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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Звіти, податки і збори
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Місто готується до «Формули-1», і не тільки
Вулиця моя

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Місто готується до «Формули-1 на воді». І не
лише на набережній Київського моря. По всьому
Вишгороду опорядковують вулиці і подвір’я.
улиця ім. Василя Симоненка змінює своє
обличчя щодня. Ще недавно геодезисти
оглядали її, а вже, за проектом на замовлен-
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ня міськради, вибоїни й тріщини засипають піском,
«зморшки» асфальтують і прасують спеціальними
катками працівники ТОВ «Житлошляхбуд» (керівник —
Олексій Білий).
Широка — двом машинам уже можна роз’їхатися
вільно! — проїжджа частина іде попідруки із гладеньким тротуарами у рамці із новеньких бордюрів.
Вздовж буд. 6 тротуар прокладають між зеленими вітами дерев.

За буд. 5 із самого ранку до темна дирчать відбійні
молотки. Тут, либонь найвідповідальніша частина —
зливова каналізація. Колодязь і труби слід встановити
дуже ретельно.
Розлога парковка, сподіваємось, забере автівки
з газонів і з-попід вікон. Скупчення контейнерів для
сміття перенесуть подалі.
Поряд — дитячий і спортивний майданчики.
Далі — буде.

Першу чергу обіцяють вишгородцям під ялинку
Вікторія ШМИГОРА, Катерина ЗУРМА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ТОВ «Ніка» ЛТД продовжує будівництво житлового будинку по вул. Симоненка, № 4-а в м. Вишгороді
(друга черга), який, згідно з результатами засідання Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, включений до державної
програми підтримки будівництва і придбання доступного житла громадянами України.
а участі Вишгородського міського голови Віктора Решетняка 5 липня у великому залі засідань адмінбудинку відбулась зустріч жителів
Вишгорода із забудовниками, представниками Фонду
молодіжного кредитування, банку та Міністерства регіо-
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нального розвитку. Тема — соціальне житло для молоді
за доступними цінами.
Присутні дізналися, що «Укргазбанк» надає кредит
особам віком до 65 років, «Ощадбанк» — жінкам до 55 і
чоловікам до 60 років. Претендувати на нього можуть ті,
хто перебуває на квартирному обліку, мешкає в квартирі
за договором найму (посвідченому ЖЕКом) або в гуртожитку, а також родини, в яких є хворі, чиї недуги передбачені спеціальним переліком.
І секція, де вже «виганяють» сьомий поверх, дещо
відстає у графіку — через технічні проблеми (змушене
перепланування — замість чотирьох на поверсі шість
квартир — потребувало додаткової експертизи).
У ІІ секції є 35 вільних квартир (2-кімнатні 77 кв. м і
3-кімнатні 103 кв. м) за програмою 30/70 і частково
(2-кімнатні загальною площею 64 кв. м) — під 3% кре-
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Доступне житло

дит. Термін введення в експлуатацію — І квартал 2013
року.
ІІІ і IV секції передбачається закінчити наприкінці
2013-го, а V-VI — у 2014-му.
Інвестори теперішні і потенційні цікавилися, чи можна укласти додаткову угоду (додаток до договору) із забудовником на оздоблення, замінити металопластикові
вікна на дерев’яні, зробити перепланування на стадії
будівництва (якщо це передбачено договором), утеплення, чи є різниця між планом квартири договірним і
фактичним, а також, яка буде парковка (на 40 автівок).
Директор «Ніка-ЛТД» Анатолій Савчук запевнив, що
стан готовності майбутніх квартир можна подивитись,
лише попросив ходити не поодинці, а хоча б по кілька
осіб.
Далі на стор . 16
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ТБ у новому форматі

Вишгород

«Мовне» питання

Як підключити
телетюнер
В Україні вже працює цифрове телебачення.
Для його прийому необхідно між антеною та
телевізором підключити телетюнер: кабель від
антени під’єднати до відповідного роз’єму на телетюнері, кабель телетюнера з трьома роз’ємами
різних кольорів підключити до роз’ємів відповідних кольорів телевізора.

Язичників підтримали не всі

Третього червня Верховна Рада України ухвалила законопроект № 9073 «Про засади державної
політики», який розширює сферу застосування регіональних мов, зокрема російської. За документ
проголосувало 248 парламентарів, при необхідному мінімумі 226 голосів.
аконом встановлюється, що регіональними
можуть вважатися такі мови, як російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька,
ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька,
угорська, русинська, караїмська та кримчацька. Вводитися регіональна мова може у випадках, якщо кількість
її носіїв, які проживають на певній території, становить
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10% і більше від загальної кількості її жителів.
Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко вже подали у відставку, відмовившись підписувати мовний закон, який викликав величезний скандал
серед опозиції та в суспільстві загалом.
Також, у протест прийнятому закону біля Українського дому, в якому Президент планував провести
прес-конференцією, зібрались мітингувальники, яких
стримували спецзагони «Беркут». Періодично між двома сторонами відбувалися сутички.
Нагадаємо, що про статус російської мови як другої
державної, на конституційному рівні, раніше заявив заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко.

Обережно на дорозі

Мотолюбителям та пішоходам
Сергій ДЕРЕВ’ЯНКІН,
начальник, полковник міліції
Увімкнути в розетку кабелі живлення телевізора та телетюнера. Натиснути на пультах дистанційного керування телевізора та телетюнера кнопки вмикання цих пристроїв (позначені символом
).
На екрані телевізора за кілька секунд з’явиться
меню «Майстер налаштування». На пульті телетюнера:
Мова меню:
кнопками
кнопку ОК.
Країна:

виберіть мову меню та натисніть

кнопками
виберіть у списку «Україна» та натисніть кнопку ОК.
Режим екрану:
використовуючи кнопки
, виберіть відповідний формат екрану (якщо екран телевізору прямокутний, бажано обрати «16:9», якщо звичайний
– «4:3») та натисніть кнопку ОК.
Живлення
антени:
використовуйте кнопки
для включення живлення антени у разі потреби (режим Вкл.) та натисніть кнопку ОК.
Виберіть у меню «Майстер налаштування» пункт
Далі та натисніть кнопку ОК.
У меню «Налаштування антени» виберіть пункт
Пошук та натисніть кнопку ОК.
Телетюнер почне пошук, на екрані з’явиться інформація про знайдені канали. Телевізор ввімкнеться на каналі, першому у списку.
Приємного перегляду програм цифрового телебачення!

Із метою посилення контролю за безпекою
дорожнього руху, зниження рівня аварійності та
недопущення загибелі і травмування учасників
дорожнього руху органами ДАІ із 17 червня по 1
липня 2012 року проведено цільові оперативнопрофілактичні заходи під умовною назвою «Увага! На дорозі пішоходи та веломототранспорт».
правлінням ДАІ проведено ґрунтовний аналіз стану аварійності на території Київської
області за участю пішоходів та громадян,
які керують веломототранспортом. Встановлено,
що ускладнення оперативної обстановки, зростання
кількості ДТП та тяжкості їх наслідків обумовлене, в
першу чергу, саме дорожньо-транспортними пригодами за участю даної категорії учасників дорожнього
руху.

У

Відпочинок

«Не знавши броду – не лізь у воду»

Віталій БУЦ,
ст. лейтенант служби цивільного захисту,
заступник начальника 9-ДГ1Ч с. Нові Петрівці,
Анна БОРИСОВА, лейтенант, інспектор
Держтехногенбезпеки у Вишгородському районі
«Не знавши броду – не лізь у воду» – каже прислів’я.
Найкорисніший відпочинок влітку – на воді. Однак завжди треба пам’ятати про безпеку: купатися (пірнати
тим більше!) лише у призначених для цього місцях, на
обладнаних пляжах (можна отримати травми ніг від засміченого скляними і металевими предметами дна.
Існують правила безпечної поведінки на воді: не
можна запливати за буйки, пірнати у незнайомих міс-

Євро-2012

Так, уподовж п’яти місяців поточного року скоєно
234 дорожньо-транспортних пригоди з причини наїзду на пішохода (34,2 %), в яких 53 особи загинуло, 199
травмовано, при цьому в 26 пригодах пішоходи перебували в нетверезому стані (26-3-23). Скоєно 77 ДТП
за участю громадян, які керували веломототранспортом, в яких 17 осіб загинули та 71 отримали травми.
Під час проведення заходів особливу увагу звертали на виявлення фактів порушень ПДР України пішоходами, керування мототранспортом без необхідних документів, незареєстрованим у встановленому
порядку, і особливо на керування мототранспортом у
нетверезому стані.
Проведено цільові інструктажі особового складу
перед заступанням на службу.
На Вишгородщині у ході операції виявлено 26 порушень водіями мототранспорту, 8 – пішоходами, 5
одиниць мототранспорту доставлено до майданчиків
тимчасового утримання.

цях, випливати на судновий хід і наближатися до суден,
гратися у воді (тягнути когось за ноги під водою, робити
захвати шиї тощо), плавати на надувних матрацах, купатися у нетверезому стані.
З початку року на території Київської області на воді
загинуло 50
осіб.
Основною причиною загибелі людей на воді є страх.
Здебільшого тонуть самовпевнені люди, які запливають
далеко від берега. Там можна потрапити у потік холодної води – починає зводити ноги і хапає корч. У цій ситуації головне не злякатися, а зануритись у воду і сильно
потягти рукою на себе ступню за великий палець.
Безпечного всім відпочинку!

Вишгородська краса в «Міс Євро’ 2012»

Призи від УЄФА:
Іспанія заробила 23 млн євро
Після фінального матчу Євро2012, що завершився перемогою
збірної Іспанії над італійцями,
став відомий остаточний розподіл призових від УЄФА.
айбільше заробила «Червона фурія», яка зупинилася
на позначці в 23 млн євро.
Стільки ж заробила і чемпіонська
команда Луїса Арагонеса на Євро2008, зазначає Спорт.bigmir.net.
Рейтинг призових коштів від
УЄФА:
1. Іспанія — 23 млн євро
2. Італія — 19,5 млн євро
3. Німеччина — 16 млн євро
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4. Португалія — 15 млн євро
5. Англія — 12,5 млн євро
6. Чехія — 12 млн євро
7-8. Франція і Греція — по 11,5
млн євро
9-10. Хорватія і Росія — по 10,5
млн євро
11-12. Україна і Данія — по 10 млн
євро
13-14. Швеція і Польща — по 9
млн євро
15-16. Нідерланди та Ірландія —
по 8 млн євро
Збірна Україна додатково заробила ще і 1 млн євро призових від
ФФ.

Чия взяла
21 червня:
Чехія — Португалія (0:1)
22 червня:
Німеччина — Греція (4:2)
23 червня:
Іспанія — Франція (2:0)
24 червня:

Англія — Італія (0:0, по пенальті 2:4)
27 червня:
Португалія — Іспанія (0:0, по пенальті 2:4)
28 червня:
Німеччина — Італія (1:2)
1 липня:
Іспанія — Італія (4:0)

Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — сайт http://kp.ua

Протягом року газета «Комсомольська правда» публікувала на своїх сторінках фото учасниць конкурсу «Міс
Євро’ 2012». Таким чином із півсотні
дівчат у напівфінал вийшли 23 учасниці. Обирали їх футболісти збірної
України: напівзахисник Денис Гармаш
та воротар Максим Коваль, які поставились до свого завдання дуже відповідально, переглядаючи кожну фотографію красунь.
результаті спортсмени залишили
23-х найкращих напівфіналісток,
з яких читачі «Комсомолки» обрали команду з 11 представниць прекрасної статі. Серед переможниць опинилась
і наша 19-річна вишгородчанка Анастасія
Шамота: на фотографії вона у жовтій футбольній формі сидить на м’ячі. Прокоментувала свою світлину дівчина так: «Вболіваю за нашу збірну =)))) Ураааааааа!»
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк, міська рада,
міськвиконком та редакція газети
«Вишгород» вітають землячку з
перемогою і зичать великих успіхів у житті.

