або
їх частин в суборенду здійснюється
за письмовою згодою орендодавця у
вигляді рішення, прийнятого в установленому порядку (якщо інше не передбачено договором оренди), та за
умови, що:
● функціональне використання земельної ділянки не змінюється;
● умови договору суборенди є такими самими і не суперечать договору
оренди землі;
● строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором
оренди землі, та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.
13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній
реєстрації.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Телепрограма

Вишгород

12 травня

2012 року
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2+2
06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
09:35 Неймовірна
08:00 Знак якості
08:40 Підйом
08:50 Сім’я від А до Я правда про зірок
06:45,15:20 М/с «Боб
Губко»
10:35 Х/ф «Мій
11:00 Школа лікаря
07:30, 08:30,19:00,
коханий геній»
Комаровського
23:45 Репортер
09:00 Х/ф «Назад в
14:35, 19:35
11:30 Що добре для
майбутнє»
Екстрасенси ведуть
тебе?
11:50 Т/с «Не
розслідування
народися красивою»
13:10 Правда про їжу
13:45 Т/с «Батькові
18:00, 22:00 Вікна14:10 Картата потата
дочки»
Новини
14:25 М/с «Бетмен»
15:20 Зайві кілограми
14:45 М/с «Аладдін»
18:10 Неймовірна
23:30 Зайві 10 років
15:40, 15:55 Teen Tіme
правда про зірок
15:45 Хати мажорів
17:00 Квадратний
20:40 Куб
17:55, 19:55 Т/с
метр
22:20 Детектор брехні «Вороніни»
19:15, 00:00
19:40 Формула любові 23:20 Т/с «Доктор
Спортрепортер
19:35 Піранії
20:30 Позаочі
Хаус»
21:00 На біс!
22:30 За кадром
00:20 Т/с «Комісар
22:00 Х/ф
Рекс»
«Апартаменти Джо»
00:20 Колір ночі

06:30 Київський час
06:45, 08:25, 18:50, 23:35 Час
спорту
06:50, 08:25, 23:45 Огляд
преси
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
13:00, 14:00, :00, 17:00, 19:00,
20:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісія-новини
09:10 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15 Суспільнополітичне ток-шоу «РесПубліка
з Анною Безулик»
15:15 Інтелект.ua
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40, 00:00 Київський
час
19:20 Інвест-час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20, 02:30 Хочу
знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Казароза»
17:05 Чекай на мене
18:35, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:35 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Втеча 2»
22:40 Перший клас
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Познер
01:15 Нічні новини

06:00 Дізнайся як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 М/с «Білка та
Стрілка»
09:25 Єралаш
09:35 Чортиці у спідницях
10:05 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за Усіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 20:20, 22:50
Т/с «Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
17:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 Дурнєв +1

06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:20 Православний
календар
06:45 Мультфільм
07:20 Країна on-lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Державна підсумкова
атестація. Українська мова.
Диктант. 9-й клас
09:05 Підсумки тижня
09:45 Точка зору
10:10 Легко бути жінкою
10:55 Шеф-кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:30 Право на захист
13:00 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ
17:50 Смішний та ще
смішніший
18:35 Діловий світ
19:05 Крок до зірок
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:25 Діловий світ
21:40 Жарт з В.Винокуром
22:25 Наше Євро
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв’язку

06:05, 07:00, 08, 00,
09:00, 19:25 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 Чорний плащ
09:55 Т/с «Клон»
10:45 Т/с «Було
кохання»
11:40 Шість кадрів
12:40 Зніміть це
негайно
13:35 Цілковите
перевтілення
14:30 Давай
одружимось
17:00 Сімейні
мелодрами
17:55 ТСН. Особливе
18:30 Не бреши мені
20:10 Принци бажають
познайомитися
22:35 Велика різниця
по-українськи
23:35 Шоу вечірній
Ургант

06:20 Ділові факти
06:30, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Леся+Рома
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:30 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:30, 13:00 «Грозові
ворота»
15:20 Т/с
«Прокурорська перевірка»
17:30 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20:15 Т/с «Балада про
бомбера»
22:40 Факти. Підсумок
22:55 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:00 Мультфільми

06:30 Ф-стиль
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний
статус: ваші права
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:05 Мультфільми
13:45 Будь у курсі!
14:20 Жінки, котрі
мріяли про владу
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 Таємниці
підводного світу
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Реальний світ
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 Останні
мустанги Європи
22:40 Х/ф «А тепер,
пані та панове»

05:35 Т/с «Терміново
у номер»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30 Спорт у
Подробицях
09:10, 12:15 Т/с
«Ангели війни»
13:35 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:30 Родинний суд
15:25 Судові справи
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:00 Серце підкаже
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:40 Х/ф «48 годин»

07:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 21:00
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Я охоронець»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Хай говорять
13:00 Т/с «Звіздар»
15:35 Чистосердечне
зізнання
17:00, 19:00 Події
17:10, 19:15 Події
Спорт
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Х/ф «Потрійний
форсаж»
00:00 Т/с «Травма»

07:30 Т/с «Літейний»
08:30 Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Огляд за
тиждень
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
14:30, 17:30
Надзвичайний
випадок
15:25 Прокурорська
перевірка
18:30 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 15:00,
18:20 Новини
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on-lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:20, 20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Світло
09:55 Легко бути жінкою
10:55 В гостях у Д. Гордона
11:45 Euronews
11:55, 20:55 Офіційна хроніка
12:10, 15:35, 18:40, 21:15
Діловий світ
12:25 Крок до зірок
13:10 Т/с «Чотири танкісти і
собака»
15:15 Euronews
16:05 Бокс. Турнір «Київські
рукавиці»
16:50 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18:00 Про головне
18:55 221. Екстренний виклик.
Тиждень
19:50 Весняний жарт з…
20:15 Aфтершок
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:45 Т/с «Було
кохання»
11:40 Шість кадрів
12:45 Зніміть це
негайно
13:40 Цілковите
перевтілення-3
14:35, 15:30 Давай
одружимось
16:15 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Міняю жінку-5
21:30 Моя сповідь.
Яна Рудковська
22:30 І прийде кохання
23:35 Шоу Вечірній
Ургант

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30, 13:10
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:55 Останні
мустанги Європи
15:15 Таємниці
підводного світу
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
21:35 Супер-кріт
22:40 Х/ф «Лагардер»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10, 20:30 Т/с
«Єдиний мій гріх»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
14:15 Родинний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиха»
20:00 Подробиці
22:40 Т/с «Кулінар»
00:45 Х/ф «Інші 48
годин»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с «Леся +Рома»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Балада про бомбера»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:40 Факти. Підсумок
22:55 Т/с «Військова
розвідка»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 21:00
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Я —
охоронець-3»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Хай говорять
13:00 Т/с «Звіздар»
15:35 Чистосердечне
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
22:00 Т/с «Дружини»
23:00 Т/с «Мент в
законі-5»
00:00 Т/с «Травма»
00:55 Х/ф «Потрійний
форсаж: Токійський
дрифт»

07:40 ВусоЛапоХвіст

06:00 Х/ф
«Плащаниця
Олександра
Невського»
07:00 Друга смуга
08:30 Правда життя
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Х/ф
«Перехрестя»
15:00 Х/ф
«Оскаженілий
автобус»
17:25 Т/с «Гра без
правил»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен 10.
Сила прибульців»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00 ДАІ. Дорожні
війни
10:10, 11:10, 12:10
Т/с «Втеча»
13:10 Т/с «Втеча-2»
14:10 Т/с «Лісник. Син
на три дні»
17:00 Т/с «Солдати»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Т/с «Лісник.
Скарб»
21:00 Новини
21:20, 23:30 Проспорт
21:25 Х/ф «Шосте
чуття»
23:30 Х/ф «Секретні
матеріали. Боротьба
за майбутнє»

7

07:30 М/ф «Джиммі
Нейтрон: Хлопчикгеній»
09:10 Т/с «Я
повернусь»
15:25 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Велика різниця
22:00 Х/ф «Без вини
винний»
23:45 Т/с «Медіум»
00:25 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:50 Авіакатастрофа
на флоридських
болотах
07:40 Золото
опальної цариці
08:30 Руйнівники
міфів
09:30 Мешканці
джунглів
10:30 Д/ф «Пастка
для динозаврів»
11:30 Жах російського
атомного підводного
човна
12:30 Руйнівники
міфів
13:20 Top Gear
14:20 Апокаліпсис
15:20 Піраміди
18:00 Д/ф «Вольф
Мессінг»
18:50 Д/ф «Великі
пророки»
19:50 Д/ф
«Астрологія»
20:40 Таємниці
підземелля
21:40 Золотий конвой
22:30 Голуба планета:
океани
23:30 Танення
льодовиків

08:00 З новим
будинком!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, :00,
19:00 Вісті
10:30 Місцевий час.
Звістці-Москва
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Кулагин і
партнери
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:30, 15:45, 19:30
Місцевий час
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгове кохання»
14:45 Х/ф
«Кровиночка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:50 Добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Самара»
22:45 Черговий по
країні
23:50 Вісті +

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Мультфільми
08:00 Знак якості
08:50, 09:10, 09:40,
10:00, 10:30 Сім’я від
А до Я
11:00 Школа лікаря
Комаровського
11:30, 12:20 Що добре
для тебе?
13:10, 13:40 Правда
про їжу
14:10, 14:40 Картата
потата
15:20, 15:40 Зайві
кілограми
16:10, 23:30, 23:50
Зайві 10 років
17:00, 17:50, 18:40
Квадратний метр
19:40 Формула любові
20:30, 21:30 Позаочі
22:30, 23:00 За
кадром

07:30 Т/с «Літейний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і

06:10 Т/с «Комісар
Рекс»
07:55 ВусоЛапоХвіст
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:15 Х/ф «Чудес не
буває»
12:15 Х/ф «Птах
щастя»
14:15, 19:10
Екстрасенси ведуть
розслідування
15:15 Битва
екстрасенсів. Третя
світова
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:1, 22:40 Моя
правда

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Хочу знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Казароза»
16:15 Між нами,
дівчатами
17:05 Чекай на мене
показуємо.
18:35 Давай
18:30 Х/ф «Псевдонім одружимося!
«Албанець»-4»
19:45 Нехай говорять
20:25 Т/с «Мент у
21:00 Час
законі»
21:30 Т/с «Втеча-2»
22:15 Сьогодні.
22:40 Микита Хрущов.
Голос з минулого
Підсумки
23:45 Вечірній Ургант
22:35 Т/с «Глухарі»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:15 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
23:45 Репортер
09:00 Х/ф
«Апартаменти Джо»
11:00, 16:00 Т/с «Не
родися красивою»
12:50 Т/с «Татусеві
дочки»
14:15 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:30, 15:55 Teen Tіme
15:35 Хати мажорів
17:55, 19:55 Т/с
«Вороніни»
19:35 Піранії
21:00 Шури-амури
22:00 Х/ф «Тупий і ще
тупіший»

06:30, 18:40 , 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00 ,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 Crime news

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:50 Друга смуга
06:55 Х/ф «Убивство у
Саншайн-менор»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:35 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
17:25 Т/с «Гра без
правил»
18:30 Речовий доказ
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як злочинець»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с “Пригоди
Дага Кумедного”
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с
“Ранетки”
10:05 Т/с “Усі жінки —
відьми”
11:00 Т/с “Баффі
— винищувачка
вампірів”
11:50 Т/с “Н2О:
просто додай води”
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за усіх
13:15 Т/с “Хто у домі
господар?”
13:45 Т/с “Моя
прекрасна няня”
14:45, 17:05, 20:20,
22:50 Т/с “Універ”
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:50, 21:50 Т/с
“Діффчатка”
22:20 Т/с “Реальні
пацани”
23:15 Дом-2

2+2

06:00 М/с

08:25, 16:15 Халі-Галі

«Галактичний футбол» 08:55, 22:40 Зал
06:30 М/с «Бен-10.
очікування
Сила прибульців»
09:15 Т/с «Солдати»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00, 21:00 Новини
2+2

13:20, 19:00 У
пошуках пригод

09:20, 21:20, 23:25

14:20, 18:00 Звана

Проспорт

вечеря

09:25 ДАІ. Дорожні
війни

15:20 Розкішне життя

10:00, 11:00, 16:00,

17:00 Ще не вечір.