Вітаємо

У

Анастасія Шамота, 1992 р. н. Із трьох
років займалася у Будинку культури
«Енергетик» (дитячий колектив «Мозаїка» під керівництвом Діни Зав’ялової та
Тетяни Катеринич). Закінчила 9 класів
Вишгородської ЗОШ № 1, потім — Київську муніципальну академію естрадного
та циркового мистецтва. Продовжує навчання у Національному педагогічному
університеті ім. М. П. Драгоманова
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Звіти, податки і збори, правила реклами,
мова і земля
Марина КОЧЕЛІСОВА
Звіти голів постійних комісій, податки і збори, правила реклами, мова
і земля були темами засідання ХІІ сесії міськради VI скликання, яке зібрало
кворум із 32-х депутатів.
з 39 питань порядку денного три питання виключили, а два додали з голосу. Взяли до відома звіти роботи у
2011 р. постійної комісії з гуманітарних питань (інформувала голова Ольга Мельник)
та постійної комісії з питань міжнародних
відносин (доповідав голова Богдан Руде-
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нок). Встановили надбавку до посадового
окладу, премії та матеріальну допомогу
Леоніду Зоренку, заступнику міського голови.
Депутати затвердили Порядок видалення зелених насаджень на території
міста та Правила розміщення зовнішньої
реклами у місті (доповідав Олександр
Ростовцев, заступник міського голови —
рішення див. на стор. 6).
Об’ємний земельний блок питань
озвучував Олексій Данчин, заступник
Вишгородського міського голови. Більшістю голосів міські депутати встановили

Наша
комісія
тісно
співпрацює
з відділом з
гуманітарних
питань та організаційним
відділом міськради, міською
радою
ветеранів,
громадськими організаціями фізкультурнооздоровчого напрямку, Спілкою майстрів м.
Вишгорода, творчим об’єднанням «Світлиця»,
Благодійним фондом святої Ольги, жіночим
клубом «Перлина» та іншими.
ротягом звітного періоду всі члени комісії
брали активну участь у суспільно-громадському житті міста, були активними учасниками (часто й організаторами) міських культурно-масових заходів.
Це, зокрема — виставки місцевих талантів, запалення Новорічної ялинки, Вишгородська Масляна, День Перемоги, звітний концерт ВМЦХЕТУМ
«Джерело», Всесвітній день захисту дітей, конкурс
«Міні-міс та Міні-містер» (організатор — жіночий
клуб «Перлина»), спортивне свято для дошкільнят
(організатор — Асоціація роботодавців Вишгородщини, голова – депутат міськради Юрій Колодзян),
День міста, фестиваль духовної, історичної та народної пісні «Вишгородська Покрова» (допомогу в
організації другого дня фестивалю надала Спілка
підприємці Вишгородщини, голова – депутат міськради Олександр Семенов).
Спільно з комісією з питань міжнародних відносин ми приймали делегації з міст-побратимів
Вишгорода під час проведення заключних змагань
«Формули-І на воді», брали активну участь у конференції з питань Стратегії розвитку міста до 2025
року.

Свята — лише частина нашої роботи. Ми вивчили найболючіші проблеми міських комунальних
закладів гуманітарної сфери, визначили пріоритетні напрямки. Звернулися до міського голови та до
постійної комісії з питань формування бюджету — і
проблеми (частково) були розв’язані.
Так, в дошкільних навчальних закладах проведено поточні ремонти, виділено кошти на реконструкцію ігрових та спортивних майданчиків. У ДНЗ
«Сонечко» капітально відремонтовано покрівлю,
утеплено фасад, у «Ластівці» — кухонний блок. Цього року нарешті у міському центрі творчості «Джерело» відремонтовано покрівлю й актовий зал.
Сподіваємося, що віднайдуться кошти для міських комунальних закладів соціальної сфери: на ремонт фасаду «Джерела», обладнання оркестрового
класу для «Водограю», облаштування спортивнооздоровчого комплексу на території ДНЗ «Ластівка», реконструювання міського стадіону «Енергетик».

I

Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
голова фракції ВО «Свобода»
у Вишгородській міській раді
27 червня Вишгородська міська
рада ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради щодо недопущення прийняття горезвісного мовного закону Калєснічєнка-Ківалова.
а от патріотизм і опозиційність
політичної сили, яка ініціювала і підтримала це рішення, на
цьому і закінчилися. (В силу підписаної
22 січня на Софіївському майдані в Києві угоди я не називатиму цієї політичної
сили. Гадаю, її представники і так впізнають себе. Зазначу лише, що ця партія
має значну фракцію у міській раді.)
Згадана фракція (крім поодиноких

Т

У статті «Македонці на набережній, і вже налаштовані на
тісну співпрацю» (див. стор. 3
газети «Вишгород» № 26’2012)
перше речення останнього абзацу слід читати так: «Наприкінці зустрічі мери македонських
міст вручили Вишгородській
громаді в особі т. в. о. міського
голови Леоніда Зоренка подарунки…» і далі по тексту.

Завдяки прийнятій програмі підтримки соціально незахищених верств населення протягом І півріччя цього року здійснено протезування 18 чол.
(інваліди ВВВ, УБД, діти війни) на суму 35,5 тис грн.
На кожному засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування Вишгородської міської ради (у
складі якої — депутат Віталій Кутаф’єв і я) розглядаються питання захисту прав дітей. Велике прохання
до міських депутатів – виявляти сім’ї, які опинились
у складних життєвих обставинах, і разом із відповідними службами обстежувати умови проживання
там неповнолітніх.
Звісно, чимало питань іще слід вирішити. Хочеться налагодити тісну співпрацю громадських
організацій та клубів спортивного напрямку. Є дуже
хороша ідея – скласти підручник для старшокласників з історії Вишгорода, залучивши до цього науковців і громадськість. Є цікаві задуми з проведення
масових заходів. Тобто, у членів комісії є бажання
зробити максимум добрих справ на благо міста.

… та міжнародної

П

Депутатська трибуна

Уточнення

Гуманітарної…

Звіти постійних комісій міськради
Ольга
МЕЛЬНИК,
голова
комісії з
гуманітарних
питань

на 2013 рік місцеві збори, єдиний податок
для 1-ї та 2-ї групи платників, а також податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення див. на стор. 6).
Затвердили техдокументацію та передали у постійне користування 4,3316 га
(масив «Дніпро»), на яких розташована
навчально-спортивна база, — Вишгородській районній раді, а 3,8222 га (на вул.
Ю. Кургузова, 1) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги — Вишгородській ЦРЛ .
Далі на стор. 4

Богдан
РУДЕНОК,
голова комісії
з питань
міжнародних
відносин
Вишгород
має
потужні міжнародні
зв’язки із семи
містами-побратимами. Це
Санс
(Франція), Льоррах
(Німеччина),
Раквере (Естонія), Вишкув (Польща), Делчево
(Македонія), Бєлгород і Суздаль (Росія).
зимку минулого року ми приймали делегацію із Санса. Метою візиту наших побратимів було надати допомогу у розробці
проекту ландшафтного дендропарку відпочинку у
Вишгороді.
Влітку, на День міста та заключний етап «Форму-

В

ли-1 на воді», наша комісія у повному складі брала
активну участь у супроводі офіційних делегацій з
міст-побратимів Вишгорода та представленні нашого міста як потужного туристичного центру відпочинку та культурно-історичного розвитку. Зокрема,
були проведені перемовини з делегацією Льорраха
— і вже у квітні ц. р. вихованці оркестру-студії «Водограй» отримали музичні духові інструменти.
У жовтні 2011-го офіційна делегація Вишгорода передала Генеральному консулу України в Чикаго Костянтину Кудрику листа від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка з проханням
сприяти встановленню дружніх відносин з мерією м.
Шамбурга (передмістя Чикаго), зустрілася з мером
Шамбурга та його заступниками, ознайомилася з
роботою мерії, поліції, пожежної частини, представила своє місто та висловила наміри щодо співпраці
й участі у програмі взаємовідносин малих міст «Сістер-сіті». Цього ж року проводилися зустрічі з послами Болгарії та Македонії щодо встановлення нових
побратимських зв’язків.
Наша комісія також бере активну участь у роботі
інших постійних комісій Вишгородської міської ради,
в усіх загальноміських заходах.

Мовний протест підтримали, але…
депутатів) не підтримала мою поправку
до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті — заборону друкувати іншомовний текст реклами більшим шрифтом, ніж україномовний. Не підтримали
й моєї пропозиції оголосити перерву для
демонтажу ПР-декорацій у сесійній залі.
Натомість підтримали рішення про
застосування максимально можливої
ставки Єдиного податку для малого бізнесу, а також про надання земельних ділянок «у м. Вишгороді», без зазначення
адрес (тобто «потрібним людям» можна
буде «вписати» ділянку хоч на клумбі перед міськрадою, хоч у санзоні на березі
Дніпра?)
До інших партій, представлених у
міськраді, я вже не маю жодних питань
— всі вони або частина режиму, або,

принаймні, не входять до Комітету опору
диктатурі (КОД), й їхні лідери не заявляють з екранів телевізорів про свою опозиційність та прагнення до
боротьби.
А от вищезазначена політична сила… Боротися з
режимом треба не на словах, а на справах, для цієї
боротьби потрібно мати
ідею, і цією ідеєю не мають
бути гроші. Тут: або ти — по
цей бік барикад, або — по
інший.
Сподіваюсь, подібна ситуація не повториться в новообраній Верховній Раді і
наші друзі по КОД стануть
надійними партнерами в

боротьбі з нинішнім комуно-олігархічним режимом Януковича, а на них рівнятимуться їхні партійці на місцях.
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7 липня

2012 року

12 сесія міськради
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

(Початок див. на стор. 3)
Надали дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо надання земельної
ділянки у власність громадянам для
ведення особистого селянського господарства, під гаражними боксами,
приватними будинками. Затвердили
документи на оформлення права власності на садові та садибні ділянки та
поновили договори оренди на городи
громадянам, а також на землю під існуючими магазинами: автозапчастин
(ТОВ «Пульсар-Авто» — на вул. Набережній, 26) та МКП «Аіст» (на вул. Б.
Хмельницького, 2).
Надали згоду Державному підприємству «Київська лісова науководослідна станція» Українського науково-дослідного інституту лісового
господарства та агролісомеліорації,
а також ТОВ «Виробниче лікувальнооздоровче підприємство «Медиком»
на проведення інвентаризації земельних ділянок.
Читачі
газети
«Вишгород»
пам’ятають неодноразові публікації
про інвесторів, які шість років тому
вклали кошти в будівництво житла на
пров. Прожекторному та залишилися
без квартир. За законом, розірвати
договір за невиконання умов оренди
неможливо, тому люди чекали терміну
його закінчення, а потім років зо три

Партнерство

Влада — громада

Вишгород

Звіти, податки і збори, правила
реклами, мова і земля

обстоювали своє право в судах. Врешті, касаційний суд визнав їх інвестиції.
Депутати міськради дозволили ПАТ
«Дніпрожилбуд» передати в суборенду
ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1»
терміном до 20.01.2013 р. земельні ділянки площею 2,4 га на пров. Прожекторному, а суборендарю — оформити
належним чином документи з фізичними особами-інвесторами, визнаними,

згідно із рішеннями суду, власниками
майнових прав на об’єкт інвестування.
Припинили КП «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» право користування земельною ділянкою
1,5 га на вул. Набережній та передали
її в оренду на три роки ТОВ «МІТСУА»
для використання в комерційних цілях
(будівництво об’єктів комерційного ви-

користання, інженерно-транспортної
інфраструктури, офісних приміщень,
готелів, торгово-розважального центру, гостьової автостоянки, комплексу побутового обслуговування населення та об’єктів торгівлі) з орендною
ставкою 3 % від нормативної грошової
оцінки землі (наступна оренда — 12%,
а це суттєві надходження до міського бюджету). На таких же умовах були
передані в оренду земельні ділянки
загальною площею близько 3 га під
існуючим об’єктом нерухомого майна на вул. Новопромисловій, 7/8 ТОВ
«КТБП № 3» і ТОВ «ТЕМП-2011». Ділянку 1,7293 га для будівництва та ремонту об’єктів інженерної, транспортної та
енергетичної інфраструктури об’єктів
зв’язку та дорожнього господарства на
вул. Набережній передано в оренду на
10 років ТОВ «СОБІ» з орендною ставкою 8 %.
Одностайно обранці міської громади проголосували за рішення звернутися до Верховної Ради України щодо
негайного зняття з розгляду законопроекту «Про засади державної мовної
політики» (доповідав Олександр Семенов, голова постійної комісії з питань
законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та
контролю за рішенням ради та її виконавчого комітету).

Формула успіху та потенційний резерв

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 червня у великій залі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1 у Вишгороді) відбувся бізнес-форум «Працюємо
заради майбутнього». Гасло форуму
«Бізнес і влада — партнери» підкреслювали повний зал підприємців і посадовців та президія, де владу представляли голова Київської обласної
державної
адміністрації
Анатолій
Присяжнюк, його перший заступник
Ярослав Москаленко, голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Приходько, а бізнес
— голова Спілки підприємців Вишгородщини Олександр Семенов і голова
Асоціації роботодавців Вишгородщини Юрій Колодзян.
«Вишгородщина на особливому місці
у планах розвитку Київської області, —
сказав у вступному слові А. Присяжнюк.
— З приходом до Вишгорода «Формули-1
на воді» увага до нього зросла. Незабаром район отримає на потреби міста —
10, Вишгородська ЦРЛ – 12, а БК «Енергетик» — 5 млн грн (на реконструкцію).
Триватиме реконструкція набережної,
буде відкрито бювет, громадський пляж,
фонтан — і це не один млн грн, і не за бюджетні кошти!
Є у планах і побудова одного з обласних елеваторів на Київському морі — це
дасть можливість доставляти зерно в Росію та Білорусь.
На Київщині втілено у життя більше
100 проектів, і без підтримки підприємництва це було б неможливо. Результати?
Якщо у 2009-му область була на 24 місці,
у 2010-му — на восьмому, у 2011-му — на
третьому, то сьогодні ми займаємо лідируючі позиції в Україні.
Чи стало легше жити? Ні, ще є чимало проблем, і ми разом з вами маємо їх
розв’язати — сьогодні, завтра і впродовж
кількох років».
Я. Москаленко, який уже понад шість
років у державній владі, найперше звернувся до чиновників із закликом: «Бізнес
має розвиватися, а кожна чесно зароблена копійка має бути захищена владою».
Колишній підприємець, а нині держслуж-

бовець і депутат Київоблради вважає, що
потенційний бізнес-резерв — вкладання
коштів, вагомі податки, робочі місця та,
власне, формування законодавчої бази.
«Ви мене делегували, і я працюю на
рідний район у центральних органах влади, — сказав Ярослав Москаленко. —
Знаю проблеми бізнесу: виробництво,
продукція, внутрішній і зовнішній споживач… поки що радянщина (собі робити
абияк, а на експорт — краще) триває. А
світ робить краще — собі.
У Вишгородському районі бізнесова політика має бути така: всі підряди на
харчування шкіл і ДНЗ, медичних установ
мають бути місцеві — «Агромарс», хлібокомбінат, фермери; дорогу має будувати
місцеве підприємство, яке платить податки до місцевого бюджету… Оце — співпраця.
Перший заступник голови КОДА навів
приклад того, що до державних проектів
слід ставитися по-державницькому, а не
так, як у Яготині. Йдеться про виробництво камінної вати для утеплення й ізоляції фасадів.
Данія, що має подібне виробництво у
Копенгагені, запропонувала Україні побудувати такий завод у Яготині. За угодою,
20 % від суми вартості заводу — 37 млн
400 тис. євро — мали надійти в бюджет
розвитку міста (бюджет Яготина — 7 млн
у рік).
Вибори. Опозиція збурила людей популістськими гаслами, і тепер Данія будує своє екологічно чисте виробництво
в Америці, а Україна переплачує до 40 %,
купуючи утеплювальну продукцію у Польщі.
Тобто українцю утеплення обходиться
на 40 % дорожче, ніж поляку. А державні
програми демонтажу «хрущовок»? У бюджет треба буде закладати на 40 % більше.
«Там, де є економіка, не має бути політики», — наголосив Я. Москаленко.
«Вишгород має бути містом європейського значення», — підкреслив у своєму
виступі О. Приходько, який вів форум, та
інформував присутніх про зроблене у районі.
Т. в. о. міського голови Л. Зоренко
привітав учасників форуму від імені місь-

кого голови В. Решетняка з Днем Конституції та висловив свої думки і бачення, що
сформувалися за місяць його роботи на
посаді заступника. Розпочав зі слів губернатора (Хочу бачити Вишгород таким, як
Обухів і Буча) і наголосив: «Для того, щоб
ми стали такими ж, нас треба поставити
в один ряд. Бо ми — районного, а вони —
обласного підпорядкування».
В дискусію жваво вступив Я. Москаленко, якого зал підтримав оплесками, а
О. Приходько — цифрами і прикладами.
Виступили представники громадських
об’єднань підприємців О. Семенов і Ю.
Колодзян, які впевнені: місто, район і держава — в одному човні, і те, як цей човен
плистиме, залежить від відповідальності
підприємців за свій колектив і громаду,
уміння працювати та дбати про місце, де
живуть і працюють, про соціальні проекти
міста і району.
Презентували свою продукцію та проекти ТОВ «Перший столичний хлібозавод», Церезіт, Хенкель-Баутехнік, Пластик-карта.
Р. Старенький повідомив, що при новопетрівській сільраді працює рада підприємців (їх у селі — 101) й планується
створити спілку підприємців села, подякував владі й підприємцям за увагу (більше 7 км, тобто 20 % доріг села вже заасфальтовано).
Про збалансування інтересів підприємців, держави та громади, зокрема —
доречності та недоречності Податково-

го кодексу, готовність району приймати
інвестиції та актуальні питання розвитку
підприємництва на Вишгородщині говорив голова Фонду підтримки підприємництва Ю. Боярин. Начальник ДПІ у
Вишгородському районі О. Письменний
зазначив основні завдання податківців.
Перспективи забудови району на період до 2015 року та соціально-значимі
проекти будівництва представив начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
розвитку інфраструктури Д. Ликов. Ішлося про стан забезпечення району містобудівною документацією, нове будівництво
об’єктів житлового фонду та будівництво
і реконструкцію об’єктів соціально-культурного призначення, дорожньо-мостове
господарство, благоустрій, зокрема реконструкцію Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» та капітальний ремонт спортивного залу гімназії «Інтелект»,
про будівництво та експлуатацію Великої
кільцевої автомобільної дороги навколо
м. Києва, роздільне збирання твердих побутових відходів з наступною їх переробкою та ліквідацію стихійних звалищ.
Запитання-відповіді звелися до трьох
виступів. Перші два стосувалися роботи
правоохоронних органів, до яких звертаються по допомогу підприємці (зокрема,
виступав депутат райради І. Москаленко).
О. Тірська говорила про увагу до тих, хто
заклав підвалини Вишгорода як міста, —
ветеранів-гідробудівників.
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Яким бачить Вишгород лідер року
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

— Наприкінці липня у Вишгороді
— заключні змагання «Формули-1 на
воді». Чим вони відрізнятимуться від
минулорічних і що побачать глядачі у
цьому році?
— Минулий рік показав, що трибун
було замало, до Вишгорода на День міста приїхало чимало гостей. Цього року
День міста не збігатиметься з терміном
проведення у Вишгороді «Формули-1 на
воді».
Плануємо змонтувати трибуни на
більшу кількість глядачів, зробити все,
аби людям, які прийдуть і приїдуть не
по запрошеннях, було максимально
комфортно. Трибуни пересунемо трохи
ближче до старту, а у районі стели можна
буде гуляти і дивитися змагання. На великому екрані транслюватиметься концерт.
— У ньому братимуть участь місцеві, дуже цікаві, групи?..
— Так, і з міста, і з району, і з Київської
області. А ввечері — виступатимуть відомі артисти.
Так само на великому екрані буде видно старт і подальший хід перегонів. Зараз монтується стаціонарне обладнання
(радіорубка і динаміки), яке залишиться
у місті Вишгороді.
Хочу, щоб люди зрозуміли: змагання заради самих змагань — не головне.
Міжнародні спортивні змагання, зустрічі
— це увага до міста й району, а, відтак,
розвиток інфраструктури та виділені для
цього кошти. Вишгород привертає до
себе увагу і географічним розташуванням, і природними ресурсами, тож має
неабиякий потенціал.
— А що буде на набережній Київського моря? От на розі біля бетонної
чайки знесли кафе — і ходять різні
чутки…
— Кафе знесли, тому що воно побудоване незаконно, без будь-якого дозволу та погодження. Окрім того, є акт
постійного користування землею під
спортивно-оздоровчі цілі, а не під різного
роду «розливайки». У підприємця ж більш
нічого не було: ні дозволу на початок будівництва, ні проекту, навіть елементарних намірів узаконити приміщення… Ця
справа давно вже була у прокуратурі і в
судах. І просто дійшла логічного завершення.
Таких об’єктів у Київській області, і у
Вишгороді зокрема, чимало. Здебільшого, це ресторани і кафе, побудовані де
завгодно — всупереч будівельним нормам, без урахування червоних ліній, ліній
електропередач…
Сьогодні позиція держави у таких питаннях жорстка. Але це і є демократія,
тобто порядок. Взяв землю під спортивно-оздоровчі цілі — побудуй тенісний
корт чи волейбольний майданчик, а не
ресторан (чи «розливайку»). На таке дозволів ніхто не давав — ні громада, ні відповідні служби.
Щодо набережної Київського водосховища та пішохідної зони. Вже прийнято рішення: держава виділить кошти
на реконструкцію. Там намиватиметься
півкілометрова пісочна коса, де буде
прекрасний пляж. Є думка виділити
Вишгороду гроші й збудувати там ще й
відкритий літній басейн, де можна буде
плавати, коли вода від спеки починає
«цвісти». Тим самим подовжиться сезон
відпочинку на Київському морі, який до
«цвітіння» зазвичай триває тижнів зо три.
— Чи залишиться вільним (і відповідно — безкоштовним) доступ до
води?
— Так. Платними будуть прокат човнів, катамаранів, оренда лежаків, ман-

День Конституції у Вишгороді надовго
запам’ятають переможці дев’яти номінацій
конкурсу «Регіональний лідер року», проведений районною газетою «Слово» за підтримки
Вишгородської РДА та Вишгородської райради. Схвальними оплесками зустріли присутні у залі РБК «Енергетик» оголошене зі сцени:
«Регіональний лідер» — «Людина року-2012»
— Ярослав Миколайович Москаленко, який
має вагомий кредит довіри у Вишгородському районі».
Редакція газети «Вишгород» скористалася
нагодою і взяла у нашого земляка — першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації та депутата Київоблради
Ярослава Москаленка інтерв’ю на цікаві для
вишгородців теми, насамперед, пов’язані з
відпочинком і спортом.
галів для шашликів тощо. Плавати і засмагати можна цілком вільно і, звісно,
безкоштовно.
— Зміни на набережній відбудуться за обласною, районною чи міськрайонно-обласною програмою?
— За участю і області, і району, і міста — тобто державних і місцевих коштів.
Та, головним чином, — за кошти інвесторів, яких ми шукаємо. Уявіть собі на набережній Льодовий палац і амфітеатр для
концертів. Співочий фонтан із підсвіткою.
Таким бачать вишгородську набережну
вишгородці, місцева влада і голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк.
— Щодо старої промзони. Багато
разів обіцяли, що її перенесуть. І там
буде зона відпочинку, пляж тощо.
«Чайку» забрали, а пляжу немає…
— Ну, по-перше, на «Чайці» плавати
небезпечно. Для міського пляжу за греблею виділено прекрасне місце — люди
туди вже їздять відпочивати. Поки що коштів немає, тож наразі ми працюємо над
пошуком інвестора, який погодиться навести там порядок.
Є пропозиція від міського голови Віктора Решетняка про облаштування
водного причалу навпроти автобусної
зупинки «Чайка» та запуску річкового
«трамвайчика» для сполучення із Києвом.
«Чайку» віддавати нікому не будуть. Логічно, щоби справа, по ходу на Київ, була
автостанція (де випаровувач — «озеро»),
а через дорогу — річковий вокзал.
Що стосується старої промзони. Це
таке ж запитання, як і до ресторану на
набережній. Стару промзону теж треба
зносити. Вона там абсолютно незаконно
стоїть. На жодну споруду документів немає, договори оренди фактично на сьогодні ніким не оформлені так, як треба.
Та й зрештою, стара промзона була
тимчасовою — для будівництва Київської
ГЕС. Катастрофа на Чорнобильській АЕС
подовжила їй життя. Сьогодні зрозуміле
намагання бізнесу, який там облаштувався, знайти максимально прийнятного
інвестора та все продати. Та, по суті, на
80 відсотків там усі банкроти. Але, розуміючи цих людей, ми разом шукаємо інвестора, який би запропонував масштабний проект. Можливо, житлова забудова,
торговельно-розважальна зона тощо.
— А на міський стадіон виділятимуться кошти?
— Гадаю, доцільно було б, щоби
«Енергетиком» опікувався ФК «Діназ»,
який уже довів своє серйозне ставлення
до здоров’я нації, молоді, і побудував у

районі кілька стадіонів екстра-класу. Місцеві дітлахи мають можливість безкоштовно займатися у різних
спортивних секціях, передусім — футбольних. А на ремонт «Енергетика» ми
домовилися: найближчим часом із державного бюджету за участі ДП «Укргідроенерго» буде виділено 7,1 мільйона гривень, іще 7 мільйонів надійде з районного
бюджету. Хіба вишгородці будуть проти
критого стадіону на 5 тис. місць, тенісних кортів, легкоатлетичного комплексу,
баскетбольно-волейбольного майданчика та всього іншого за європейськими
стандартами?
— Набережна, Чайка, хвилеріз,
пляж за греблею, гора, стадіон — чи
не зачеплять клубні (тобто певним чином закриті) рекреаційні та спортивні
зони звичних для людей загальнодоступних десятиліттями і століттями
місць?
— Звісно, виходи до води та все інше
залишиться загальнодоступним для людей. Послуги — за гроші. Все інше — безкоштовно.
Але ж подумайте про ставлення до
громадського: чомусь наші люди після
себе не прибирають, залишають купи
сміття… А так хоч буде кому чистоту і порядок підтримувати.
— Тобто дбати і про імідж. До речі,
яке враження від України в іноземних
спортсменів і туристів, які приїхали на
Євро-2012 і з якими Ви спілкувалися?
— Вони їхали сюди з острахом і були
приємно вражені гостинністю та рівнем
прийому. Шведи, наприклад, декларували свою готовність у нас із родинами
відпочивати. Всі без винятку говорили,
що ми не розуміємо, яким багатством
володіємо, і не шануємо самі себе. Що ж,
вчимося працювати по-європейському,
треба навчитися і європейської гідності.
Ми, коли хочемо, вміємо робити у себе
Європу.
— Місто готується зустрічати
«Формулу-1 на воді», йдуть поточні
і цільові ремонти. Прокоментуйте,
будь ласка, реконструкцію будівлі на
пл. Т. Шевченка, 2. На чиєму балансі
— Укрпошти та Укртелекому — ця будівля перебуває?..
— Будівля у спільному користуванні Укрпошти і Укртелекому. В Укрпошти
немає коштів, щоб відремонтувати свою
частину приміщення. А Укртелеком не
має права зробити ремонт за пошту. Ми
сьогодні робимо все, щоби відремонтувати все приміщення. Хоча б на фасадній
стороні поміняти всі вікна, щоб вид був