17:00 Т/с «Солдати»

Бізнес-леді проти

12:00 Х/ф «Містер

домогосподарок

Гонконг»
14:00, 19:00 Т/с

20:00 Велика різниця

«Лісник»

22:00 Три сестри

18:00 Ульотне відео

23:00 Т/с

по-російськи
21:25 Х/ф «Доміно»
23:30 Х/ф «Відплата»

06:00 Скарби де
Шодуарів
06:50 Нафтовий вибух
у Техасі
07:40 Скарб Степана
Разіна
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Голуба планета:
океани
10:30 Д/ф «Екстрасенси
та скарби»
11:30 Загибель літака в
Амстердамі
13:20 Top Gear
14:20 Тріщини земної
кори
15:10 Спецслужби
проти НЛО
16:10 Загибель планети
17:10 Діти Каліостро
18:00 Кам’яний привид
18:50 Зниклий мільярд
19:50 Зцілення дивом
20:40 Ворожий космос
21:40 Іван Сусанін
22:30 Голуба планета:
океани. Безодня
23:30 Моряки минулого
00:30 Д/ф «Гробниця
Ірода»

«Відчайдушні
домогосподарки»

08:00 З новим
будинком!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Кулагин і
партнери
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгове кохання»
14:45 Т/с
«Кровиночка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
19:50 Добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Самара»
21:55 Спеціальний
кореспондент
22:55 Єдність вірних
23:55 Вісті+
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:15 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:50 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:10, 18:40, 21:30 Діловий
світ
12:30 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:00 Т/с «Чотири танкісти і
собака»
16:20 Доки батьки сплять
16:45 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18:00 Про головне
18:55 Зірки гумору
20:40 Світ спорту
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 З посмішкою про
головне
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:35
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
09:10, 08:05, 09:10
Сніданок з 1+1
07:15 Чорний плащ
09:55 Т/с «Клон»
10:45 Т/с «Було
кохання»
11:40 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
14:15, 15:15 Т/с
«Історія зечки»
16:15 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами
18:00 «ТСН.
Особливе»
18:35 Не бреши мені
20:15 Х/ф «Пірати
Карибського моря»
23:10 Гроші
00:10 Шоу Вечірній
Ургант

06:20 Ділові факти
06:35, 09:25, 9:20,
12:55 Спорт
06:40 Анекдоти поукраїнськи
07:00 Леся+Рома
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Убивча
сила
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Балада
про бомбера
15:25 Прокурорська
перевірка
18:45 Факти. Вечір
22:40 Факти. Підсумок
22:55 Військова
розвідка

06:00 Мультфільми

05:45 Документальний
детектив
06:10 Т/с «Комісар
08:50 Сім’я від А до Я Рекс»
07:55 ВусоЛапоХвіст
11:00 Школа лікаря
08:50, 18:10
Комаровського
Неймовірна правда
про зірок
11:30 Що добре для
09:50 Х/ф «Пісочний
тебе?
дощ»
13:10 Правда про їжу 11:55 Х/ф «Рік Золотої
рибки»
14:10 Картата потата 14:30, 19:05
15:20 Зайві кілограми Екстрасенси ведуть
розслідування
16:10, 23:30 Зайві 10
15:35 Битва
екстрасенсів
років
18:00, 22:00 Вікна17:00 Квадратний
Новини
метр
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
19:40 Формула любові
22:20 Хата на тата
20:30 Позаочі
23:25 Т/с «Доктор
Хаус»
22:30 За кадром
00:25 Т/с «Комісар
00:20 Колір ночі
Рекс»

05:55 М/с «Фікс і
Фокси»
06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:15 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Вигляд
зверху краще»
11:00, 16:00 Т/с «Не
родися красивою»
12:55 Т/с «Батькові
дочки»
14:15 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:30, 15:55 Teen Tіme
15:35 Хати мажорів
17:55 Т/с «Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с «Вороніни»
21:00 Шури-амури
22:00 Х/ф «Ейс
Вентура»
00:10 Спортрепортер
00:20 Т/с «Загублені»

06:30, 18:40, 22:40,
00:00 Київський час
06:45, 08:25, 18:50,
23:35 Час спорту
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:10 Мультфільми
13:55 Супер-кріт
15:15 Таємниці
підводного світу
16:00 Країна порад
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
21:35 Про що
співають кити?
22:40 Х/ф «Вкрасти
Джоконду»

05:25 Т/с «Кулінар»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с «Єдиний
мій гріх»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Родинний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиха»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:40 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:10 Події-Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:50, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 22:00 Т/с
«Дружини»
10:00, 23:00 Т/с
«Мент у законі»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Хай говорять
13:00 Т/с «Звіздар»
15:35 Чистосердечне
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
00:00 Т/с «Травма»
00:55 Х/ф «Страх»

04:55 НТВ вранці
07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30 Огляд.
Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Ток-шоу
з Леонідом
Закошанським
17:30 Надзвичайний
випадок
18:30 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Точка
неповернення

06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
08:30, 19:00 Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
15:40 Х/ф «Будні
карного розшуку»
17:25 Т/с «Гра без
правил»
18:30 Нелюди
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Т/с «Детективи»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за усіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 20:20, 22:50
Т/с «Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:50, 21:50 Т/с
«Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

08:00 Знак якості

Передплачуйте газету «Вишгород».
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Хочу знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Казароза»
16:15 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Втеча-2»
22:40 Нітрати
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини
00:35 В контексті

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10.
Сила прибульців»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00, 21:00 «Новини
2+2»
09:20, 21:20, 23:30
Проспорт
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
10:00, 11:00, 16:00,
17:00 Т/с «Солдати «
12:00 Х/ф «Молодий
майстер»
14:00, 19:00 Т/с
«Лісник»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
21:25 Х/ф «Чоловічий
сезон»
23:35 Х/ф «Доміно»

06:00 Теорія змови.
Масони
06:50 Виверження на
острові Монтсеррат
07:40 Скарб
французького імператора
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Голуба планета:
океани
10:30 Д/ф «Гробниця
Ірода»
11:30 За мить до
катастрофи
13:20 Top Gear
14:20 Льодовиковий
період
15:10 Життя у подарунок
16:10 Клітка
17:10 Заручники без імен
18:00 Скарб Степана
Разіна
18:50 Золотий конвой
19:50 Жарти зі смертю
20:40 Родові прокляття
21:40 Ілля Муромець
22:30 Відкритий океан
23:30 Апокаліпсис
00:30 Копальні Соломона

05:45 Ранок на К1
08:25, 16:15 Халі-Галі
08:55, 22:40 Зал
очікування
09:15 Т/с «Солдати»
13:20, 19:00 У
пошуках пригод
14:20, 18:00 Звана
вечеря
15:20 Ще не вечір
17:00 Заміж за
мільйонера
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
00:45 Нічне життя

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим
будинком!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгове кохання»
14:45 Т/с
«Кровиночка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:50 Добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Самара»
21:55 Історичний
процес
23:30 Вісті+
23:50 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:25, 23:50 Експерт на
зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від
відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
10:55 Здоров’я
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:10, 15:45, 18:40, 21:25
Діловий світ
12:30 Країни від А до Я
13:10 Т/с «Чотири
танкісти і собака»
16:40 Т/с «17
миттєвостей весни»
18:00 Про головне
18:55 Зірки гумору
20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи
00:15 ЮвелірТБ

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:00 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон»
10:45 Т/с «Було
кохання»
11:40 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
16:15 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Я люблю Україну
21:35 Х/ф
«Мексиканський вояж
Степанича»
23:20 Шоу Вечірній
Ургант

06:55 Леся+Рома
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25, 12:55, 19:20
Спорт
09:30,19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35 Т/с «Убивча
сила»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Балада про
бомбера»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:35 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Балада про
бомбера»
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Військова
розвідка»

06:00 Мультфільми

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
Рекс»
08:00 Знак якості
08:40 Підйом
08:00, 10:00
08:50 Сім’я від А до Я
06:45, 15:15 М/с «Боб
ВусоЛапоХвіст
11:00 Школа лікаря
Губко»
09:00, 18:10
07:30, 08:30, 19:00,
Комаровського
Неймовірна правда
23:55 Репортер
про зірок
11:30 Що добре для
09:00, 22:00 Х/ф «Ейс
10:40 Кохана, ми
тебе?
Вентура»
вбиваємо дітей
11:05, 16:00 Т/с «Не
13:10 Правда про їжу
12:30 Х/ф «Інше
родися красивою»
14:10 Картата потата обличчя»
13:00 Т/с «Батькові
15:20 Зайві кілограми 14:35, 19:05
дочки»
16:10, 23:30 Зайві 10 Екстрасенси ведуть
14:15 М/с «Бетмен»
розслідування
14:35 М/с «Аладдін»
років
15:40 Битва
15:30 15:55 Teen Tіme
17:00 Квадратний
екстрасенсів
15:35 Хати мажорів
метр
18:00, 22:00 Вікна17:55, 19:55 Т/с
«Вороніни»
19:40 Формула любові Новини
20:10, 22:40 Холостяк 19:15 Спортрепортер
20:30 Позаочі
23:55 Як вийти заміж 19:35 Піранії
22:30 За кадром
21:00 Кухня на двох
00:55 Т/с «Доктор
00:20 Т/с «Загублені»
00:20 Колір ночі
Хаус»

06:45, 08:25, 18:50,
23:55 Час спорту
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
13:20, 14:20, 15:15 5
елемент
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:15 Мультфільми
14:00 У гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Таємниці
підводного світу
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
21:35 Місія: порятунок
амфібій
22:40 Х/ф «За тих,
кого ми любимо»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10, 20:30 Т/с
«Єдиний мій гріх»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Родинний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:00 Т/с «Тамбовська
вовчиха»
20:00 Подробиці
22:40 Т/с «Кулінар»
00:40 Розбір польотів

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події-Спорт
07:15,18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 13:50, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 22:00 Т/с
«Дружини»
10:00, 23:00 Т/с
«Мент у законі»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Смерть ангела
13:00 Т/с «Звіздар»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
00:55 Х/ф «Дорога
Карліта»

07:30 Т/с «Літейний»
08:30 Огляд.
Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
14:30, 17:30
Надзвичайний
випадок
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Ток-шоу
з Леонідом
Закошанським
18:30 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Точка
неповернення

06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за усіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:45, 17:05, 20:20,
22:50 Т/с «Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:50, 21:50 Т/с
«Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом
00:10 На добраніч,
мужики

06:15 Т/с «Комісар

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Хочу знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Втеча»
22:40 Людина і закон
23:45 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Будні
карного розшуку»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00, Т/с «CSI: ЛасВегас”
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
15:40 Х/ф
«Викрадення «Савої»
17:30 Т/с «Гра без
правил»
18:30 Легенди
карного розшуку
21:30 Т/с «CSI: Маямі”
22:30 Т/с
“Криміналісти”