достойним. Намагаємося вирішити питання фінансування (Укртелекомом чи за
рахунок інвесторів) ремонту всієї будівлі.
— Гідний наслідування приклад
розв’язання складної ситуації. У свій
час ви підтримували й ідею отримання Вишгородом статусу міста обласного підпорядкування. Ваші погляди
змінилися, якщо так — чому?
— Я не просто підтримував мера Віктора Решетняка, а, можна сказати, був
ініціатором цього на своєму рівні. Однак,
це питання дуже складне.
На засіданні бізнес-форуму «Працюємо заради майбутнього» я почув від т. в.
о. міського голови Леоніда Зоренка, що у
Вишгорода нічого нема, все погано через
відсутність у міста статусу обласного підпорядкування. Мовляв, змінивши статус,
ми матимемо більші можливості.
Це питання дуже складне. Що значить:
у Вишгорода немає музичної школи, у
Вишгорода немає Будинку культури?
У Вишгорода немає лікарні? 70 %
пацієнтів Центральної районної лікарні
— місто Вишгород. Це офіційні дані. БК
«Енергетик» — Вишгорода. Три школи —
у Вишгороді!
98 % громадян а освіті та культурі —
місто Вишород. Лише 2% — район. А
райдержадміністрація фінансує. То навіщо казати, що район все забрав? Чи нашому громадянину не все одно, з якого
бюджету фінансується установа? Бо як
тільки Вишгород стає містом обласного
підпорядкування, одразу на нього перекладається весь фінансовий тягар утримання мережі.
Я ж пропоную: давайте знайдемо спочатку кількох інвесторів, побудуємо нові
підприємства, вони сплачуватимуть податки і наповнять бюджет міста. Ми побачимо, що нарешті по графі «прибутки
— видатки» виходимо хоча б на «нуль» (а
не в мінус) і одразу всі руки піднімемо ЗА
статус обласного міста для Вишгорода.
Справа не в кількості людей, що проживають у населеному пункті, справа — у
спроможності місцевої економіки утримати свою мережу. У багатьох містах
обласного значення нині купа проблем,
йдеться і про те, щоб обласний статус із
них зняти.
Гадаю, будуть інвестиції і самоокупність — можна буде говорити й про зміну
статусу. А поки що зарано. І вишгородцям це треба пояснити.
Відповіді Ярослава Москаленка на
соціально-економічний блок питань
читайте у наступному номері
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12 сесія міськради VI скликання

Про встановлення єдиного податку
Рішення від 27 червня 2012 року
№ 12/2
Відповідно до статті 143 Конституції
України, статтей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1 розділу ХІV та
підрозділу 8 розділу ХХ Податкового
кодексу України, керуючись пунктом
24 статті 26 та статті 69 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити у 2013 р. ставки єдиного податку на території Вишгородської міської ради:
1.1. Для 1 групи платників єдиного
податку (відповідно до ч. 1 ст. 293.2 Податкового кодексу України) на території
Вишгородської міської ради по видах
господарської діяльності — відповідно
до додатку 1.
1.2. Для 2 групи платників єдиного
податку (відповідно до ч. 2 ст. 293.2 По-

Про встановлення місцевих зборів

даткового кодексу України) на території
Вишгородської міської ради по видам
господарської діяльності — відповідно
до додатку 2.
2. Це рішення набирає чинності з
дати офіційного оприлюднення.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу
Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додатки див. на офіційному сайті
міськради: www.вишгород.com.ua

Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
Рішення від 27 червня 2012 р. № 12/3
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 265 пункту 5
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту
24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації органу Державної податкової служби
Вишгородського району, міська рада вирішила:
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки —згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2013 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу Державної податкової служби.
4. Секретарю ради забезпечити друкування цього рішення в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну Комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додатки див. на офіційному сайті міськради:
www.вишгород.com.ua

Вишгород

Рішення від 27 червня 2012 року
№ 12/4
Керуючись статтею 143 Конституції
України та відповідно до пункту 8.3 статті
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті
12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26
та статті 69 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Встановити в 2013 р. такі місцеві
збори (згідно з додатком 1 до цього рішення):
а) Збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата Збору
за провадження деяких видів підпри-

ємницької діяльності здійснюється за
ставками, встановленими у додатку 1 до
цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з
01.01.2013 року.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу
Державної податкової служби Вишгородського району.
5. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додатки див. на офіційному сайті
міськради: www.вишгород.com.ua

Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді
Рішення від 27 червня 2012 року № 12/5
З метою регулювання діяльності у рекламній сфері та удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вишгороді,
відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про рекламу»,
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про
затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Вишгороді, згідно з додатком.
2. Дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Вишгороді, що видавалися
до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку їх дії. Продовження
строку дії таких дозволів проводиться відпо-

відно до затверджених цим рішенням Правил
розміщення зовнішньої реклами.
3. Договори на користування місцем для
розміщення зовнішньої реклами підлягають
переукладанню відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді,
затверджених цим рішенням.
4. Оприлюднити це рішення у газеті «Вишгород».
5. Визнати таким, що втратило чинність,
рішення Вишгородської міської ради № 21/5
від 30.09.2008 р. «Про затвердження Порядку
розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додатки див. на офіційному сайті міськради: www.вишгород.com.ua

Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Вишгорода
Відповідно до Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
«Про благоустрій населених пунктів»,
«Про охорону навколишнього природного середовища», Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 № 1045, з метою охорони
навколишнього природного середовища, збереження й відновлення зелених
насаджень і покращення рекреаційних
умов життя та здоров’я мешканців міста
Вишгорода, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Вишгорода
(згідно з додатком 1).
2. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради у встановленому порядку:
2.1. Забезпечити ведення обліку
зелених насаджень на території міста
Вишгорода та складання їх реєстру за
видовим складом та віком.
2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої нормативно-правові
акти.
2.3. Розробити та встановити економічно обґрунтовані суми вартості створення та утримання зелених насаджень
у місті Вишгороді.
2.4. Створити комісію щодо обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Виш-
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города.
вання), дерев віком понад 50 років,
3. Встановити, що:
пріоритетним передбачається їх збе3.1. Кошти відновної вартості зеле- реження шляхом укладення охоронних
них насаджень, що підлягають видален- договорів на зелені насадження відпоню, перераховуються заявником до міс- відно до цього рішення та збереження їх
цевого бюджету міста Вишгорода без при проектуванні та будівництві об’єктів
урахування ПДВ.
містобудування.
3.2. Кошти відновної вартості зеле4. Управлінню Держкомзему у Вишних насаджень використовуються на городському районі Київської області:
створення та відновлення зелених на4.1. Здійснювати реєстрацію дерсаджень, капітальний ремонт об’єктів жавних актів на право власності чи поблагоустрою, захист зелених наса- стійного користування земельними діджень від шкідників і збудників хвороб, лянками, що відводяться юридичним та
підживлення зелених насаджень, про- фізичним особам за проектами землеуведення наукових досліджень з визна- строю, на яких знаходяться зелені насачення передумов погіршення стану дження, за умови наявності документів,
зелених насаджень та здійснення комп- що підтверджують сплату відповідними
лексу заходів з його покращення, роз- суб’єктами відновної вартості зазначевиток розсадницької справи, закупівлю них зелених насаджень або укладених
садивного матеріалу декоративних де- охоронних договорів на зелені насарев і кущів, квіткової розсади, насіння дження, що знаходяться на земельній
газонних трав і квітів, родючого ґрунту, ділянці (крім випадків, передбачених
на фінансування заходів з оновлення Порядком видалення зелених насазеленої зони м. Вишгорода.
джень на території міста Вишгорода,
3.3. Складені та погоджені в уста- затвердженим цим рішенням).
новленому порядку, до набуття чин4.2. При укладенні договорів оренності цим рішенням, акти обстеження ди земельних ділянок для будівництва,
зелених насаджень, що підлягають ви- реконструкції та капітального ремонту
даленню, висновки обстеження зеле- будівель, споруд і об’єктів благоустрою
них насаджень підлягають приведенню контролювати наявність укладених охоу відповідність до цього рішення.
ронних договорів на зелені насаджен3.4. У випадку наявності на земель- ня, що знаходяться на земельній ділянній ділянці, на якій передбачається ці, або, у разі їх відсутності, інформації
знесення зелених насаджень (або яка Вишгородської міської ради про відсутпередається у власність чи користу- ність зелених насаджень на земельній

ділянці.
5. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
Вишгородської районної державної
адміністрації забезпечити погодження
генеральних планів будівництва (реконструкції тощо) об’єктів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів
проектної документації з Державним
управлінням навколишнього природного середовища в Київській області, яке,
в свою чергу, може залучати до розгляду фахівців Вишгородської міської ради
та її комунальних підприємств в установленому порядку.
6. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради при здійсненні обстеження зелених насаджень пріоритетним
заходом їх збереження передбачати пересадку зелених насаджень, а не їх видалення.
7. Рішення підлягає офіційному
оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті «Вишгород» та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської
ради.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорон и навколишнього природного середовища.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додатки див. на офіційному сайті
міськради: www.вишгород.com.ua

Телепрограма
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Вишгород
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула любові
07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Підсумки тижня
09:25 Доки батьки сплять
09:50 Олімпійським курсом
10:05, 12:20 Кубок світу з
футболу 2014
11:05 Темний силует
11:15 Шеф-кухар країни
12:10, 15:10, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:50 Право на захист
13:10 Міс КІМО 2012
13:35 Дитячий концерт
14:40 Вікно в Америку
15:00 Euronews
15:35 Х/ф «Визволення»
17:05 Ми – патріоти
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:05 Про головне
19:30 Зірки гумору
20:20 Агро-News
20:40 Сільрада
20:55 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:30 Смішний та ще
смішніший
22:00, 22:55 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:25 Підсумки

06:30, 19:30 ТСН
07:30 М/с «Тімон і
Пумба»
08:00 Х/ф «ДАІшники»
10:15 Їхні звичаї
11:05 Цілковите
перевтілення
12:05 Х/ф «Коханнязітхання»
14:15 Т/с «Метод
Лаврової»
16:20 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
17:25 Не бреши мені
18:25 Сімейні
мелодрами
20:15 Магія
22:15 Територія
обману
23:20 Т/с «Ананасовий
експрес»
01:35 Т/с «Фальшива
личина»

06:45 Анекдоти поукраїнськи
07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:30, 00:50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 13:00 Т/с
«Мисливці за
караванами»
15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:25 Т/с «Менти-8»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6:00, 14:00, 15:40,

06:25, 13:40
Мультфільми
06:35 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші права
09:00 Т/с «На ножах»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Без
нашийника»
14:30 Будь у курсі!
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:20 Лінія поведінки
17:55 Реальний світ
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:05 Т/с «Парі»
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:40 День, коли
Земля змінилася
22:50 Х/ф «За жменю
доларів»
00:55 Світські хроніки

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 07630, 08:00,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10, 12:25 Т/с
«Найкрасивіша»
13:25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
14:20 Судові справи
15:15 Серце підкаже
16:15 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
23:25 Х/ф
«Московський
жигало»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Зустрічна
течія»
10:00, 22:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Висяки»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
23:00 Х/ф «Обитель
зла»

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Надзвичайна
подія
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:30 Т/с «Опергрупа»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с «ЧСнадзвичайна
ситуація»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»

06:40 Т/с «Комісар
Рекс»
17:40 Мультляндія
08:40, 18:10
7:25 Музика
Неймовірна правда
про зірок
Профілактика на
09:40, 19:05 Т/с
каналі до 14:00
«Карамель»
10:40 Х/ф «Самотнім
15:00, 17:00, 19:00,
надається
21:00, 23:00 СТН
гуртожиток»
12:35 Х/ф «Осінній
15:10, 23:20 Дивіться,
вальс»
хто прийшов
14:50 Битва
екстрасенсів
16:10 В центрі уваги
15:55 Усе буде добре!
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 18:00, 22:00 ВікнаНовини
за мною»
20:05 Куб
19:25 Прогулянки
22:25 Детектор брехні
23:25 Паралельний
містом
світ
20:00 Т/с»Руда»
00:30 Т/с «Доктор
Хаус»
21:25 Гаряча лінія
«102»
23:45 Громадська
приймальня
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
07:30 М/с « Тімон і
06:55 Т/с
Пумба»
«Леся+Рома»
08:00, 16:20 Т/с
07:35 Ділові факти
«Щоденник лікаря
07:45 Стоп-10
Зайцевої»
09:05 Т/с «Парижани» 08:45 Факти
09:30, 19:30, 00:50
10:05 Їхні звичаї
Надзвичайні новини з
11:20 Цілковите
Костянтином Стогнієм
перевтілення
10:30, 16:25 Т/с
12:15 Магія
«Вулиці розбитих
14:15 Т/с «Метод
ліхтарів»
Лаврової»
12:45 Факти. День
17:25 Не бреши мені
13:05, 20:15 «Морські
18:25 Сімейні
дияволи»
мелодрами
15:15 «Прокурорська
20:15 Велика різниця перевірка»
по-українському
18:45 Факти. Вечір
22:15 Х/ф «Зламана
22:25 Факти. Підсумок
стріла»
22:40 Джентельмени
00:25 Х/ф
на дачі
«Експеримент»
23:50 Т/с «Алькатрас»

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула
любові
07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25 Світло
10:00 Хомка смакує, телеки
дарує
10:05 Ток-шоу Легко бути
жінкою
10:55 Крок до зірок.
Євробачення
11:40, 15:00, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:00 Кордон держави
12:15 Хай щастить
12:35 Х/ф «Про друзівтоваришів»
14:55 Euronews
15:15 Про головне
15:35 Х/ф «Визволення»
17:00 Ми - патріоти
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:10 Бенефіс Ю.Гальцева
та Г.Вєтрова
20:55 Плюс-мінус
21:30 Літній жарт з
С.Дроботенком
22:00, 22:55 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено,
Максима

06:30, 19:30 ТСН

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 01:00
Соціальний пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Парі»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Біс у
ребро»
14:00 День, коли
Земля змінилася
15:20 Лінія поведінки
17:55, 01:30 Реальний
світ
19:05 Т/с «Парі»
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:40 Скарби
природи
22:50 Х/ф «Чоловічий
характер»

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 07:30, 08:00,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с «Сьомін»
12:15 Т/с
«Судмедексперти»
13:10 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:05 Сімейний суд
15:05 Судові справи
16:00 Т/с «Оголошений
у розшук»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:45 Футбол.
«Шахтар» - «Металург»
23:15 Х/ф «Огіркове
кохання»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:15, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
10:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Висяки»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
23:00 Т/с «Подружжя»
00:00 Т/с «Спільнота»
01:00 Т/с «Мерсі»

7 липня
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:25 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Молодята-2»
10:00 Т/с «Татусеві
дочки»
13:55 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
16:55, 19:55 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Піраньї
20:55 Т/с
«Бальзаківський вік,
або Усі мужики сво...»
22:00 Світлі голови
23:10 Т/с «Щасливі
разом»

2012 року

2+2

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 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп!
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Підсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Crime news

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Золото
скіфів»
09:00, 18:00 Сильний
аргумент
09:20 Т/с «Десантура»
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
21:00 Новини 2+2
21:20 Щоденник ралі
21:25 Ульотне відео
по-російськи
22:00 Т/с»Секретні
матеріали»
00:05 Х/ф «Щупальці»

7

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:10 Т/с «Дихай зі
мною»
12:05 Х/ф «Тримай
ритм»
14:20 КВН
17:00 Давай
одружимося!
18:00 Звана вечеря
19:00 Т/с «Закрита
школа»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Х/ф «Просто
друзі»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового
утримання»
22:35 Воля і
справедливість
23:45 Нічні новини

08:25 Щоденник
Ukraіne Trophy-2012
08:30 Правда життя
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с
«Каменська-2»
14:20 Х/ф «Зграя»
16:35 Х/ф «07-й
змінює курс»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «CSI: Маямі»
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Павуки»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:00 Байдиківка
09:00, 15:05 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15 Твою маму!
13:10, 16:30 Дайош
молодьож!
13:40 Одна за Усіх
14:10 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Одна за всіх
20:35, 22:00 Т/с «Зайцев +1»
21:00 Т/с «Реальні пацани»
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

07:30, 19:40 Михайло
Ломоносов. Магія
генія
08:30, 11:40
Руйнівники міфів
09:40, 22:30 Життя.
Рослини
10:40 Секрет за
сімома печатками
12:40 Top Gear
13:40 Сонячна
система
14:40, 20:40 Таємнича
Росія
15:40, 16:40 Секретні
історії
17:40 Д/ф «Медекспертиза. Зворотна
сторона правди»
18:40, 19:00, 21:40
Шукачі
23:30 Бог і Всесвіт
00:30 Д/ф «Дива:
пустеля»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Терміново
у номер»
19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Серце не
камінь»
22:20 Д/ф «Останній
фараон»
23:30 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,

06:40 Т/с «Комісар

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Рекс»
15:40, 17:40
06:45 М/с «Боб Губко «
08:40, 18:10
Мультляндія
07:30, 08:30, 19:00,
Неймовірна правда
7:25 Музика
00:15 Репортер
про зірок
8:00, 15:00, 17:00,
09:00, 15:50 Т/с
09:40,
19:10
Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Молодята»
«Карамель»
СТН
10:00 Т/с «Татусеві
дочки»
10:15 Повнота радості 10:40 Російські
сенсації
13:55 М/с «Пригоди
життя
11:40 Х/ф «Ніколи не Джекі Чана»
13:20, 23:45
забуду тебе»
14:45, 15:45 Teen Tіme
Громадська
14:50 Т/с «Друзі»
13:45 Битва
приймальня
16:55, 19:55 Т/с «Не
екстрасенсів
15:10, 23:20 Дивіться,
15:55 Усе буде добре! родись вродлива»
хто прийшов
17:55 Т/с «Вороніни»
18:00, 22:00 Вікна19:30 Пірані
16:10 В центрі уваги
Новини
20:55 Т/с
18:10, 22:00 Т/с «Стеж
20:10, 21:10, 22:40
«Бальзаківський вік,
зо мною»
Моя правда
або Усі мужики сво...»
19:25 Гаряча лінія
23:55 Паралельний
22:00 Шури-Амури
«102»
світ
23:00 Т/с «Щасливі
20:00 Т/с «Руда»
01:00 Т/с «Доктор
разом»
21:25 Київські історії Хаус»
00:40 Т/с «Загублені»

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,
23600 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 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
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, 22:40
Енергонагляд
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:30 Т/с «Опергрупа»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва»
20:25 Т/с «НС
- надзвичайна
ситуація»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»
00:35 Квартирне
питання

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:05 Серіал
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Дайош молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож!
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:55 Одна за всіх
20:35, 22:00 Т/с «Зайцев
+1»
21:00 Т/с «Реальні
пацани»
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:20, 02:25 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20, 01:55 Між нами,
дівчатами
19:00, 01:00 Давай
одружимося!
20:00, 03:15 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового утримання»
22:35 Небезпечний
рейс
23:45 Нічні новини

06:10 Легенди
карного розшуку
07:10 Х/ф
«Кримінальний
талант»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Людина
війни»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:30 Х/ф «Бережіть
жінок»
18:30 Розбій
у центрі Києва
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Сто
мільйонів років до
нашої ери»

2+2

06:00 М/с
«Галактичний
футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00 Т/с «Золото
скіфів»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:20
Шовковий шлях
09:25, 18:00 Сильний
аргумент
10:00 Х/ф «Невдахи»
12:00 Т/с «Слідаки»
14:00 Т/с «Москва.
Три вокзали»
16:00 Секретна
територія
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
21:25 Ульотне відео
по-російськи
22:00 Т/с»Секретні
матеріали»
00:05 Х/ф «Чужий
проти чужого»

07:30, 19:40 Таємні

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:00, 16:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
10:00, 14:00 Т/с
«Сваха»
11:00 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
15:00, 19:00 Т/с
«Закрита школа»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Косяки»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
08:30, 11:40
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
Руйнівники міфів
10:30, 13:30, 16:30,
09:40, 22:30
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
Замерзла планета
10:50 Т/с «Таємниці
10:40 Ефект
слідства»
11:50 Люблю, не
Нострадамуса
можу!
12:40 Top Gear
12:50, 15:45, 03:45
13:40 Чудеса
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
Сонячної системи
14:45 Т/с
14:40, 20:40 Таємнича «Кровинушка»
16:50 Т/с «Терміново
Росія
у номер»
15:40 Секретні історії 19:30 На добраніч,
малята!
17:40 Інший світ
19:40 Прямий ефір
18:40, 19:00, 21:40
20:30 Т/с «Серце не
Шукачі
камінь»
22:20 Хлопці з нашого
23:30 Загадки
Городка
Всесвіту
23:25 Вісті+
23:45 Профілактика
00:30 Д/ф «Дива:
00:55 Чесний
джунглі»
детектив
знаки
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06:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
07:05 Т/с
Пумба»
«Леся+Рома»
08:00, 16:20 Т/с
07:35 Ділові факти
«Щоденник лікаря
07:45 Провокатор
Зайцевої»
08:45 Факти. Ранок
09:05 Т/с «Парижани»
09:30, 19:25, 00:45
10:05 Їхні звичаї
Надзвичайні новини з
11:20 Цілковите
Костянтином Стогнієм
перевтілення
10:30, 16:45 Т/с
12:15 Велика різниця «Менти»
по-українському
12:45 Факти. День
14:15 Т/с «Метод
13:25, 20:10 Т/с
«Морські дияволи»
Лаврової»
17:25 Не бреши мені 15:35 Т/с
«Прокурорська
18:25 Сімейні
перевірка»
мелодрами
18:45 Факти. Вечір
20:15 Х/ф «Швидкість»
22:20 Факти. Підсумок
22:50 Гроші
22:35 Джентльмени
23:55 Х/ф «Король
на дачі
бійців»
23:45 Т/с «Алькатрас»

6:00, 8:45, 11:05,
15:40, 17:40
Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 Дивіться,
хто прийшов
16:10 В центрі уваги
18:10 Т/с «Стеж за
мною»
19:25 Київські історії
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві
22:00 Київське Віче

08:35, 18:10

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Подружжя»
10:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Висяки»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
23:00 Т/с «Подружжя»
00:00 Т/с «Спільнота»

05:00 НТВ ранок
07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія –
репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:30 Т/с «Опергрупа»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с «Профіль
убивці»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:20, 02:25 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового утримання»
22:35 Із чого зроблена
їжа
23:45 Нічні новини
00:00 Їхня Італія

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула
любові
07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Підсумки дня
09:25 Контрольна робота
09:55 Легко бути жінкою
10:50 У гостях у Д.
Гордона
11:40, 15:10, 18:45, 21:20
Діловий світ
11:50 Х/ф «Живі і мертві»
15:00 Euronews
15:30 Літній жарт
16:00 Х/ф «Визволення»
17:00 Ми – патріоти
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:05 Прощальний
концерт М. Поплавського
20:50 Мегалот
20:55 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:30 Світло
21:50 Народний список
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30, 19:30 ТСН

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:50
Соціальний пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Парі»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Увімкніть
північне сяйво»
14:00 Скарби
природи
15:20 Лінія поведінки
17:55 Реальний світ
19:05 Т/с «Парі»
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров›я
21:40 Тварини – герої
фобій
22:50 Х/ф «Рівно
опівдні»

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 07:30, 08:00,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с «Сьомін»
12:15 Т/с
«Судмедексперти»
13:10 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
14:05 Сімейний суд
15:05 Судові справи
16:00 Т/с
«Оголошений у
розшук»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
00:25 Парк
автомобільного
періоду

07:30 Т/с «Тімон і
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07:05, 07:40, 08:45
Підйом
Неймовірна правда
07:30, 08:30, 19:00,
про зірок
00:15 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
09:35, 19:05 Т/с
«Молодята»
«Карамель»
10:00 Профілактика
10:40 100 грамів слави 10:00 Т/с «Татусеві
дочки»
11:35 Х/ф «Дочка»
13:55 Профілактика
13:40 Війна титанів
13:55 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
15:55 Усе буде добре!
14:45, 15:45 Teen Tіme
18:00, 22:00 Вікна14:50 Т/с «Друзі»
16:55, 19:55 Т/с «Не
Новини
родись вродлива»
20:10 Врятуйте нашу 17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Піранії
сім›ю
20:55 Т/с
22:25 Найскандальніші
«Бальзаківський вік,
зіркові розлучення
або Усі мужики сво...»
22:00 КабриоЛето
23:30 Паралельний
23:00 Т/с «Щасливі
світ
разом»
00:40 Служба розшуку
00:35 Т/с «Доктор
дітей
Хаус»
00:45 Т/с «Загублені»

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 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:50 Х/ф
«Кримінальний
талант»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Людина
війни»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:30 Х/ф
«Приморський
бульвар»
18:30 НЛО атакує
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Куля у
голові»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:05 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10, 16:30 Дайош
молодьож!
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:55 Одна за всіх
20:35, 22:00 Т/с «Зайцев
+1»
21:00 Т/с «Реальні
пацани»
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

Вишгород
2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Золото
скіфів»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:20
Щоденник ралі
09:25, 18:00 Сильний
аргумент
10:00 Х/ф «Укол
парасолькою»
12:00 Т/с «Слідаки»
14:00 Т/с «Москва.
Три вокзали»
16:00 Секретна
територія
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
21:25 Ульотне відео
по-російськи
22:00 Т/с»Секретні
матеріали»
00:05 Х/ф «Гра у
хованки»

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:00, 16:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
10:00, 14:00 Т/с
«Сваха»
11:00 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
15:00, 19:00 Т/с
«Закрита школа»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Косяки»

06:30 Дива: пустеля

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Терміново
в номер»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Серце не
камінь»
22:20 Д/ф «Їжа»
23:20 Вісті+
23:40 Профілактика
00:50 Х/ф «Звільніть
Віллі»