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10.
Сила прибульців»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00, 21:20, 23:20
Проспорт
09:05 ДАІ. Дорожні
війни
10:00, 11:00, 16:00,
17:00 Т/с «Солдати»
12:00 Х/ф «Ілюзія
вбивства»
14:00, 19:00 Т/с
«Лісник»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
21:00 Новини 2+2
21:25 Х/ф «Тінь
якудзи»
23:25 Х/ф «Чоловічий
сезон»

08:25, 16:15 Халі- Галі

06:50 Жах російського
атомного підводного
човна
07:40 Кам’яний
привид
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Відкритий океан
10:30 Копальні
Соломона
11:30 Нафтовий вибух
у Техасі
13:20 Top Gear
14:20 Танення
льодовиків
15:10 Таємниці
підземелля
16:10 Карате
російських вулиць
18:00, 21:40 Скарб
французького
імператора
19:50 Продам свою
душу
20:40 Шлях до
апокаліпсиса
22:30 Замерзлі моря
23:30 Тріщини земної
кори
00:30 У пошуках
Атлантиди

08:00 З новим
будинком!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 15:45, 16:00,
19:00, 23:30 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Вісті-Москва
10:50 Чергова
частина
11:00 Кулагин і
партнери
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгове кохання»
14:45 Т/с
«Кровиночка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:50 Добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Самара»
21:55 Програма
Володимира
Соловйова
23:50 Профілактика

08:55, 22:40 Зал
очікування
09:15 Т/с «Солдати»
13:20 У пошуках
пригод
14:20, 18:00 Звана
вечеря
15:20, 17:00 Заміж за
мільйонера
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20, 07:15, 07:35 Тема дня
06:30, 07:25 Країна on lіne
06:40 Заголовки
06:45 Глас народу
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний
календар
07:30 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Тополь
10:10 Легко бути жінкою
10:55 Віра. Надія. Любов
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:10, 21:20 Діловий світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
13:20 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
14:25 Ближче до народу
15:55, 19:10 Літній жарт з…
16:30 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17:35 Наша пісня
18:45 Шляхами України
19:45 Жарт з…
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі
00:00 Підсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:10,
07:40, 08:05, 09:10
Сніданок з 1+1
09:55 Т/с «Клон «
10:45 Т/с «Було
кохання»
11:40 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
14:15 Т/с «Історія
зечки»
16:15 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Х/ф
«Перевізник»
22:10 Х/ф «Дипломат»
01:50 Х/ф «Останній
кордон»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:30, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Леся+Рома
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Балада про
бомбера»
15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Спеціаліст»
22:40 Т/с «Військова
розвідка»
00:55 Голі та смішні

06:30, 18:40, 22:40,
06:00 Мультфільми
05:15 Документальний 06:35 Kіds Tіme
00:00 Київський час
06:40, 07:05, 07:40,
08:00 Знак якості
06:45, 08:25, 18:50,
детектив
08:40 Підйом
23:35 Час спорту
08:50 Сім’я від А до Я
06:45, 15:15 М/с «Боб 06:50, 08:40, 23:45
05:40 Х/ф «Рік Золотої Губко»
Огляд преси
11:00 Школа лікаря
07:00, 09:00, 11:00,
07:30, 08:30, 19:00,
рибки»
Комаровського
13:00, 15:00, 17:00,
23:45 Репортер
18:00, 20:00, 21:00,
09:00
Х/ф
«Ейс
11:30 Що добре для
07:40 Х/ф «Скарлет»
23:00 Час новин
Вентура»
07:10, 08:15, 22:25,
тебе?
11:10, 16:00 Т/с «Не
23:20, 00:15 Бізнес-час
15:40, 18:00 Х/ф
07:20 Автопілот-новини
13:10 Правда про їжу
родися красивою»
07:30 Ранок із зіркою
13:00 Т/с «Татусеві
14:10 Картата потата «Іронія долі, або З
07:55, 08:35 Трансмісіядочки»
новини
15:20 Зайві кілограми легкою парою!»
14:20 М/с «Бетмен»
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
14:40 М/с «Аладдін»
16:10, 23:30 Зайві 10
17:50, 22:00 Вікна15:35, 15:55 Teen Tіme елемент
років
10:30, 11:10, 12:15,
15:40 Хати мажорів
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Новини
17:00 Квадратний
17:55 Т/с «Вороніни» Підсумки дня
19:15 Спортрепортер 15:15 Сканер
20:00 Танцюють всі!
метр
16:15 Лісовий патруль
19:35 Х/ф «Правила
17:25 Не перший
19:40 Формула любові
знімання»
Повернення героїв
погляд
22:00 Пакуй валізи
20:30 Позаочі
18:10, 22:00 Вікно в
00:05 Спортрепортер Європу
23:10 Х/ф «Інше
22:30 За кадром
00:15 Служба розшуку 21:40 Час-Тайм
23:25 Crime news
обличчя»
00:20 Колір ночі
дітей

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:10 Мультфільми
14:00, 21:35 В гостях
у Дмитра Гордона
15:15 Таємниці
підводного світу
17:50 Реальний світ
22:40 Х/ф «Яструб»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с «Єдиний
мій гріх»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Родинний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиха»
20:00 Подробиці
20:30 Велика різниця
по-українськи
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події-Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:50 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Дружини»
10:00 Т/с «Мент у
законі»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Хай говорять
13:00 Т/с «Звіздар»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Я —
охоронець»
00:45 Х/ф «Лісовик»

04:55 НТВ вранці
07:40 Володимир
Шаїнський
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
13:35 Розлучення поросійськи
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Ток-шоу
з Леонідом
Закошанським
18:30 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»
20:30 Х/ф
«Королівство відкатів»
22:25 Т/с «Глухар»
00:25 Х/ф «Ласкаво
просимо додому,
Росько Дженкинс»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00 Шустер-Lіve
11:45 After Lіve
12:05 Секрети успіху
12:50 Щоденник ПКЄ2012
13:00 Х/ф «Дев’ять днів
одного року»
15:10 Зелений коридор
15:25 В гостях у Д.
Гордона
17:10 Золотий гусак
17:35 Україна - Грузія
18:50, 21:35 Вболівай з
найкращими
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:25 Кабмін: подія тижня
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:50 Експерт на зв’язку
00:15 ЮвелірТБ

06:25 М/с «Смурфи»
07:20 Справжні лікарі
08:10 Світське життя
09:05 Хто там?
10:05 М/с
«Русалонька»
10:30 М/с «Тімон і
Пумба»
10:55 Світ навиворіт
12:00 Х/ф «Роман з
каменем»
13:55 Х/ф «Перлина
Нілу»
15:45 Х/ф «Ельдорадо
— храм Cонця”
17:40 Х/ф
«Ельдорадо— місто
золота»
19:30 ТСН
20:00 Операція краса
21:40 «Баварія»
(Німеччина) - «Челсі»
(Лондон, Англія)
23:30 Х/ф
«Перевізник»

05:25 Факти
05:55 Інший футбол
06:25 Х/ф «Людина
президента»
08:15 Козирне життя
08:45 Зірки YouTube
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:25 Стоп-10
12:25 Провокатор
13:45, 22:50 Наша
Russіa
13:50 Х/ф
«Вторгнення»
15:55 Х/ф «Живий чи
мертвий»
17:40 Максимум в
Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Пукт
призначення»
21:00 Х/ф «Пукт
призначення-2»
23:45 Х/ф «Дитя
пітьми»

06:00 Країна порад
06:45 Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50, 15:10
Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний
пульс
08:45 Мультфільми
09:00 В гостях у
Дмитра Гордона
10:00 Невідома
планета
10:40 Х/ф «Звичайне
диво»
13:50 За сім морів
15:30 Мультфільми
16:10 Щоденник для
батьків
16:35 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
18:55 Первісні страхи
20:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Жінки, що
мріяли про владу
21:20 У гостях у
Дмитра Гордона
22:30 Х/ф «Яструб»

05:10 Парк
автомобільного
періоду
05:35 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:20 Містечко 20112012
09:00 Орел і решка
10:00 Україна,
вставай!
10:45 Вирваний з
натовпу
11:20
«Найрозумніший»
13:15 Х/ф «Блакитна
лагуна»
15:45 Велика різниця
по-українськи
17:45 Юрмала-2010
18:50 Розсмішити
коміка
20:00 Подробиці
20:25 Вечірній
квартал
22:25 Х/ф «Коріолан»

06:00 Срібний

05:55 Легенди
бандитської Одеси
06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф
«Викрадення «Савої»
08:30, 19:00 Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:35 Х/ф «Вовча
кров»
17:25 Х/ф «За даними
карного розшуку»
19:30 Т/с «...і була
війна»
22:30 Х/ф «Парадиз»
00:30 Х/ф «Вантаж»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45, 19:25 Одна за усіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 19:50, 22:50
Т/с «Універ»
15:40 Чортиці у спідницях
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
21:50 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом
00:10 На добраніч,
мужики

08:25, 16:15 Халі-Галі
08:55, 22:45 Зал
очікування
09:15 Т/с «Солдати»
13:20, 19:00 У
пошуках пригод
14:20, 18:00 Звана
вечеря
15:20 Історії великого
міста
17:00 Ще не вечір
20:00 КВН
23:10 Жіноча ліга
00:00 Т/с «Медіум»
00:45 Нічне життя

08:00 Мусульмани
08:10 З новим
будинком!
06:50 Загибель літака
09:05 Про
в Амстердамі
найголовніше
07:40, 18:00 Княжий 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
камінь
10:30, 13:30, 16:30
08:30, 12:30
Місцевий час. ВістіРуйнівники міфів
Москва
09:30 Замерзлі моря 10:50, 15:45 Вісті.
10:30 Д/ф «У пошуках Чергова частина
11:00 Кулагин і
Атлантиди»
партнери
11:30 Виверження на 14:45 Т/с
острові Монтсеррат «Кровиночка»
16:50 Т/с «Свати»
13:20 Top Gear
17:55 Прямий ефір
14:20 Моряки
19:30 Місцевий час
минулого
19:50 Добраніч,
15:10 Ворожий
малята!
20:00 Юрмала
космос
16:10 Діти Каліостро 21:55 Вечірній
квартал
19:40 Таємні знаки
23:20 Х/ф «Шукаю
22:10 Сезонні моря
тебе»
06:00 Іграшки для
дорослих
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06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:15
Один
за
всіх
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:50 Що добре для
07:45 Караоке на
09:00 М/с «Боб Губко» 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 23:00
тебе?
Майдані
09:35 М/с «Пінгвіни з Час новин
07:10 Клуб 700
09:30 Сім’я від А до Я 08:45 Сніданок з
Мадагаскару»
08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
11:10 Школа лікаря
10:00 Ревізор
Юлією Висоцькою
08:30 Світська кухня
09:20, 15:15 Інтелект.ua
Комаровського
11:05 Аферисти
09:00 Їмо вдома
10:15 Здорові історії
12:05
Стороннім
в…
11:10 Трансмісія
11:40 Картата потата
10:05 ВусоЛапоХвіст
11:30 Автопілот-тест
13:00 Новий погляд
12:10 Вікно в Європу
12:40 Кухарі з
10:45 Холостяк
13:15 Драйв
14:00 Кухня на двох
Беверлі-Хіллз
14:10 Історія успіху
15:00
Дайош
14:25 Гра долі
13:50 Як вийти заміж
13:30 Зайві 10 років
16:15 Арсенал
молодьож!
17:25 Феєрія мандрів
14:50 Х/ф «Іронія долі,
15:20 Квадратний
15:35 Х/ф «Чарівники з 17:45 Дорогоцінності
18:15 Час інтерв’ю
або З легкою парою!»
метр
Вейверлі»
18:40, 00:00 Київський
час
17:35 Х/ф «Правила
16:50, 23:20 Позаочі 19:00 Україна має
19:20, 23:45 Тема тижня
19:30 Машина часу
знімання: Метод
талант!
17:40 Формула любові
20:10 Портрети з Сергієм
Хитча»
Дорофеєвим
18:30 Концерт. Місце 23:00 Хата на тата
21:10 Велика політика
19:55 Х/ф «Маска»
21:40 Вікно в Америку
00:55 Детектор брехні
зустрічі…
22:00 У кабінетах
22:00 Хто зверху?
22:30 Майстер-клас із
00:10 Колір ночі
01:45 Х/ф «Суєта суєт» 23:50 Х/ф «Дублери» Наталкою Фіцич