07:30 Приречені на
безсмертя
08:30, 11:40
Руйнівники міфів
09:40, 22:30
Замерзла планета
10:40 Кривава клятва
Гітлера
12:40 Top Gear
13:40 Бог і Всесвіт
14:40, 20:40 Таємнича
Росія
15:40 Секретні історії
17:40 Діти з пробірки
18:40, 21:40 Шукачі
19:40 Ілля Муромець
23:30 Чудеса
Сонячної системи
00:30 Дива: буря
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06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула
любові
07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25 Книгаua
09:50 Легко бути жінкою
10:50 Здоров’я
11:55, 15:05,18:45, 21:20
Діловий світ
12:05 Аудієнція Країни
від А до Я
12:30 Х/ф «А чи був
Каротин?»
14:55 Euronews
15:30 Жарт з братами
Пономаренками
15:55 Х/ф «Визволення»
17:00 Ми - патріоти
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:05 Про головне
19:30, 21:30 Літній жарт
20:00 Зірки гумору
20:55 Плюс-мінус
22:00, 22:55 Місце
зустрічі
22:50 Трійка, Кено,
Максима

06:30, 19:30 ТСН
07:30 М/с «Тімон і
Пумба»
08:00, 16:20 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
09:05 Т/с «Парижани»
10:05 Їхні звичаї
11:20 Цілковите
перевтілення
12:15 Х/ф «Танцюють
усі»
14:15 Т/с «Метод
Лаврової»
17:25 Не бреши мені
18:25 Сімейні
мелодрами
20:15 Я люблю Україну
21:30 Десять кроків до
кохання
22:40 Чотири весілля
00:10 Х/ф «Швидкість:
круїз під контролем»

06:40, 12:25, 13:00
Анекдоти поукраїнськи
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти Ранок
09:30, 19:25, 00:50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:15, 20:10 Т/с
«Морські дияволи»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Джентельмени
на дачі
23:50 Т/с «Алькатрас»

6:00, 8:45, 11:05,
15:40, 17:40
Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00
Дивіться, хто прийшов
16:10 В центрі уваги
18:00 Київське Віче
19:25 Зроблено в
Києві
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Прогулянки
містом
22:00 Т/с «Стеж за
мною»

06:10 Т/с «Комісар

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Парі»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Двоє під
однією парасолькою»
14:00 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Лінія поведінки
17:55 Реальний світ
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:40 Наш світ - чи
завжди він був таким?
22:50 Х/ф «Хороший,
поганий, злий»

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 07:30,
08:00,09600, 12:00,
18:00 Новини
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с «Сьомін»
12:15 Т/с
«Судмедексперти»
13:10 Слідство вели з
Леонідом Каневським
14:05 Сімейний суд
15:05 Судові справи
16:00 Т/с «Чокнута»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
23:30 Х/ф «Кульбаба»
01:25 Д/ф «Секретні
території»

05:45 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00
Т/с «Єфросинія
Продовження»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 23:00 Т/с
«Подружжя»
10:00, 22:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Висяки»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
Любов»
00:00 Т/с «100
запитань»

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:30 Т/с «Опергрупа»
14:30, 17:30 Огляд
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с «Профіль
убивці»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар
Продовження»
00:35 Власна гордість

світ

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:15 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Молодята»
10:00 Т/с «Татусеві
дочки»
13:55 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
16:55, 19:55 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Пірані
20:55 Т/с
«Бальзаківський вік,
або… Усі мужики сво»
22:00 Кухня на двох
23:05 Т/с «Щасливі
разом»
00:40 Служба розшуку
дітей
00:45 Т/с «Загублені»

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
08:40 Огляд преси
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
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
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
09:45 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:20, 02:25 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20, 01:55 Між
нами, дівчинками
19:00, 01:00 Давай
одружимося
20:00, 03:10 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Будинок
зразкового утримання
22:35 Людина і закон
23:45 Нічні новини
00:05 Їхня Італія

06:45 Х/ф «Вийти
заміж за капітана»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Шатун»
11:00, 19:00 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:25 Х/ф «Фара»
17:05 Х/ф
«Прикордонний пес
Алий»
18:30 Легенди
карного розшуку
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Акули»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:05 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму
13:10 Дайош молодьож
13:40 Одна за всіх
14:10 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
16:30 Дайош молодьож
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:35 У ТЕТа тато
19:00 БарДак
19:55 Одна за всіх
20:35, 22:00 Т/с «Зайцев
+1»
21:00 Т/с «Реальні
пацани»
22:30 Чортиці у спідницях
23:00 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

Рекс»
07:55, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
08:55, 19:15 Т/с
«Карамель»
09:55 Врятуйте нашу
сім’ю
11:45 Х/ф «Жінка, не
схильна до авантюр»
13:45 Битва
екстрасенсів
15:55 Усе буде добре
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:15, 21:20, 22:40
Зіркове життя
00:05 Паралельний

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00 Т/с «Золото
скіфів»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:20
Щоденник ралі
Шовковий шлях
09:25, 18:00 Сильний
аргумент
10:00 Х/ф «Втеча»
12:00 Т/с «Слідаки»
14:00 Т/с «Москва Три
вокзали»
16:00 Секретна
територія
19:00 Штопор Убойне
відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
21:25 Ульотне відео
по-російськи
22:00 Т/с»Секретні
матеріали»
00:05 Х/ф «Людина з
майбутнього»

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:00, 16:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
10:00, 14:00 Т/с
«Сваха»
11:00 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося
13:00, 18:00 Звана
вечеря
15:00, 19:00 Т/с
«Закрита школа»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Косяки»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом
08:45 Про
07:30, 19:40 Таємні
найголовніше
знаки
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
08:30, 11:40
10:30, 13:30, 16:30,
Руйнівники міфів
18:40 Місцевий час
09:40, 22:30
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
Замерзла планета
слідства»
10:40 Ефект
11:50 Люблю, не можу
Нострадамуса
12:50, 15:45 Вісті
Чергова частина
12:40 Top Gear
13:50 Т/с «Єфросинія
13:40 Загадки
Тайгова любов»
Всесвіту
14:45 Т/с
14:40, 20:40 Таємнича «Кровинушка»
16:50 Т/с «Терміново
Росія
в номер»
15:40 Секретні історії 19:30 На добраніч,
17:40 Д/ф «Блакитна малята
19:40 Прямий ефір
кров»
20:30 Т/с «Серце не
18:40, 19:00, 21:40
камінь»
Шукачі
22:20 П’ята графа
Еміграція
00:30 Д/ф
23:20 Вісті+
«Зруйнований світ»
06:30 Д/ф

«Контрабанда»

Телепрограма
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06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 07:15 Формула
любові
07:45 Ера бізнесу
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:30 Д/ф «Фізика на
фоні джазу»
10:00 Легко бути жінкою
11:10 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:25, 21:20
Діловий світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:45 Д/ф «Орбіта
М.Поплавського»
14:35 Наша пісня
15:20 Euronews
15:40 Х/ф «Визволення»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 Хазанову 60 років.
Бенефіс
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:00, 08:00, 09:00,
06:30, 19:30 ТСН
06:35, 12:30, 13:00
6:00, 8:45, 11:05,
06:10 Х/ф «Сім
06:35, 07:05, 07:40,
10:00, 11:00, 12:00,
Анекдоти по07:30 М/с «Тімон і
15:40, 17:40
08:45 Підйом
13:00, 14:00, 15:00,
няньок»
українськи
Пумба»
Мультляндія
06:40 М/с «Боб Губко» 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
08:00 Т/с «Щоденник 06:55 Т/с
7:25, 2:25 Музика
07:30, 08:30, 19:00
07:35 Х/ф «Одруження
23:00 Час новин
«Леся+Рома»
лікаря Зайцевої»
8:00, 15:00, 17:00,
Репортер
07:10, 08:15, 22:25,
07:35 Ділові факти
09:05 Т/с «Парижани»
23:20, 00:15 Бізнес-час
19:00, 21:00, 23:00
Бальзамінова»
09:00, 15:50 Т/с
07:45 Стоп-10
07:20 Автопілот-новини
10:05 Їхні звичаї
СТН
«Молодята»
08:45 Факти. Ранок
07:30 Ранок із зіркою
10:50 Цілковите
10:15 Повнота радості 09:15 Зважені та
07:55, 08:35 Трансмісія09:30, 19:25
10:00 Т/с «Татусеві
перевтілення
новини
Надзвичайні новини з життя
дочки»
щасливі
08:40, 23:45 Огляд
11:50 Я люблю Україну Костянтином Стогнієм 13:20, 23:45
13:55 М/с «Пригоди
преси
13:05 Десять кроків до 10:30, 16:25 Т/с
09:10, 19:20 Інвест-час
Громадська
17:45, 22:00 ВікнаДжекі Чана»
«Менти»
09:20, 13:20, 14:20 5
кохання
приймальня
14:45,
15:45
Teen
Tіme
елемент
12:45 Факти. День
14:15 Т/с «Метод
15:10, 23:20 Дивіться, Новини
10:30, 11:10, 12:15,
14:50 Т/с «Друзі»
13:05, 20:10 Т/с
Лаврової»
19:30, 20610, 21:10 Час.
хто прийшов
16:55, 19:55 Т/с «Не
«Морські
дияволи»
Підсумки дня
17:55 Правила життя
16:20 Т/с «Щоденник
16:10 В центрі уваги
15:15 Т/с
15:15 Сканер
родись вродлива»
лікаря Зайцевої»
16:15 Лісовий патруль
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 19:55 Один за всіх
«Прокурорська
17:50
Т/с
«Вороніни»
17:25 Не бреши мені
17:25 Не перший погляд
перевірка»
за мною»
19:30 Піранії
18:10 Вікно в Європу
18:25 Сімейні
18:45 Факти. Вечір
22:25 Х/ф «Жінка, не
19:25 Прогулянки
21:00 Х/ф «Чого хочуть 18:40, 22:40, 00:00
мелодрами
22:10 Джентльмени
Київський час
містом
жінки»
20:15 Х/ф «Хижак»
21:40 Час-Тайм
на дачі
схильна до авантюр»
20:00 Т/с «Руда»
22:00 Акцент
23:40 Т/с «Щасливі
00:35 Х/ф «Шлях
23:20 Т/с «Алькатрас»
23:25, 00:25 Сrime news
21:25 Нова адреса

воїна»

00:15 Голі та смішні

06:00,15:00,
18:30, 21:00, 00:50
Соціальний пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус:
ваше житло
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Парі»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Життя і
дивовижні пригоди
Робінзона Крузо»
14:00, 21:40 У гостях у
Д. Гордона
15:20 Лінія поведінки
17:55 Реальний світ
22:45 Х/ф «Мисливці
за скарбами
затоплених міст»

06:30, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 07:30, 08:00,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с «Сьомін»
12:15 Т/с
«Судмедексперти»
13:10 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
14:05 Сімейний суд
15:05 Судові справи
16:00 Т/с «Чокнута»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Подружжя»
10:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Висяки»
12:10 Нехай говорять
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 «Інтерни»
23:10 Відкриття
Одеського
міжнародного
кінофестивалю

00:25 Х/ф «Дочка»

07:05 Кулінарний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
08:05 Жіночий погляд 05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
09:00, 12:00, 15:00,
закупівля
18:00 Сьогодні
09:45 Жити здорово!
09:20 Рятувальники
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних Марії»
13:25 Смак
13:40 Очна ставка
14:00 Інші новини
14:30, 17:30 Огляд.
14:20 Зрозуміти.
Надзвичайна подія
Пробачити
15:15 ЖКГ
15:25 Прокурорська
16:20 Хочу знати
перевірка
17:00 Чекай на мене
16:40 Говоримо і
18:20 Між нами,
показуємо
дівчатами
18:30 Т/с «Москва.
19:00 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
Три вокзали»
21:00 Час
20:25 Т/с «Профіль
21:30 Надбання
убивці»
Республіки
22:25 Ахтунг, Русіш!
23:50 Х/ф «Зниклий
23:20 Х/ф «Одинак»
безвісти»
двобій

Передплачуйте газету «Вишгород».
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7 липня

06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ›я
07:00 Ера здоров›я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:35 ШустерLіve
09:20 Школа юного
суперагента
10:45 Народний список
12:05 Х/ф «Злодії у
законі»
13:50 10+10. УкраїнаГрузія
15:00 Зелений коридор
15:15 В гостях у Д.
Гордона
17:05 Золотий гусак
17:35 Формула кохання
18:20 Бенефіс
Ю.Гальцева та
О.Воробей
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний
зв›язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія
тижня
21:50, 22:55 Місце
зустрічі
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:00 М/ф «Смурфи»

06:15 Козирне життя

06:40 Справжні лікарі

07:00 Т/с

07:40 Кулінарні курси

«Поліцейська

з Юлією Висоцькою

академія»

08:05 Світське життя

08:55 Зірка YouTube

09:00 Хто там?

10:00 Дача

06:50, 08:45
Мультфільми
07:00 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50, 16:05 Цивілізація
Incognіta
08:00 Служба новин.
Соціальний пульс
09:00 У гостях у Дмитра
Гордона
10:00 Х/ф «Пригоди
Тома Сойєра»
14:20 За сім морів
14:55 Арт Cіty
16:30 Щоденник для
батьків
16:55 Концерт групи
«Іванушки Internatіonal»
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Найзагадковіші
місця Землі
20:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Уганда
21:40 В гостях у Дмитра
Гордона
22:45 Х/ф «Загін
«Дельта»

06:05 Велика

06:00 Срібний

політика з Євгенієм

апельсин

Кисельовим

07:00, 19:00 Події

09:20 Городок

07:15, 14:00 Т/с

10:00 Орел і Решка

«Інтерни»

10:10 М/с

10:30 Квартирне

«Русалонька»

питання

10:35М/с «Тімон і

11:30 Стоп-10

Пумба»

12:30 Провокатор

11:00 Світ навиворіт

13:30 Твій рахунок

12:20 Велика різниця

14:30 Дивитися всім!