06:00 Мультфільми

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
07:00, 19:00 Події
07:45 Академія краси
з Ляйсан Утяшевою
07:15 Д/ф «Убивча
08:20 Готуємо з
Олексієм Зіміним
краса: 15 рокових
09:20 Головна дорога
жінок»
09:55 Кулінарний
поєдинок з Оскаром
09:00 Т/с «Дорожній Кучерою
11:00 Квартирне
патруль»
питання
10:00 Таємниці зірок 12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
11:00 Гості на порозі розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели...
12:00 Т/с «Хто, якщо 16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
не я?»
Надзвичайний
випадок.
14:00 Т/с «Інтерни»
18:30 Програма
16:00 Х/ф «Воробйов» Максимум
19:35 Російські
18:00 Т/с «Серце не
сенсації
20:30 Ти не повіриш!
камінь»
21:30 «Баварія»
21:15 Х/ф «Мінливості (Німеччина) - «Челсі»
(Англія)
кохання»
23:45 Х/ф «Мій
будинок — моя
23:15 Х/ф «Удови»
фортеця»
апельсин

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Хочу знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Х/ф «Рейдер»
23:25 Х/ф «Ми з
джазу»

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10.
Сила прибульців»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:20, 23:00
Проспорт
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
10:00, 11:00, 16:00,
17:00 Т/с «Солдати»
12:00 Х/ф «Ілюзія
dбивства”
14:00, 19:00 Т/с
«Лісник»
18:00, 21:25 Ульотне
відео по-російськи
21:55 Забійне відео
23:05 Х/ф «Шосте
почуття»

06:10 Х/ф «Суєта суєт» 05:40 Т/с «Курсанти»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Крила»
07:55 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики.
Пін-код
08:50 Розумниці й
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Квартет «И»
12:15 Х/ф «Людинаамфібія»
14:10 Як приборкати
удачу
15:15, 18:15 Х/ф
«Потрійне життя»
19:15 Ювілейний
концерт Ірини
Аллегрової
21:00 Час
21:20 Жорстокі ігри
23:05 Що? Де? Коли?
00:15 Х/ф «Барханов
та його охоронець»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
бандитського Києва» 06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
06:30 Т/с «Суто
07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
англійські вбивства»
07:35 Малятатвійнята
08:30 Т/с «...і була
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
війна»
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
11:30 Чоловік проти
сімейка»
09:40 М/с «Пукка»
дружини
10:10 Єралаш
12:00 Головний свідок 10:55 Одна за усіх
11:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
12:55 Х/ф “Повітряні
11:50 Т/с «Моя
пірати”
прекрасна няня»
13:20 Лялечка
14:40 Т/с “Журов”
14:15 Х/ф «Анжеліка і
король»
19:00 Т/с “Таємниці
16:15, 20:35 Т/с
«Універ»
слідства”
18:40 Х/ф «Будинок
великої матусі»
23:00 Х/ф
22:30 Чортиці в
спідницях
“Смертельний
23:00 Х/ф «Нічна
варта»
експрес”
06:00 «Легенди

2+2

08:00 Мультфільми

05:45 Ранок на К1

08:30 М/с «Бен-10»

08:00 У пошуках

09:55 Проспорт

пригод

10:00 Убивче відео

09:00 М/ф «Пригоди

11:00 Х/ф «Світло у
пітьмі»
14:00 Великий куш

ведмедиків Гаммі»
09:55Дика природа
Хорватії

14:55 Ульотне відео
11:00 Планета
по-російськи
15:40, 16:40, 17:40,
18:40 Т/с «Версія»

динозаврів
11:40 Х/ф «Джейн

19:30, 20:30 Т/с

Ейр»

«Втеча»

13:55 Т/с «Завжди

21:30 Х/ф «Вулкан»

говори «завжди»

23:40 Про Лігу

21:10 Х/ф «Весілля за

чемпіонів. Фінал

обміном»

00:40 Х/ф «Ілюзія

23:05 Х/ф «Крута

вбивства»

Джорджія»

06:00 НЛО

04:00 Х/ф «Місто
прийняло»
05:35 Сільський ранок
08:00, 21:00 Ієрогліфи 06:05 Діалоги про
тварин
Судного дня
07:00, 10:00, 13:00
09:00, 22:00
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Вознесіння
Місцевий час
10:00 Руйнівники
07:20 Військова
міфів
програма Олександра
Сладкова
13:00 Top Gear
07:50 Суботник
16:00 Заручники без 08:30 Городок.
Дайджест
прізвища
09:05 Не родися
16:50 Лабораторія
красивою
“Х”. Дурман перемоги 10:20 Вісті. Чергова
частина.
17:40 За законами
10:55 Чесний
Всесвіту
детектив
18:30 Ляльки-вбивці 11:25 Т/с «Ключі від
щастя»
19:20 Шлях до
16:50 Десять
мільйонів
апокаліпсиса
17:55 Х/ф «Мій
20:10 Телепатія
улюблений геній»
19:00 Вісті у суботу
23:00 Д/ф “Друге
22:30 Дівчатка
життя”
23:00 Х/ф «Наречена
01:00 Залишені тіла
на замовлення»
07:00 Фармацевти
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:25 Крок до зірок
07:10 Сім чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:30 Кумири і кумирчики
10:55 Як це?
11:35 Ближче до народу
12:25 Караоке для дорослих
13:15 Атака магії
14:00 Коханим жінкам
15:20 Київські рукавиці
17:00 Шеф-кухар країни
17:50 Золотий гусак
18:15 Маю честь запросити
19:05 Діловий світ. Тиждень
19:45 Зірки гумору
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Олімпійський виклик
23:50 Свої. Сергій Гармаш

06:05 Х/ф «Уроки

06:00 Диваки
06:30 Х/ф «Кощій
Безсмертний»
07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:45, 14:05
Мультфільми
09:00 Невідома
планета
10:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Ф-стиль
11:10 В гостях у
Дмитра Гордона
12:15 Х/ф «Ми із
джазу»
14:30 За сім морів
15:20, 20:00
Цивілізація Incognіta
16:25 М/ф
«Чипполіно»
17:00 Жінки, що
мріяли про владу
17:55 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Первісні страхи
20:10 Кумири
20:35 Світські хроніки
21:00 Дика планета:
чорна діра Землі
22:10 Х/ф «Остання
путь Ямато»

05:05 Х/ф «Мужики!»

06:25 Факти
06:45 Квартирне
питання
07:40 ЄвроФуд-2012
07:25 Х/ф
08:05 Анекдоти поукраїнськи
«Прокажена»
08:45 Х/ф
«Вторгнення»
09:05 Х/ф «Абонент
10:45 Зірковий тесттимчасово
драйв
11:25 Козирне життя
недосяжний»
11:55 Інший футбол
12:25 «Людина
13:00 Х/ф
президента-2»
14:20 Х/ф «Живий чи
«Компенсація»
мертвий»
14:40, 20:15 Х/ф «Було 16:10 Х/ф
«Неперевершений»
це на Кубані»
18:30 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
19:30, 23:15 ТСНОксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Пукт
тиждень
призначення-3»
21:40 Х/ф «Пукт
00:00 Х/ф «Дядечко
призначення-4»
Бунмі, який пам’ятає 23:10 Голі та смішні
00:05 Х/ф «Вторгнення
свої минулі життя»
прибульців»
виживання»

05:40 М/ф
«Дванадцять місяців»
08:50 Сім’я від А до Я 06:35 Х/ф «Казка про
царя Салтана»
10:10, 15:20
08:20 Сніданок з
Юлією Висоцькою
Квадратний метр
08:35 Їмо вдома
09:45, 01:20
11:40 Картата потата Неймовірні історії
кохання
12:40 Смачно з
10:45 Караоке на
Майдані
Борисом Бурдою
11:45 Моя правда.
Стас П’єха
13:30 Зайві 10 рок
12:50 Куб-2
14:10 Україна має
16:50, 20:20, 23:40
талант!
19:00 Битва
Позаочі
екстрасенсів
18:30, 22:10 Формула 21:15 Х/ф «Віддам
дружину в хороші
руки»
любові
23:15 Х/ф «Кохання
під наглядом»
00:50 Колір ночі
06:00 Мультфільми

06:00 Срібний

06:25 Живуть же
люди!
07:00, 09:00, 12:00,
15:00 Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
07:00 15 фатальних
Ведмідь»
08:25 Їмо удома
трагедій Голлівуду
09:20 Перша
08:55 М/ф «Машини
передача
09:00 Ласкаво
казки»
09:55 Розлучення поросійськи
просимо
09:30 Школа лікаря
11:00 Дачна відповідь
10:00
Герої
екрану
12:20 Своя гра
Комаровського
Т/с «Вулиці
11:00 Х/ф «Мінливості 13:10
розбитих ліхтарів»
10:05 Т/с «Лише ти»
15:20 Слідство вели...
кохання»
17:55 Х/ф «Дім, любий
16:20 І знову
13:00, 18:00, 19:30
здрастуйте!
дім»
17:20 Огляд за
Т/с «Серце не камінь» тиждень
20:00, 02:10
16:00 Т/с «Хто, якщо 18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
Подробиці тижня
не я?»
19:00 Щиросерде
21:00 Х/ф «Будинок
зізнання
19:00 Події тижня
19:50 Центральне
на краю»
телебачення
20:30 Т/с «Інтерни»
Таємний шоу22:55 Що? Де? Коли? 22:30 Таємниці зірок 20:55
бізнес
22:00 НТВшники
00:10 Х/ф «Свідок
23:30 Т/с «Час
23:05 Х/ф «Лікаря
викликали?»
убивства»
Волкова»
06:35 Найрозумніший апельсин
06:40 Події
08:25 М/ф «Маша і

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
Некролог

Царство Небесне!
Минає сорок днів, як відійшов у вічність найдобріший тато, люблячий чоловік, турботливий
дідусь, добрий християнин
пан Микола ПРИНЬОВ.
Він залишається в наших спогадах привітним
і усміхненим, Людиною з великої літери, яка була
оберегом своєї сім’ї, любила Бога, людей і Україну.
Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним
та близьким. Нехай добра пам’ять про пана Миколу живе у серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Царство Небесне!
Родина хору «Коралі»

Зніму кімнату або півбудинку
у господаря.
Тел: (093) 266-10-06
Терміново потрібен продавець
з досвідом роботи.
Тел: (093) 266-10-06
Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Наталію Григорівну
ВИГОВСЬКУ!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
ВІТАЄМО з 90-річчям чоловіка, батька, дідуся
Олександра Івановича ПОПОВА!
Зичимо міцного здоров’я,
невичерпної енергії, затишку в колі родини.
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
І грає здоров’я, як добре вино.
Тож будьте щасливі, на радість багаті,
Життя бережіть, бо єдине воно.
Дружина, доньки, онуки