по-українському
13:15 Х/ф «Понура»
15:05 Х/ф «Історія
весняного призову»
17:10 Х/ф «ДАІшники»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Дружина
генерала»
00:00 Х/ф «Хижак»

15:30 Х/ф «Наперекір
смерті»
17:45 Максимум в
Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с «Операція
«Горгона»
22:50 Наша Russіa
23:45 Т/с
«Тринадцятий»

11:05 Найрозумніший 08:10 Х/ф «Важка
13:00 Х/ф «Не
зрікаються, кохаючи»
17:00 Юрмала-2011
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній Київ
22:25 Вечір боксу.
Девід Хей – Дерек
Чісора

дитина»
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
16:10 Х/ф «Егоїст»
18:10, 19:20 Т/с
«Пілот міжнародних
авіаліній»
21:15 Т/с «Бігти»
00:10 Т/с «Час
Волкова»

разом»

06:00 Легенди

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:05 Т/с
07:00 Х/ф «Кожний
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
десятий»
відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз»
08:30, 19:00 Свідок
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
09:00 Т/с «Шатун»
12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
11:00 Т/с «CSI: Маямі» 13:10 Дайош молодьож!
13:40, 19:55 Одна за всіх
12:00 Т/с «Детективи» 14:10 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
12:25 Кримінальні
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
справи
17:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:30 Т/с «Літєйний»
18:35 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
15:30 Х/ф «Шостий»
20:35, 22:00 Т/с «Зайцев
+1»
17:15 Х/ф
21:00 Т/с «Реальні
пацани»
22:30 Чортиці у спідницях
«Полонений»
23:00 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
19:30 Т/с «1942»
викликом»
23:30 Дом-2
23:30 Х/ф «У пеклі»

карного розшуку
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06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Золото
скіфів»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:25
Щоденник ралі
Шовковий шлях
09:25 Х/ф «Гра у
чотири руки»
11:50 Т/с «Слідаки»
13:50 Т/с «Москва.
Три вокзали»
15:50 Секретна
територія
17:50 Броня Росії
18:50 ЧУ. «Волинь»»Карпати»
21:25 Ульотне відео
по-російськи
22:00 Т/с»Секретні
матеріали»
00:05 Х/ф
«Чорнокнижник»

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:00, 16:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
10:00, 14:00 Т/с
«Сваха»
11:00 У пошуках
пригод
12:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
15:00 Т/с «Закрита
школа»
17:00 Секрети долі
19:00 Розкішне життя
20:00 КВН
22:40 Жіноча ліга
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Косяки»

06:30 Зруйнований
світ
07:30 Друге пришестя
бога війни
08:30, 11:40
Руйнівники міфів
09:40, 22:20, 23:10
Замерзла планета
10:40 Ефект
Нострадамуса
12:40 Top Gear
13:40 Правда про
НЛО
14:40 Ельбрус. Гора
богів?
15:40 Секретні історії
17:40 Д/ф «Придбана
краса»
18:30 Шукачі.
Секретний тунель
19:30 Таємнича Росія
00:00 Х/ф «Час циган»

08:00 З новим домом!
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинушка»
16:50 Т/с «Терміново в
номер»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Урочиста
церемонія відкриття
XXI Міжнародного
фестивалю
«Слов›янський базар у
Вітебську»
21:35 Х/ф «Я подарую
собі диво»
23:30 Х/ф «Спокуса»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:20 Дивіться, хто
прийшов
18:15 Крок до зірок.
15 років
18:50 Х/ф «Пригоди в
Дінотопії»
21:00, 23:20 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Грошові
королі»
23:50 Київське Віче

06:30 Х/ф «Новорічні

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
Золотий ключ
07:45 М/ф «Ну,
постривай!»
07:55 Кулінарний
двобій
09:20 Головна дорога
09:55 Розлучення поросійськи
11:00 Квартирне
питання
12:30 Т/с «Дорожній
патруль»
14:20 Своя гра
15:15 Прокурорська
перевірка
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Найгучніші
російські сенсації
21:05 Ти не повіриш!
21:55 Х/ф «Кривава
бійка у Сущевці»
23:55 Кремлівський
похорон

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Генії і лиходії
06:55 Х/ф «Ботанічний
сад»
08:40 Смішарики
08:55 Грай, гармонь
улюблена!
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Лабіринти
Григорія Лепса
12:15 Х/ф «Бережи
мене, дощ»
15:00 Футбол.
«Зеніт»-»Рубін»
17:00, 18:15 Х/ф
«Квартирантка»
19:15 КВН. Прем›єрліга
21:00 Час
21:20 Велика різниця
22:30 Х/ф «Літній
годинник»

07:05 Знову разом

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
09:00
М/с
«Качині
13:00, 14:00, 15:00,
пригоди Маші і Віті»
16:00, 17:00, 18:00,
історії»
19:00, 20:00, 21:00,
07:50 Караоке на
09:35 М/с «Пінгвіни з 23:00 Час новин
07:10 Клуб 700
Майдані
Мадагаскару»
07:30, 08:10, 22:25,
23:20, 00:15 Бізнес-час
10:00 КабриоЛето
08:50 Сніданок з
08:30 Не перший
погляд
11:05 Пікнік
Юлією Висоцькою
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
12:05 Новий погляд
11:10 Трансмісія
09:00 Їмо вдома
13:10 Кухня на двох
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
10:05 ВусоЛапоХвіст 14:10 Красуні
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
10:55 Х/ф «Закоханий 14:45 Х/ф
14:25 Гра долі
«Французький
16:15 Арсенал
до безтями»
17:25 Феєрія мандрів
поцілунок»
17:45 Дорогоцінності
13:05 Неймовірна
17:00 Х/ф «Чого хочуть 18:15 Час інтерв’ю
18:40, 00:00 Київський
правда про зірок
час
жінки»
19:20 Тема тижня
19:45
Т/с
19:30 Машина часу
15:55 Зіркове життя
20:10 Портрети з
«Бальзаківський вік,
Сергієм Дорофеєвим
18:00 Х/ф «Вузький
або Усі мужики сво...» 21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
міст»
00:00 Х/ф «Аматори
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
22:15 Моя правда
собак»
Наталкою Фіцич

07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
бандитського Києва
07:35 Малята07:25 Т/с «Суто
твійнята
08:00 Телепузики
англійські вбивства»
08:30 Байдиківка
09:30, 13:00 Т/с
09:30 М/с «Білка та
«1942»
Стрілка»
11:30 Розбій у центрі 09:40 М/с «Пукка»
10:10 Єралаш
Києва
10:45 Крутони
12:00, 23:00 Головний 11:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
свідок
13:15 Х/ф «Східна
15:00 Т/с «Ера
наречена»
15:25 Королева балу
стрільця»
16:30 Дайош
19:00 Т/с «Таємниці
молодьож!
17:00 Х/ф «Молодята»
слідства-10»
18:50 Х/ф «Сам
23:35 Випадковий
удома»
свідок
20:50 Т/с «Зайцев +1»
21:50 Т/с «Реальні
00:00 Х/ф
пацани»
«Незаперечний»
23:15 Х/ф «Спуск»
06:00 Легенди

2+2

08:00 Мультфільми

09:00 М/ф «Пригоди

08:55 М/с «Генератор ведмедиків Гаммі»
Рекс»
09:55 Щоденник ралі
10:00 Т/с «Пригоди
Конана»
13:00 Ульотне відео

10:00 Мультфільми
10:20 Х/ф «Пригоди
Гекльберрі Фінна»
12:50 М/ф «Книга
джунглів»

по-російськи
14:45 Т/с «Банди»
19:20 ЧУ. «Динамо»»Металург Донецьк»
21:30 ЧУ. «Металіст»-

14:10 Розкішне життя
15:05 Т/с «Жінки у грі
без правил»
20:00 Х/ф «Про

»Іллічівець»

кохання»

23:30 Х/ф «Агент

22:00 Т/с

прибульців»

«Надприродне»

06:00 Правила

06:05 Діалоги про
тварин
виживання
07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вісті
09:20 Руйнівники
07:10, 10:10, 13:20
міфів
Місцевий час. ВістіМосква
12:20 Top Gear
07:20 Військова
програма
15:30 Таємні знаки
07:50 Суботник
18:30 Д/ф «Життя
08:30, 03:10 Городок
09:05 Роза з шипами
після смерті»
для Мірей
10:20 Вісті. Чергова
19:20 Д/ф «Індійські
частина
йоги, хто вони?»
10:55 Чесний
детектив
20:10 Д/ф «У пошуках 11:25, 13:30 Т/с
«Зроблено в СРСР»
раю»
14:35 Суботній вечір
21:00 Таємне життя
16:35 Десять
мільйонів
Мерилін Монро
17:35, 19:30 Х/ф
«Останній кордон-3»
22:00 Діана: останні
21:50 Слов’янський
дні
базар-2012
22:50 Х/ф «Він, Вона
23:30 Х/ф «Дефіцит» та Я»
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06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 Погода
06:10 Мультфільм
06:20 Це було недавно, це
було давно
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Ближче до народу
10:20 Крок до зірок
Євробачення
11:20 Д/ф «Країну народові»
11:40 Формула кохання
12:25 Караоке для дорослих
13:25 Х/ф «Валентина»
15:10 Формула кохання
16:00 Золотий гусак
16:25 Шеф-кухар країни
17:25 Діловий світ Тиждень
18:55 ЧУ «Шахтар»
(Донецьк) - «Арсенал» (Київ)
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:35 Х/ф
«Турборейнджери»
08:35 Маріччин
кінозал
09:00 Лото-Забава
10:10 М/с
«Русалонька»
10:35 М/с «Корольлев Тімон і Пумба»
11:00 Кулінарні курси
з Юлією Висоцькою
11:30 Чотири весілля
13:00 Х/ф «Бальна
сукня»
14:50, 17:10 Т/с
«ДАІшники»
19:30, 23:20 ТСНтиждень
20:15 Х/ф «Кохання зітхання «
22:20 Світське життя
00:20 Х/ф «Райський
проект»

06:00 Світанок

6:00, 8:30, 14:20

06:45 Квартирне

Мультляндія

05:40 Наші улюблені
мультфільми
07:00 Х/ф «Ти - мені,
питання
7:25, 11:20 Музика
я - тобі»
07:35 Дача
8:00, 23:05 СТН.
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:20 Анекдоти по- Тижневик
09:00 Їмо вдома
українськи
10:20 Київське Віче
10:50, 00:10
08:40 Твій рахунок
12:55 Блага звістка
Неймовірні історії
09:40 Дивитися всім
15:55Х/Ф «Пригоди в кохання
11:50 Караоке на
10:40 ОлімпіЛяпи
Дінотопії»
Майдані
11:00 Козирне життя
18:00 Світовий рекорд 12:50 Куб
12:00 Інший футбол
14:45 Х/ф «Вузький
Гіннеса
12:30 Стоп-10
міст»
19:00 Х/ф «Великий
19:00 Битва
13:25 Наша Russіa
екстрасенсів
14:50 Т/с «Операція ризик»
20:05 Х/ф «Роман у
21:00 СТН. Спорт.
«Горгона»
листах»
18:45 Факти тижня з Тижневик
22:05 Х/ф «Аліса
Оксаною Соколовою 21:25 Х/ф «Три мудрі назавжди»

06:00 Диваки
06:20 Х/ф «Дівчина з
характером»
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:45, 17:10
Мультфільми
09:00 Виховання
дитинчат
10:00 Ронін з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:10 У гостях у Дмитра
Гордона
12:15 Х/ф «Тимур і його
команда»
15:00 За сім морів
15:35 Арт Cіty
16:05, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:20 Невідома планета
17:55 Будь у курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Найзагадковіші
місця Землі
20:10 Кумири
21:00 Політ над землею
22:15 : Х/ф «Загін
«Дельта»
00:30 Будь у курсі

06:35 Вечір боксу

06:00 Срібний

Девід Хей - Дерек

апельсин

19:45 Т/с «У червні

хлопці»

41-го»

23:35 Громадська

00:00 Голі та смішні

приймальня

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
Чісора
Російське лото
06:40, 19:00 Події
07:45 Їхні вдачі
09:30 Школа лікаря
07:00, 14:10, 20:20, 08:25 Їмо вдома
Комаровського
09:20 Буває ж таке
22:00 Т/с «Інтерни» 09:55 Розлучення по10:05 Свати біля
російськи
09:00 Ласкаво
плити
11:00 Дачна відповідь
12:30 Т/с «Дорожній
10:35 Свати-5.
просимо
патруль»
Життя без гриму
10:00 Герої екрану 14:20 Слідство вели
15:15 Прокурорська
11:50 Х/ф
11:10 Т/с «Дорожній перевірка
«Презумпція
16:20 І знову
патруль»
здрастуйте
провини»
16:00 Х/ф «Слідами 17:20 Огляд за
14:00 Т/с «Право на
тиждень
Фенікса»
18:25 Щиросерде
помилування»
зізнання
17:50, 21:00 Т/с
18:10, 19:20 Т/с
20:50 Таємний шоу«Реквієм для свідка» «Пілот міжнародних бізнес
21:55 Х/ф «Мертві
20:00, 00:50
авіаліній»
дівчата»
Подробиці тижня
23:45 Кремлівський
23:50 Т/с «Час
похорон
23:05 Х/ф
00:45 Федеральний
Волкова»
«Очкарик»
університет

Вітаємо

У липні день народження
святкують:
Працівники виконавчого комітету
Вишгородської міськради
6 липня –
Юрій Васильович МАТЛУШИНСЬКИЙ
– начальник юридичного відділу;
9 липня – Євгенія Іванівна ШАПОВАЛ
– спеціаліст І категорії;
12 липня –
Ольга Серафимівна КОРНЄЄВА –
спеціаліст І категорії;
16 липня –
Олег Анатолійович ДУДКА –
водій міського голови
Депутати Вишгородської міської ради
6 липня –
Анатолій Миколайович ШОКА
16 липня –
Юрій Олегович ГОРОДИСЬКИЙ
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує щедрі щастям роки.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міськвиконком, міська рада,
редакція газети «Вишгород»

Підприємство в м. Вишгороді
пропонує стабільну роботу:
— пакувальник (жінки 20-40 років),
навчаємо спеціальності
— охоронця (чоловіки 45-60 років).
Довідки за тел: (04596) 23-329
(з 10:00 до 17:00)
Вважати недійсним загублене посвідчення офіцера внутрішніх військ, видане Харківською академією ВВ МВС України у 2006 році на ім’я Ігоря
Володимировича ПРОКОПОВИЧА.