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:25 Х/ф «Дивні
дорослі»
07:50 Смак
08:25 Армійський
магазин
08:55 Смішарики.
Пін-код
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:15 Йшли б ви до
лазні
13:25 Дві зірки
18:25 Клуб Веселих та
Кмітливих
21:00 Час
22:00 Х/ф «Бережи
мене, дощ»
00:00 Х/ф «Боєць»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

05:50 Т/с «Курсанти»
06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква Хрістова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 ТОП-100
11:15 Хто зверху?
13:10 Пакуй валізи
15:00 Шури-амури
16:50 Файна Юкрайна
17:50 Х/ф «Маска»
19:50 Х/ф «Завжди
говори «Так»
22:00 Піранії XL
22:55 Х/ф «Джо проти
вулкана»

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:00 Час
новин
07:10 Клуб 700
07:30, 22:25, 23:20,
00:15 Бізнес-час
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:25, 23:40 Рекламна
кухня
18:15, 00:00 Велика
політика
18:40 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 РесПубліка з
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія
закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою

06:00 Легенди

06:00 Дізнайся – як

бандитського Києва
07:15 Т/с «Журов-2»
11:30 КДБ проти
суддів
12:00 Агенти впливу
13:00 Х/ф «Лінія
смерті»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-6»
19:00 Х/ф «Бранці
небес»
21:50 Х/ф
«Ретроград»
23:50 Х/ф
«Карнозавр-3:
первісні тварюки»

08:00 Мультфільми

05:45 Ранок на К1

09:00 Х/ф «Вулкан»

08:00 Дика природа

11:00, 12:00, 13:00

Хорватії

Х/ф «Застава Жиліна» 09:00 М/ф «Пригоди
14:00 Ті, що вижили

ведмедиків Гаммі»

за межею

10:00 Планета

15:00 Той, що впав

динозаврів

з неба

11:10

15:30 Генріх Мюллер.

Найнебезпечніші

Остання мить весни

тварини світу

16:30 Ванга

12:15 Х/ф «Острів

17:30 Я — Вольф

надії»

Мессінг

16:05 Х/ф «Джейн

19:30, 20:30 Т/с

Ейр»

«Втеча-2»

18:25 Х/ф «Зоряний

21:30 Профутбол

пил»

22:30 Х/ф «Тінь

21:05 Х/ф «Реплі-

якудзи»

Кейт»

00:25 Х/ф «Ілюзія

23:00 Х/ф «Піджак»

вбивства-2»

00:55 Нічне життя

06:00 Скарби
тамплієрів: Україна
07:00 Друга світова
06:40 М/с «Пригоди Дага війна
08:00 Залишені тіла
Кумедного»
09:00 Повернення
природи
07:05, 09:00 Мультик з
10:00 Княжий камінь
Лунтіком
11:00 Хто штурмував
Зимній?
07:35 Малята-твійнята
12:00 Кудеяр – цар
08:00 Телепузики
розбійників
13:00 Гоголь: ожилі
08:30 Байдиківка
страхи
09:30 М/с «Білка та
14:00 За законами
Всесвіту
Стрілка. Пустотлива
15:00 Цхінвальський
хрест
сімейка»
16:00 Володар світу.
09:40 М/с «Пукка»
Нікола Тесла
17:00 Загибель
10:10 Х/ф «Ерагон»
повітряного
12:05 Х/ф «Анжеліка і
«Титаніка»
18:00 Авіаконструктор
король»
Бартіні
14:00 Богиня шопінгу
18:30 Подорожі у часі
19:20 Життя за
15:55 Х/ф «Чоловік у
законами зірок
20:10 Роздвоєння
залізній масці»
душі
18:15 Х/ф «Нічна варта»
21:00 Припливи та
20:20 Х/ф «Денна варта» відпливи
22:00 Узбережжя
22:50 Х/ф «Леон-кілер»
23:00 Руйнування
столиць
00:50 Х/ф «Будинок
00:00 Металеві
великої матусі-2»
джунглі
06:15 Їж та худни

04:20 Х/ф «Дорозі»
06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
Євгенія Петросяна
07:50 Вранішня пошта
08:30 Сто до одного
09:20 Тиждень у місті
10:00 Вісті
10:10 Х/ф «Ключі від
щастя»
13:00 Вісті
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:30 Х/ф «Ключі від
щастя. Продовження»
15:15 Сміятися
дозволяється
16:25 Чинник А
18:10 Розсміши
коміка
19:00 Вісті тижні
20:05 Х/ф «Красуня і
Чудовисько»
22:20 Х/ф «Четверта
група»
00:40 Х/ф «Ефект
доміно»

Безкоштовні оголошення

Вітаємо

Щиро ВІТАЄМО
з днем народження
коханого чоловіка,
найкращого татуся:
найталановитішого
дідуся
Володимира
ТИМОШЕНКА!

ПРОДАМ
Телевізор
1-кім. кварт. 46 кв. м/
51ТЦ-311Д, б/в,
ремонт/бойлер, Курвідмінний стан.
гузова, 3-б (7/9 пов.)
Тел: 5-22-75
Тел: (067) 319-77-40
1-квартиру 35/22/7 — вул. Симоненка. 52 000 у. о. Два м’яких крісла,
Тел: (066) 660-80-80, (063) 693-92-17
тканина букле.
Підставку під телевізор (залізна тринога, Тел: (067) 232-70-80
колеса). Тел: (067) 232-70-80

Плиту газову «Гефест».
1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28

ІНШЕ
Фарбування, шпалери,
багет, шпатлівка.
Тел: (066) 483-55-45,
(067) 114-29-02

Юридичні послуги,
будь-які правові
питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55

Домашній
майстер
Тел: (063)
100-90-08

Ремонт/встановлення/
Сантехнічні, зварювальні
Як вода джерельна,
перетяжка
дверей,
роботи,
електрика, лінолеум,
будь завжди здоровий,
безпіщанка, відкоси, шпалери.
вагонка.
Хай сміються очі,
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
не хмуряться брови,
на 2-3-кім. 35/22/7
О Б М І Н Я Ю Тел:1-квартиру,
Зігрівають серце
(066) 660-80-80, (063) 693-92-17
почуття високі,
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
А Господь благословляє
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Прона багато років!
дам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що
Цілуємо, любимо
понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамТвоя сім’я кою оголошення, — платні.
ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

12.05.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Вишгород

ХI сесія міськради VI скликання

12 травня

2012 року
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Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради від 27 квітня 2012 року № 11/8

РОЗРАХУНОК №____від____р.
розміру орендної плати за земельну ділянку на____рік
Договір оренди земельної ділянки № від
року
Місце розташування ділянки:___________________________________________
Виданий:_____________________________________________________________
Категорія земель
1.

1.

Площа земельної ділянки
(кв. метрів)

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

2.

3.

Орендодавець
Міський голова Вишгородської міської ради

Ставка земельного податку,

встановлена Податковим
кодексом України, відсотків
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки

Добуток коефіцієнтів
індексації грошової
оцінки земельної
ділянки за попередні
роки

Ставка орендної плати
для розрахунку розміру
орендної плати, відсотків
нормативної грошової
оцінки земельної
ділянки встановлена
рішенням Вишгородської
міської ради №_______
від________ р. «Про
орендну плату за землю
в м. Вишгороді»

Розмір
орендної плати,
(гривень на рік)

4.

5.

6.

7.

М. П.

Орендар
__________________________

М.П.

(підпис)
_________
(підпис)

(ініціали та прізвище)
_____________________________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

Перелік документів, необхідних для укладення
договору оренди земельної ділянки

АКТ приймання-передачі об’єкта оренди

1. Заява на ім’я міського голови.
2. Копії документів, що посвідчують особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3. Проект відведення земельної ділянки (або технічна документація), виконаний організацією,
яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт, з відміткою на титульному аркуші технічної документації про приймання обмінного файлу в територіальному підрозділі — Центрі
Державного земельного кадастру при Держкомземі України, яка включає кадастровий план земельної ділянки, у тому числі в електронному векторному вигляді – обмінний файл in 4.
4. Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості.
5. План (або схема) земельної ділянки, виконаний та завірений організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт.
6. Проект договору оренди земельної ділянки.

Перелік документів, необхідних для поновлення
договору оренди земельної ділянки
1. Заява на ім’я міського голови.
2. Копії документів, що посвідчують особу, правоустановчі документи юридичної особи, банківські реквізити.
3. Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості.
4. Поновлений план земельної ділянки із зазначеними межами ділянки, вирахуваною загальною її площею, складом угідь, нанесенням червоних ліній, місцем розміщення об’єкта будівництва
або наявного нерухомого майна, виконаний організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на
виконання цих видів робіт.
5. Висновок управління архітектури і містобудування щодо продовження терміну оренди.
6. Висновок управління Держкомзему Вишгородського району щодо продовження терміну
оренди.
7. Копія договору оренди земельної ділянки.
8. Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) з податкової інспекції.
9. Витяг з державного реєстру земель.
10. Проект договору оренди земельної ділянки (поновлений).
11. Акт стану використання земельної ділянки.
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від 27 квітня 2012 року № 11/8

УГОДА
ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
№ ________ від "____" ____________ ______ р.
м. Вишгород

"___" ___________ 201__ року

Орендодавець (уповноважена ним особа) _______________________________________
____________________________, який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішення______ сесії Вишгородської міської ради _____
скликання від _________ року № _______, з одного боку, та Орендар __________________
___________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з другого, уклали цю угоду про нижченаведене:
Предмет угоди
1. Орендодавець та Оренда у зв’язку з __________________________________________
______
(мотиви, причини, з яких сторони вирішили розірвати договір)
прийшли до згоди розірвати договір оренди землі № ______ від "____" _______ ____
р.,
що був зареєстрований ________________________________________________________
_ _____
Об'єкт оренди
2. З оренди повертається земельна ділянка загальною площею _____(гектарів),
у тому числі: ріллі ____га, багаторічних насаджень____га, сіножатей_______ га, пасовищ___ га, лісів__га, під забудовою__га, інших угідь__га, яка була надана в строкове
платне користування для __________________________________________________________
______ та знаходиться
(цільове призначення)
____________________________________________________________________
(місцезнаходження)
3. Земельна ділянка, яка перебувала в оренді, не має недоліків, які б могли перешкоджати ефективному використанню її за цільовим призначенням.
Умови повернення земельної ділянки
4. Зобов’язання, припинені Даною Угодою, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані в наступному порядку:

м. Вишгород

"______"_________________20___ р.

Орендодавець (уповноважена ним особа) ______________________________________
______________________________, який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення______ сесії Вишгородської міської ради _____
скликання від _________ року № _______, з одного боку, та Орендар ___________________
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з іншого боку, склали цей акт про нижченаведене:
1. Згідно з п. 19 (20) (5.2 угоди про розірвання) договору оренди земельної ділянки
та керуючись рішенням ____________________________________________________________,
Орендарю (Орендодавцю) передано (до земель, які не надані у власність чи користування) в оренду земельну ділянку площею ___________ га, яка знаходиться ______
_____________________________________________________________
(місце знаходження)
2. Сторонами встановлено, що вищезазначена земельна ділянка передається у
стані, що відповідає умовам договору.
3. Цим актом підтверджено відсутність претензій сторін щодо стану земельної ділянки та умов її передачі.
4. Датою набуття Орендарем права користування земельною ділянкою є дата реєстрації договору оренди землі (Датою припинення фактичного користування земельною ділянкою є дата укладення даного акта).

ПРИЙНЯВ:

ПЕРЕДАВ:

М.П.

М.П.
____________
/ підпис/

_________________
(ініціали, прізвище)

_________
/ підпис/

Секретар ради

___________________
(ініціали, прізвище)
М. РЕШЕТНІКОВА

4.1. Орендар зобов’язується сплатити Орендарю плату за землю у розмірах, визначених договором, що розривається, по дату припинення фактичного користування земельною ділянкою.
4.2. Датою припинення фактичного користування земельною ділянкою є дата укладення акту прийому передачі об’єкта оренди до земель запасу міської ради.
Прикінцеві положення
5. Передача земельної ділянки Вишгородській міській раді здійснюється відповідно до цієї угоди
та вимог чинного законодавства.
6. З моменту набуття чинності Даної Угоди сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими
іншими правами та обов’язками.
7. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря, третій — у Вишгородській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України
по земельних ресурсах».
Невід'ємними частинами договору є:
- витяг з рішення Вишгородської міської ради про розірвання договору оренди;
- акт приймання-передачі об'єкта оренди.
Реквізити сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Вишгородська міська рада

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

Місцезнаходження :

Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи
(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер
будинку та квартири)

Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний номер______________
(фізичної особи)
Ідентифікаційний код_________________
(юридичної особи)
Підписи сторін

Орендодавець
_______________
м.п.

Секретар ради

Орендар
________________________________
м.п. (за наявності печатки)

М. РЕШЕТНІКОВА
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2012 року

Історія для нащадків

Вишгород

Рокосовський вважав Ясногородку ключем від Києва.
Хрущов згубив задум генерала
Володимир ТКАЧ, журналіст

До написання цієї статті мене
наштовхнув факт перепоховання
у Спасо-Преображенській обителі
милосердя (район с. Дмитрівка) 47
останків червоноармійців, загиблих
у роки війни. Більшість цих бійців
полягла в боях на Ясногородському плацдармі у вересні-жовтні 1943
року.

П

ро цей придніпровський правобережній шмат суші у нашій воєнній історії майже нічого не сказано. Ясногородський плацдарм залишився
в тіні іменитих Букринського і Лютізького в
розряді другорядних і допоміжних. Хоча за
логікою і здоровим глуздом у жовтні 1943
року він мав стати вирішальним у битві за
Київ, якби не…Втім, усе по-порядку.

Пропозиція Рокосовського
Після завершення Курської битви радянські війська вийшли 700-кілометровим
фронтом до Дніпра. Першими відзначилися частини і з’єднання Центрального
фронту під командуванням генерала Рокосовського. Так, 22 вересня 1943 року за
допомогою партизанських загонів 13-армія розпочала формування Дніпра на ділянці Мнево-Чорнобиль-Сташев.
Трохи південніше від гирла річки Тетерів і до селища Димер стрибок на правий
берег Дніпра здійснила 60-армія цього
фронту. Враховуючи цю сприятливу обстановку, Рокосовський зателефонував у
Ставку Верховного Головнокомандування:
— Товаришу Сталін! 13-а і 60-та армії
захопили зручні плацдарми. Доки німці не
оговталися, я пропоную підсилити ці армії
резервами фронту і негайно нанести удар
на захід і далі повернути на південь. Таким
чином ми оточимо Київ з півночі і заходу. Є
всі передумови успішно провести Київську
наступальну операцію.
Але Сталін своєю відповіддю приголомшив Костянтина Костянтиновича.
— Товаришу Рокосовський! Ставка вже
прийняла рішення розмежувальну лінію
між Центральним і Воронезьким фронтами відсунути на північ і Київ включити до
смуги Воронезького фронту. Це зроблено за наполяганням товаришів Хрущова і
Жукова, які знаходяться там і їм видніше.
Ваші 13 і 60 армії з даними їм ділянками
теж переходять у підпорядкування Воронезького фронту.
Як пізніше згадував маршал Рокосовський, після такого рішення він довго не
міг оговтатися. Чому Ставка прийняла
таке несподіване рішення? Адже ударом з
ясногородського і чорнобильського плацдармів розсікався німецький фронт між
групами армій «Центр» в Білорусії і «Південь» в Україні. Радянські війська, прикри-

Календар

Цей день в історії
12 травня – Всесвітній день медичних сестер
1929 — у Львові створена організація письменників Західної України —
«Гроно»
Народились:
1924 — Федір Моргун, український
державний і громадський діяч, учений–агроном, письменник і публіцист
Іменини: Артем, Іван, Василь, Федот
13 травня – Всесвітній день боротьби з гіпертонією; День матері
1918 — у США надруковані поштові
марки з перевернутим зображенням
літаків, які стали колекційним раритетом 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшли перші перегони першого
чемпіонату «Формула-1»
1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо»
1930 — вбито останнього дикого

ті з півночі Припяттю і поліським болотами,
могли сміливо кинути всі сили в прорив на
захід до Коростеня і Житомира.
Чи не перебільшував свої можливості
Рокосовський? На це питання дає відповідь у своїх спогадах кращий стратег третього рейху, командуючий групою армій
«Південь» фельдмаршал Манштейн:
— Загрозлива обстановка склалася на
крайньому північному фланзі групи армій
«Південь». Противнику вдалося форсувати
Десну і Дніпро між нашою 4-ю танковою
армією і групою армій «Центр». Існувала
загроза обходу противником Києва з півночі, як тільки йому вдалося б перекинути
сюди нові сили.
Манштейн повторив слова Рокосовського Сталіну! На черговій нараді у Гітлера фельдмаршал вкотре заявив, якщо
в межиріччі Дніпра і Прип’яті відбудеться
криза, доля груп армій «Південь» і «А» буде
вирішена.
Не викликає сумніву той факт, що Рокосовський, у разі схвалення Ставкою його
плану, блискуче провів би цю операцію з
Ясногородського плацдарму. У 1944 році
він здійснить найпотужнішу операцію Другої світової війни — Білоруську наступальну під кодовою назвою «Багратіон». Наступатиме там, де німці не чекали — болотами
і лісами. Три маршали — Сталін, Жуков і
Василевський — відмовляли генерала від
ризикованого плану, двічі відправляли за
двері подумати. А Костянтин Костянтинович стояв на своєму.
Як свідчив німецький генерал-полковник Гудеріан: «У перший день наступу
25 німецьких дивізій просто зникли…».
На другий день Білоруської наступальної
операції Сталін зрозумів, що рішення Рокосовського було не просто блискучим, а
геніальним. Через тиждень Рокосовський
вже маршал, через місяць — Герой Радянського Союзу.

Дурість Хрущова
Та звільнення могло відбутися швидко і
малою кров’ю, якби не… Хрущов. Перший
секретар Центрального Компартії України і член Військової ради Воронезького
фронту Микита Хрущов не міг допустити,
щоб столицю України звільнили поза його
участі.
Хто такий для нього був Костянтин Рокосовський? Ну, захисник Смоленська,
Москви, Сталінграду, учасник Курської
битви. А ще — з плямами в біографії: польське коріння, репресований, пройшов
через катівні НКВД, сидів у камері смертників. Командував військами добре, але
товариш Сталін на Героя Радянського Союзу за три роки війни жодного разу не подавав. Не міг бути Рокосовський визволителем Києва!
Хрущов переконав Сталіна і членів По-

сумчастого вовка
Народились:
1849 — Панас Мирний, український
письменник
Іменини: Сергій, Гнат, Микита,
Яків
14 травня – Всесвітній день чесної торгівлі
1853 — у США запатентовано згущене молоко
1796 — англійський хірург Едвард
Дженнер зробив успішне щеплення від
віспи
1878 — назву «вазелін» запатентовано як торгову марку. Це засіб винайшов англійський емігрант в Америку
Роберт Чезбро
Народились:
1920 — Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка,
спів-організатор Червоного Хреста
УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН
Іменини: Герасим, Юхим, Макар,
Яремія
15 травня – Міжнародний день
сім’ї
1115 — на Русі засновано перше

літбюро, що Київ мають визволяти саме
українські війська на чолі з українським
полководцем. Це мовляв, ідеологічно
вплине на населення України. Так, у жовтні 1943 року всі фронти в Україні були перейменовані на І, ІІ, ІІІ, IV Українські фронти. Рокосовський став командуючим І-го
Білоруського фронту.
Для наступу на Київ командуючий І
Українським фронтом М. В. Ватутін, за
наполяганням Хрущова і за підтримки
Жукова, обрав плацдарм розміром 11 км
по фронту і 6 км в глибину на правому березі Дніпра біля села Великий Букрин. У
ніч 22 вересня з мінімальними втратами
війська Рокосовського вже захопили два
плацдарми, а на Букринському розпочиналася перша спроба масового форсування.
Першими у воду пішли бійці штрафних батальйонів. Вони тонули тисячами.
В журналах Центрального архіву Міністерства оборони колишнього СРСР є
короткі записи з прізвищами загиблих:
«тіло потонуло в річці». Таких записів —
тисячі і тисячі.
Як тут не процитувати слова видатного російського письменника Віктора
Астаф’єва, який сам тоді плив через Дніпро:
— Найстрашнішими були німецькі
кулемети, особливо легкі, марки МГ, зі
стрічкою на 500 патронів. Всі вони були
попередньо пристріляні і тепер немовби
з вузьких шийок брандспойтів поливали
берег, острів, річку, в якій кипіло місиво з
людей. Старі і молоді, свідомі і несвідомі,
добровольці і мобілізовані військкоматами, штрафники і гвардійці, росіяни і неросіяни — всі вони кричали одні і ті ж слова:
«Мамо! Господи! Боже! Допоможіть!..»,
а кулемети сікли і сікли, поливаючи різнокольоровими смертельними цівками.
Хапаючи один одного, поранені і ті, кого
ще не зачепили кулі, в’язками йшли під
воду, річка згорблювалася бульбашками,
здригувалася від людських судом, пінилася червоними бурунами…
Повністю загинули і дві повітряно-десантні бригади, які висаджувалися прямо
на німецькі танки.
Двічі війська з Букрина намагалися
наступати на Київ і двічі захлиналися у
власній крові. І Ватутін, і Хрущов зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Так
з’явився план нового наступу на Київ з
Лютізького плацдарму, майже через дачу
Хрущова у Межигір’ї.
Політична авантюра Хрущова коштувала життя десяткам тисячам бійців і
командирів Червоної армії. А ще треба
було встигнути виконати наказ товариша
Сталіна — визволити столицю України до
26-річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. І наказ вождя було виконано.

православне свято – День пам’яті князів-страстотерпців Бориса і Гліба
1618 — німецький астроном Йоганн
Кеплер відкрив закони руху планет
1673 — Корнеліус та Роза Барлі
отримали премію за виведений ними
чорний тюльпан
Народились:
1935 — Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор («Легенда про полум’яне серце», «Чарівник Ох» і «Каїнові сльози»)
Іменини: Борис, Гліб, Михайло,
Роман
16 травня – День пам’яті жертв
політичних репресій; Всесвітній
день пам’яті людей, що загинули
від СНІДу
2004 — українська співачка Руслана
Лижичко перемогла в музичному конкурсі «Євробачення»
2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі
Народились:
1817— Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч

Відвертість Жукова
У битві за Київ радянські війська втратили 417 тис. солдатів і офіцерів. Перспективний Ясногородський плацдарм після
передачі від Рокосовського Ватутіну теж
став величезною братською могилою для
дивізій 60-ї армії. Рокосовський із сумом
писав, що командуючого армією Черняховського, мов магнітом, притягував до
себе Київ. Тому війська намагалися наступати вздовж Дніпра прямо на столицю.
Саме там була найміцніша німецька оборона.
Увечорі 6 листопада 1943 року Москва
салютувала доблесним військам І-го Українського фронту 24-ма залпами із 342-х
гармат. Про втрати вже ніхто не говорив,
бо головне завдання було виконано.
Для Сталіна людьске життя нічого не
значило — трупом більше, трупом менше — йому байдуже — відзначав пізніше
Петро Івашутін, генерал армії, Герой Радянського Союзу, начальник Головного розвідувального управління Генштабу
СРСР, у роки війни командуючий контррозвідкою ІІІ-го Українського фронту.
Не гризло сумління і Микиту Хрущова.
У 1950-х роках, викриваючи культ Сталіна,
Хрущов все валитиме на мертвого вождя.
Політичну авантюру Хрущова підтримав маршал Жуков, якого втрати військ
ніколи не цікавили. Головне — результат.
Недарма Жуков у 1945 році на зустрічі з
командуючим військам союзників Дуайтом
Ейзенхауером, майбутнім президентом
США, так розпоповідав про бойові прийоми Радянської армії:
— Коли ми наштовхувалися на мінне
поле, то наша піхота йшла по ньому, нібито
мін там не було. Втрати, які ми отримували
від протипіхотних мін, ми вважали рівнозначними, які б понесли від кулеметного
вогню і артилерії. Проте атакуюча піхота
не підривається на протитанковій міні. І
після того, як вона проходить в глибину
мінного поля і створює плацдарм, підходять сапери і роблять проходи, через які
може пройти наша бойова техніка.
Американець був шокований. «Я ясно
уявив собі яскраву картину того, що трапилося з будь-яким американським чи
британським командуючим, якби він застосував подібну практику», — згадував
Ейзенхауер.
Ні в роки війни, ні в повоєнний час жоден з фронтовиків ніколи не назвав маршала Рокосовського м’ясником. Це прізвисько
мав «найгеніальніший полководець», ще деякі генерали, але тільки не Костянтин Костянтинович. Якби Сталін погодився на план
Рокосовського, то напевне тіла загиблих
тисячами не пливли б по Дніпру аж у Чорне
море, не заносило деяких із них навіть до
берегів Туреччини. Якби Сталін погодився,
а Хрущов не заважав…

Іменини: Андрій, В’ячеслав, Петро, Тимофій
17 травня – Всесвітній день інформаційного суспільства
1718 — англійський юрист Джеймс
Пакл запатентував перший у світі кулемет
1887 — перший страйк шахтарів
Донбасу
Народились:
1929 — Борис Шарварко — режисер, народний артист України
Іменини: Микита, Кирило, Олег,
Степан
18 травня – Міжнародний день
музеїв; День пам’яті жертв депортації (1944) кримсько-татарського
народу
1830 — у США розпочато промислове виробництво перших газонокосарок
1888 — у США вперше продемонстровано грамофонну платівку
1915 — Під Ригою випробуваний
перший у світі танк «Усюдихід»
Іменини: Ірина, Олександра, Валерія, Майя

КОЛО жінки

Вишгород

12 травня

Пристрасть, що об’єднує мільйони
Зима плавно перейшла в … літо. А тому саме час
згадати про спорт, який має прихильників у всьому
світі – Його Величність ФУТБОЛ. Футбол – це пристрасть, мистецтво, коктейль емоцій, жага бути першим, мова, що пов’язує мільйони людей! І цю єдність
продемонстрували гравці та фани на відкритті футбольного сезону у Вишгороді.

ФУТБОЛманія
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Д

овгоочікувана подія серед прихильників футболу Вишгорода
- урочисте відкриття нового сезону - відбулось 6 травня на міському стадіоні «Енергетик».
Ознаменували новий футбольний сезон підняттям прапорів під гімн. А вболівальників та футболістів привітав директор КП «УФКС Вишгородської міськради»
Василь Колобов та передав вітальні слова
від Вишгородського міського голови Вікто-

Наталія САХАРОВА,
заступник директора ВРЦХТДЮМ
«Дивосвіт»
ФОТО – Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Діти стають артистами завдяки
визнанню їхнього успіху. Як і годиться, наприкінці навчального року у
Вишгородському районному центрі
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» відбувся підсумковий
концерт «ДИВО-шоу». На цей раз на
сцену вивели усіх гуртківців: і тих,
які давно займалися, і зовсім маленьких початківців.
ворче об’єднання «Різні люди»
представило глядачам український рімейк за мотивами відомої казки Корнія Чуковського «Муха-Цокотуха» у стилі фольк. Саме ця вистава,
режисована талановитим керівником
об’єднання О. Титаренко, принесла
колективу перше місце на обласному
конкурсі за кращу постановку. Виконавиця головної ролі Мухи Н. Тараруєва
отримала приз як краща актриса, а О.
Титаренко – за кращу авторську роботу.
Це було на початку навчального
року, а зараз чимало дітей-новачків із
творчого об’єднання «Різні люди» прийняли своєрідне бойове хрещення,
взявши участь у скороченому варіанті вистави «Муха-Цокотуха» (восени,
коли показували його на конкурсі, вони
ще не працювали у спектаклі, тому що
прийшли до творчого об’єднання після
Нового року, а дехто й весною). Набір у
групи не обмежується, приймають усіх
охочих упродовж навчального року.
Переможці сезону «Зима-весна
2012» – зразковий ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник О. Могиль)
підготували декілька інструментальних
композицій (серед них уже визнана –
«Коробейники»), мелодію української
народної пісні «Іванку», а також, нову
неординарну композицію на традиційних народних інструментах – «Сопілка
у стилі ретро».
Виступи маленьких сопілкарів проймають кожного до сліз. Вихованці та
керівник– одна сім’я. До кожної дитини – свій підхід, якщо потрібно – то й
додаткові заняття. Нині «Рум’янок» набирає барабанщиць віком від 12 років
і сопілкарів у молодшу групу (із шести

Т

ра Решетняка, який тримає руку на спортивному
пульсі міста.
Першими на щойно скошене футбольне
поле вийшли юні (2000
р. н.), але цілеспрямовані й перспективні
гравці ФК «Чайка» — змагатися із столичним «Динамо». Фортуна цього разу була
на боці киян, які обіграли вишгородців із
рахунком 5:0.
Наступними змагалися дорослі. У батлі зійшлися ФК «Чайка» й київська команда ФК «Вірт». Уже з перших хвилин матчу

гравці
обох
команд продемонстрували
рішучу налаштованість на
перемогу.
Гра була
видовищною й
цікавою. Першими відзначились кияни.
Та вишгородці
одразу ж забили гол у відповідь. У другому
таймі ФК «Вірт» знову успішно атакував
ворота господарів. Але наприкінці тайму
гравці ФК «Чайка» зібрались і зрівняли рахунок. У результаті — бойова нічия.
Футболісти обох команд виклались на
повну. Що ж, бажаємо нашій «Чайці» й надалі успішних матчів та гідних суперників.

2012 року
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Матері
Віктор КУЧЕРУК
В години радості й печалі,
В чужій і рідній стороні
Про мене ти не забувала
У ночі темні й світлі дні.
В садах квітучих
чи опалих,
Куди б не їхав,
де б не йшов,
Мене повсюди зігрівала
Твоя негаснуча любов.
Нема кінця, немає краю
Твоїм стривоженим
думкам
Про те, чи вічно пам’ятаю
Свою матусю також сам?..
Тобі журитися причини
Не слід шукати без пуття,
В моїй душі здавен –
понині
Нема матусі забуття!
07.04.12

хованців «Дивосвіту» нагороджували
різноманітними грамотами, а фонд св.
Ольги дарував сертифікати.
Далі свою майстерність демонструвала вокальна студія «Візерунок»
(керівник Т. Литвин), яка виконала
пісню «Діти України». Цього року на
сцені з’явилося багато маленьких
артистів: вони і співають, і танцюють, і на сопілках грають.
Студія бального танцю «Афіна»
(керівник А. Мілієнко) теж вирішила
віддати належне українським традиціям і виконала латинську самбу
у стилі фольк. Це помітний творчий
злет: поєднання бальної хореографії з народною спрацювало …
Гарний підйом у старшій групі
студії сучасної хореографії «Ліберті» керівник П. Лук’яненко): дівчата
отримали у цьому році II місце на
міжнародному конкурсі. А про те, що
діти технічно дуже добре підготовлені, говорять усюди, де б вони не
виступали. І чим більше постановок,
тим більше вони ростуть майстерно.
Не відстають від старших молодші гуртківці: вже багатьом поМолодіжний квартал любилися їхні композиції «Ляльки»
та «Маленькі кухарі».
Скільки колективів у «ДивосвіДиректор ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» О. Андріяш (після концерту):
ті», стільки і різноманітних уподобань та
– Рік був насиченим, усі колективи працювали натхненно і творчо, що і підстилів. От, наприклад, у Димерському
тверджують численні нагороди, здобуті у цьому році. Цей рік в області проходив,
відділенні «Дивосвіту» різних за віком
як рік театральний. Ми брали участь у театральному конкурсі і посіли I місце з
учасників музично-театральної студії
виставою «Муха-Цокотуха», ляльковий театр посів III місце, і наш Театр моди був
«Фантазія» (керівник Я. Кулиняк) та ховизнаний найкращим на Київщині.
«Ліберті» брало участь у міжнародному конкурсі, посіло II місце. Ансамбль реографічної студії «Пролісок» (керівник
бального танцю «Афіна» в кількох міжнародних конкурсах отримав призові місця. О. Нетикша) об’єднала прихильність до
У виставках прикладного вжиткового мистецтва було нагороджено чимало дитя- рок-н-ролу. І вони так «запалювали», що
глядачам і на стільцях у залі було гарячих робіт нашого центру.
Крім вокалу й хореографії, у нас розвивається туристичний напрямок і де- че. Причому шестирічки співали англійкоративно-вжиткове мистецтво. Наш комплексний позашкільний навчальний за- ською разом із дорослими вживу і їхні
клад – районний, і виховною роботою охоплено понад 2400 дітей в усіх населе- голоси було добре чути.
Закінчувався цей творчий звіт роних пунктах Вишгородщини. У нас іще і в травні й червні триватимуть різноманітні
мантичною
французькою піснею у виконкурси, в яких братимемо участь.
конанні А. Вініченко, одягненої у біле
Начальник відділу освіти Вишгородської РДА Р. Клименко:
– У нас уже давно сформувалися враження про цей заклад, він не лише най- бальне плаття в чорний горошок. Її підкращий у нашому районі, він – один із кращих в Україні. Іще раз переконалася у хопили вальсом студійці бального танвисокому професіоналізмі усіх його викладачів та керівників, а ще й у тому, що цю «Афіна», вдягнені у чорні бальні сукні
діти виступають на професійному рівні, їх можна випускати на будь-яку сцену, де в білий горошок. Це контраст-поєднання теж відіграло свою роль у піднесеновони будуть демонструвати свої таланти нарівні з професіоналами.
Хочу усім побажати подальших творчих успіхів, добре відпочити влітку, набра- му настрої всієї музичної композиції.
ДИВО-сцена ледь вмістила усіх ДИтися наснаги, щоб і далі набувати великих здобутків у своїй творчості, у тому числі
на міжнародних рівнях, тому що в юному віці завоювання такої високої нагороди ВО-гуртківців, які вийшли на заключний
налаштовує дитину на подальшу успішну діяльність, а для закладу і для району парад-алє під пісню «Музика», виконану
всіма учасниками концерту.
це – гордість.

років), тож усі охочі можуть записатися.
Юні сопілкарі багато їздили з виступами. І за кордоном були – в Австрії, Німеччині. Їх запрошують на відпочинок і з

концертами, тому що вони гарно грають
і привозять нагороди і призи з різноманітних фестивалів і конкурсів.
Під час концертної програми ви-

ДИВО–шоу
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Моя хата не з краю

Вишгород

Що треба літнім людям?
Раїса ОЛОНДАР
Вишгородська районна громадська організація «Любов та
милосердя» на честь Дня Перемоги провела у Будинку культури
«Енергетик» святковий вечір, для людей, які не шкодували свого
життя на Великій Вітчизняній — ветеранам війни та інвалідам.
ривітання, концерт силами нашої організації та святковий
стіл, який підготувала «Кирпулька» (Світлана Свистун), за
яким затишно поспілкувалися ветерани, згадали незабутню
молодість і вогняні дороги війни та нелюдську працю у повоєнні роки,
коли відбудовували країну...
Тим, хто не зміг прийти — лежачим інвалідам, — ми привезли додому
продуктові набори (22) до свята та привітали їх від імені усіх вишгородців,
що долучилися до благородної справи доброчинності у магазині
«Перекресток» (спасибі й адміністрації). А також поспілкувалися зі
старенькими.
Що треба літнім людям? Щира увага і тепло сердець. І на це не шкода
ні часу, ні сил.

П

Влас. інф.
28 квітня на
просп. І. Мазепи, 13/9 та
на вул. М. Грушевського, 4, 6
жителі з різним
інвентарем порядкували на прибудинковій території.
«Все є під рукою, погода гарна, а
головне – є бажання, – каже депутат
Вишгородської міської ради Богдан
Руденок. – Потрібно було лише організувати в одну команду жителів і
залучити спецтехніку. Здається, все
вийшло непогано. На жаль, субота
робоча, тому вийшло небагато людей»
Спільними зусиллями пофарбували лавочки, дитячий майданчик;
вивезено 5 КАМазів сміття.
***
Того ж дня працівники міської ради
наводили лад по вул. Набережній.

Репліка

Благоустрій

Любов та милосердя
До редакції телефонують вишгородці: «Хто
зносить кафешку по дорозі до бетонної чайки?».
Надивившися телевізійних сюжетів про Андріївський узвіз, люди прогнозують «майбутнє»: «Подейкують, що до моря нам вже зась...»
аші кореспонденти зустрілися з представником МПП «Віраж», який показав Державний
акт на право постійного користування землею (0,2062 га) для будівництва культурно-спортивного комплексу з кафе відповідно до рішення виконкому Вишгородської міськради від 16.03.2000 р. № 68.
Працівники виконавчої служби жодної інформації
не надали, послалися на законодавство, що начебто
це забороняє. Районна ДАБК (інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю) повідомила, що
не надавала свого дозволу на виконання будівельних
робіт.

Н

НЕкрутий ВІРАЖ
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За інформацією юридичного відділу міськради,
20.04.2010 р. обласна інспекція ДАБК — на вимогу
міжрайонної природоохоронної прокуратури Київської області — перевіряла додержання вимог містобудівного законодавства у Вишгороді. Встановила
порушення, притягнула МПП «Віраж» до адміністративної відповідальності та надала термін для оформлення необхідної документації.
Невиконання вимог інспекції ДАБК потягло за собою позов до Господарського суду Київської області
щодо знесення самовільно збудованого комплексу.
Рішенням суду від 15 серпня 2011 року позов задоволено.
Апеляційний господарський суд 08.11.2011 залишив це рішення без змін.
У даний час знесенням цього об’єкту займається
виконавча служба району.

Золотистий… карантин

Дім. Сад. Город

Людмила КУЧЕРЯВА,
провідний спеціаліст —
державний інспектор
з карантину рослин
по Вишгородському району

рослини. Картопляна нематода проходить три стадії розвитку, наприкінці
четвертої — з личинки утворюються
самці та самки.
Самки сильно розбухають і,
розірвавши
епідерміс
кореня,
Вишгородщина — на одному з з’являються на його поверхні. Самці
провідних місць у Київській облас- виходять у ґрунт, де відшукують та
ті з вирощування картоплі. Та від запліднюють самок, після чого вми30 до 80 відсотків картоплі гине рають.
— надто на ділянках, де її вирощуСамки залишаються на коренях
ють кілька років поспіль
картоплі, де ще більше
Хворі рослини роз- розбухають та наповнюбез сівозміни. У врожаїв
є «затятий друг» із краси- ростаються численни- ються яйцями. Відмиравою назвою — золотис- ми в’ялими стеблами, ючи — обертаються на
та картопляна нематода що передчасно жов- цисти.
(Globodera rostochiensis). тіють: хлороз починаСпочатку самки-цисти
ей карантинний ор- ється з нижніх листків мають білий колір, потім
ганізм розвиваєть- і поступово охоплює вони жовтіють, з часом
ся циклами. Збе- весь кущ. При зна- набирають
золотистоураженні жовтого кольору. Під час
рігається нематода в ґрунті чному
у стадії цисти. Навесні, при з’являється так звана збирання врожаю цисти
підвищенні температури та «бородатість» — утво- легко обтрушуються з ковологості, з яєць вилуплю- рюється маса дрібних ренів і заповнюють орний
ються личинки. Вони випо- корінців.
шар ґрунту.
взають із цист через шийку
Переносяться та розі нападають на корені рослин — саме повсюджуються цисти з ґрунтом, наколи картопля росте.
сінням картоплі, тарою, сільгоспінУ корінні личинки втрачають змогу вентарем, ногами людей і тварин,
переміщуватись і починають живити- дощовими водами. Ступінь шкодочинся клітинами впродовж усієї вегетації ності визначається кількістю життє-

Ц

здатних личинок у 100 куб. см ґрунту.
У місцях розповсюдження карантинного організму (м. Вишгород, с.
Литвинівка та Нижня Дубечня) забороняється вивезення ураженого
садибного матеріалу і ґрунту. Підкарантинні матеріали і об’єкти, що
вивозяться з карантинної зони, підлягають фітосанітарному контролю,

тобто карантинному огляду та лабораторній експертизі (безкоштовно).
При виявленні симптомів ураження картоплі золотистою картопляною нематодою повідомляйте в
інспекцію з карантину рослин по
Київській області за адресою: м.
Київ, вул. Б. Гмирі, 9-в, тел: (044)
575-29-73, 575-29-74.

Перемога на всіх одна

Вишгород
Вулиці імені героїв
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У Вишгороді поряд із вул. Піщаною, що під лісом, є вулиця імені
Героя Радянського Союзу Леоніда Глібова. Для тих, хто недавно у
нашому місті, хочу розповісти про нього.
Тут віднедавна перезахоронено
останки Героя
Радянського
Союзу, капі-

ня Дніпра північніше Києва організував
і забезпечив своєчасну переправу підрозділів.
Із книги А.Трокаєва «Кавалери Золотої Зірки. Нариси про Героїв Радянського Союзу»: «Справжній воїнський

сінький сміттєвий бак.
Звісно, коли бачиш негарне, хочеться попросити господарів краще
слідкувати за своїми садибами і вулицею зокрема. Адже вона наречена іменем Солдата Перемоги, перед мужніс-

Імені Леоніда Глібова

Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 7-В класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Ф

орсування Дніпра радянськими військами, захоп-лення
плацдармів восени 1943-го
супроводжувались тяжкими втратами.
На території нашого міста і району полягли сотні тисяч бійців. Свідчення цьому
й братська могила радянським воїнам у
центрі Вишгорода (на фото).

тана Глібова
Леоніда Івановича, який
загинув, захищаючи Вишгородський
край.
Він народився 20 вересня
1913
р. у м. Павловську Воронезької області в сім’ї
робітника.
У 1930 р. закінчив школу ФЗУ. У 1940
р. — Одеське піхотне училище, а в 1942
— курси «Выстрел».
У битву з ворогом вступив з перших
днів Великої Вітчизняної війни. Начальник штабу 989-го стрілецького полку
226-ї стрілецької дивізії 60-ї армії Центрального фронту капітан Леонід Глібов
часто перебував у батальйонах на найбільш небезпечних ділянках і особистим прикладом вів підрозділи у наступ.
У вересні 1943-го під час форсуван-

талант проявив Л. І. Глібов під час підготовки до форсування Дніпра. Він забезпечив організований і своєчасний підхід
підрозділів полку до ріки, все зробив
для того, щоб успішно здійснити переправу. З передовим загоном висадився
на острівках і разом з бійцями очищав
їх від фашистів, які люто оборонялись.
Завершення бою на користь наших
сміливців по суті було вже вирішене,
але ворожа куля наздогнала відважного капітана. Це сталося 26 вересня
1943 року…»
За зразкове виконання бойових завдань командування, проявлені при
цьому мужність і героїзм капітану Л. І.
Глібову присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно. Його
було захоронено в с. Новосілки Вишгородського району.
* * *
Напередодні Дня Перемоги я побувала на вулиці, яка носить ім’я Леоніда
Глібова, і побачила контрастний стан
будинків: біля одних сміття і безлад,
біля інших – яскраві квіти та фруктові
дерева. На самій вулиці стоїть повні-

тю якого увесь світ схиляє голову. Ми
мешкаємо не лише в гарному, а ще й
в історичному місті. Тож свято бережімо пам’ять про воїнів, які загинули за
наше мирне сьогодення.

«Наше життя — це його кров, піт і любов»

К

Катерина ЗУРМА
ФОТО – родинний архів Попових

Напередодні Дня Перемоги ми
не можемо не вклонитися людям,

Курська дуга, поранення і врешті — омріяний
за довгих чотири роки
війни Берлін. Серед
інших на Рейхстазі є й
розпис молодого сержанта Олександра Попова. Тут, у Німеччині,
залишився служити
іще на три роки.
А потім — повернення на Батьківщину. Нелегкі повоєнні
роки. Разом із дружиною виростили
двох дітей, вивчили, діждалися онуків. Сашко (назвали на честь діда)
є
та Оля годинами
н
т
у
б
Неза
слухали розповіді
дідуся про те, як
було на фронті,
як після війни відбудовували розбиту державу, як
сумлінно працювали на виробництві, як дружно
будували родинне життя…
Мрією Ольги
було пройти його
фронтовими дорогами.
Мрії
таки збуваються.
Онука побувала
у
Трептов-парку.
Торкнулася
рукою дідового
танка. Т-34 Олександра
Попова
— на вічній стоянці в Берліні як

символ останньої війни: так хотіли всі,
хто пройшов через Другу світову, щоб
більше воєн не було.
«Наше життя — це його кров і піт,
його любов і турбота», — кажуть про
нього рідні. 10 травня 2012 року мешканцю Вишгорода Олександру Івановичу Попову виповнилося 90 років.
Славне життя, з яким вітаємо ветерана!
НА ФОТО:
1. Олександр Попов у 1943 році
2. Бойові друзі. Два Олександра — з
Росії й Білорусі
3. З дружиною Надією Андріївною у
власному садку
4. 10 травня 2011 року. Разом із
родиною Попових привітав Олександра Івановича з 90-річчям і Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

чиє
життя
—
суцільний
подвиг, який
розпочався у
війну. Для родини Попових
Солдат Перемоги — Олександр Іванович.
оханий
і
вірний
чоловік
Надії
Андріївни,
що надійно — вже
понад 60 років подружнього життя —
йде життям із нею
поруч. Справедливий й уважний тато
дочкам Галині і Наталі — не пропустить
найменшої дрібниці у
їхнім
житті, бо відчуває
себе справжнім главою родини, відповідальним за все. Взірець для двох онуків
— Олександра і Ольги. Його життя — гарний приклад для наслідування.
Хлопець з Кустанайського краю (Росія), ледь почувши
про те, що ворог без
оголошення війни напав на рідну державу,
подався до військкомату. Направили до
танкового училища, а
звідти юний курсант
Сашко із своїм Т-34 —
на фронт. Сталінград,
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