Вишгород
2+2

06:40 Знову разом
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 М/с «Качині
історії»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:55 Хто зверху?
11:55 Мачо не
плачуть
12:55 Шур-Амури
14:00 Світлі голови
Літні ігри
15:10 Красуні»
16:00 Х/ф «Утікачі»
18:00 Х/ф «Танго і
Кеш»
20:05 Х/ф «Удачі,
Чак»
22:10 Піранії XL

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 Клуб 700
07:30, 08:10, 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 Хроніка дня
16:15 Фактор безпеки
17:20 Палата
17:25, 23:40 Рекламна кухня
18:15 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
00:30 Історія успіху

06:05 Легенди
бандитського Києва
07:30 Т/с «Ера
стрільця «
11:30 Мисливці на
Хрущова
12:00 Агенти впливу
13:15 Д/с
«Православні святі»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства»
19:00 Т/с
«Каменська»
23:20 Х/ф
«Зараження»
01:10 Х/ф
«Шльондра»

07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка Пустотлива
сімейка»
09:40 М/с «Пукка»
10:10 М/ф «Лікар
Айболіт»
11:30 Х/ф «Селюки з
Беверлі-Хіллз»
13:20 Крутони
13:50 Єралаш
14:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:10 Х/ф «Молодята»
17:05 Х/ф «Сам
удома»
19:00 Королева балу
20:00 Т/с «Зайцев +1»
21:30 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 Х/ф «Казанова»
01:00 ПРОФІЛАКТИКА

08:00 Мультфільми»
08:40 М/с «Генератор
Рекс»
09:35 Сильний
аргумент
10:00 Т/с «Пригоди
Конана»
13:00 Ульотне відео
по-російськи
14:45, 15:25,
15:50, 16:55, 18: 00
Секретна територія
19:20 ЧУ «Дніпро» «Таврія»
21:30 Профутбол
22:30 Х/ф «Люди
честі»
01:05 Х/ф
«Чорнокнижник»

05:45 Ранок на К1
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:10 Х/ф «Мій
майбутній бойфренд»
11:55 Т/с «Жінки у грі
без правил»
16:45 Секрети долі
17:45 Х/ф «Крок
вперед»
19:55 Х/ф «Більше,
ніж кохання»
22:00 Т/с
«Надприродне»
02:05 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Генії і лиходії
06:40 Х/ф «Людина з
чорної «Волги»
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 Д/ф «Шкідливий
здоровий спосіб
життя»
13:20 Поля чудес
14:40 Слідами
Великих перегонів
16:30 Просто сміх
19:30, 21:20 Золотий
грамофон
21:00 Час
23:15 Дзен
01:05 Х/ф «Утроба»

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

06:00 Х/ф «Золота
міна»
08:50 Збірна 2012
09:20 Місцевий
час Вісті-Москва
Тиждень у місті
10:00, 13:00, 19:00
Вісті
10:10, 13:30 Т/с
«Зроблено в СРСР»
13:20 Місцевий час
Вісті-Москва
14:50 Сміятися
дозволяється
16:50 Розсміши
ТРК
коміка
«Више Град»
17:35, 19:30 Х/ф
на постійну
роботу потрібні: «Катине щастя»
21:50 Слов’янський
оператор;
відеоінженер; базар 2012
22:55 Х/ф «Чортове
ведучий
колесо»
програм
00:45 Х/ф
Тел:
(04596) 25-489 «Втрачений кордон»

05:30 Кларк Гейбл
Король Голлівуда
06:30 Таємне життя
Мерилін Монро
07:30 Діана: останні
дні
09:30 Руйнівники
міфів
12:40 Top Gear
16:00 Таємнича Росія
18:30 Секретні історії
21:00 Правила
виживання
00:00 Правила
виживання:
катастрофи

Вишгородському районному суду Київської області
потрібен на роботу робітник з обслуговування приміщень. Вимоги до кандидата: чоловіча стать, базові знання роботи столяра, електрика, сантехніка. Додаткова
інформація за телефоном: (04596) 22-710.

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібні:
— Пакувальник продукції (чоловіки і жінки). Оплата від виробітку (2 500-4 500 грн/місяць). Дзвоніть за тел: (044) 592-80-52.
— Робітники (чоловіки). Заливка розчину у форми. Оплата
від виробітку (2 500-4 500 грн/місяць). Дзвоніть за тел:(044) 59280-52. Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10

Вишгородський районний військовий комісаріат
оголошує конкурс на заміщення посади
спеціаліста 1 категорії відділення офіцерів запасу
і кадрів.
Вимоги до кандидата: вища освіта (спеціаліст, бакалавр), спеціальність – правознавство, військові науки,
діловодство; стаж роботи в органах державної влади –
до 1 року; вільне володіння державною мовою та знання
ПЕОМ, комунікабельність.
Прийом документів та надання додаткової інформації щодо необхідних документів, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці – протягом
30 календарних днів із дня опублікування цього оголошення за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, к.
5, тел: (04596) 5-43-45, 5-45-61 (кадрова служба Вишгородського РВК)

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

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

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
7.07.2012 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

Свою 3-кім.
Телевізор
1-кім.кв.46
Свою земельну
квартиру,
м2/ ремонт ділянку/7 сот. «Са51ТЦ-311Д,
с. Демидів. б/в, відмінний
7/9, бойлер
ди-Дніпро». Ціна
Тел:
Кургузова, 3-б.
стан.
договірна. Тел: (098) 223-16-80,
Тел:
(067) 319-77-40 (098) 322-96-79 (067) 139-46-38 Тел: 5-22-75
Погріб (цегла) шир. — 1,40, довж. — 2,10, кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45

Ділянку, с. Нові
4-кім. кв.,
1 кім. квартиру, вул.
Петрівці/масив
Набережна, 4-а,
Шолуденко, 6-г,
«Ягоди», 15 соток/
3/9 цегл., 81/51/8,
2/10, 54/22/11,
40 000 у. о.
95 000 у. о.
65 000 у. о.
Тел:
Тел: (067) 291-15-88 Тел: (098) 074-17-70
(067) 760-00-73
Ділянку, с. Нові
1-кім. кв./вул. Київ1-кім. квартиру
Петрівці, масив
ська, 18, 40/20/8,5,
30/15/7, Набережна, 2,
«Ягоди», 15 соток.
3/9, цегла.
7/9/ цегла.
Під забудову. 2 600
54 000 у. о.
52 000 у. о.
у. о./сотка
Тел: (067) 760-00-73
Тел: (098) 074-17-70
Тел: (098) 074-16-88
Ділянку с. Хотянівка, с/т «Глядин-5», , 10 сот. + 12 сот. 1 600 у. о./сотка. Торг.
Тел: (067) 760-00-73

ІНШЕ
Ремонт/встановлення/
Сантехнічні, зварювальні роботи,
перетяжка дверей/безпіщанка,
електрика, лінолеум, вагонка.
відкоси, шпалери.
Тел: (067) 945-06-40
Тел: (093) 451-63-04

Домашній
Юридичні послуги,
Весільні послуги
майстер
будь-які правові
від А до Я.
Тел: (063)
питання. Адвокат.
Фото/відеозйомка.
100-90-08
Тел: (067) 184-18-55
Тел: (063) 269-51-24
Шпатлівка, шпалери,багет. Тел: (067) 114-29-02, (066) 483-55-45

ЗДАМ
Складське приміщення. 215 м2. Рампа. Світло.
Тел: (067) 291-15-88

КУПЛЮ
2-кім. кв.
Шолуденка, 6-г, 6-в.
Тел: (098) 308-60-90

1, 2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (098) 308-60-90

НАЙМУ
1, 2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (098) 074-17-75

Вишгород
Королева спорту

ФізкультУРА

7 липня

2012 року
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Атлетам — більшу увагу!
Олександр КОЧЕТКОВ, тренер з легкої атлетики
18-20 червня Біла Церква приймала чемпіонат МОН України з
легкої атлетики серед учнів ДЮСШ та СДЮШОР 1997-1998 р. н.

Н

а центральному стадіоні міста
«Трудові резерви» зібралися найсильніші юні легкоатлети зі всієї
України (137 спортивних шкіл).
Боротьба на доріжках і в секторах була
дуже запеклою і не тільки через погодні
умови. Температура повітря досягала 46оС,

а розпал зберігався до останньої секунди
чи до останньої спроби. Тож змагання видалися дуже цікавими, а перемоги — особливо успішними.
Нашу ДЮСШ представляла команда
з п’яти спортсменів — Михайло Викренко
(біг 1 500 м та 3 000 м), Микита Кочетков
(метання списа та штовхання ядра), Юрій
Шеремет (біг 100 м та довжина), Ольга Кочеткова (100 м та стрибки у довжину) та Микита Возній (стрибок в висоту та біг 400 м з
бар’єрами). Всі наші атлети показали високі результати, значно покращивши особисті
досягнення, і зробили вагомий внесок у командну скарбничку. На відміну від минулих
років, цього разу в кожному виді програми
змагань виступало дуже багато учасників,

і тим значимішими були зайняті місця.
У нашій команді хочеться
відмітити Микиту Кочеткова,
який виборов дев’яте місце
з метання списа та шосте у
штовханні ядра. Та особливо — Михайла Вихренка, що
став бронзовим призером з
бігу на 1 500 м та чемпіоном
України з бігу на 300 м.
Всім нашим легкоатлетам хочеться сказати: «Велике спасибі вам,
хлопці і дівчата!» та побажати успіхів і великих досягнень не лише у спорті, а й у житті.
Є талановиті та трудолюбиві діти і в Вишгороді, і в районі, та прикро, що легка атле-

тика, яку називають «королевою спорту»,
поступово згасає, і ніхто з можновладців на
це не звертає уваги. Наші діти можуть змагатися на рівні України, і вони це довели,
але для якісної підготовки вони потребують
інвентарю та коштів.

Парковий волейбол

Як вишгородці
утримували
м’яч на льоту
Першого липня КП «УФКС» Вишгородської міської ради (директор Василь Колобов) провели турнір з паркового волейболу, приурочений до Дня Конституції. За першість боролося чотири вишгородські команди.
ершість виборола команда «Аполон» (Олеся Тернова, Оля
Корольова, Альона Басиста та Олександр Терновий). Друге місце посіла команда «Вишгород» (Антон Почукалін,
Василь Марченко, Наталя Пендюренко та Олександра Тернова), заключили трійку лідерів «Балотелли» (Роман Чилий, Альона Шахаєва,
Костя Распутний та Софія Чилий). Четвертими стали волейболісти
команди «Люкс».
Кращим гравцем визнали Людмилу Кулинич («Люкс»). А волейболісти щиро подякували директору КП УФКС Василю Колобову за
організацію турніру.
Гравцям команд на пам’ять від турніру залишились медалі, кубки
і головне — хороший настрій!

П

Пряме попадання

Здобуття упевненості

(За матеріалами книги Олександра Волкова, Анатолія Волошина «Вершини українського баскетболу»)
Підготував Олег КОВТУН
1970-ті роки, особливо їх початок, для українського баскетболу —
як для чоловіків, так і для жінок —
нічого особливого не обіцяли. Були
злети і падіння.
віжіше заграли київські динамівки. Вони — на четвертихп’ятих позиціях у СРСР. У 1977
році «вилітають» у Першу лігу, а наступного року знаходять в собі сили увійти
в ряди найсильніших. Під керівництвом
тренерів Бориса Резцова і Володимира
Заморського оновлена збірна України
1971 року (О. Антоненко, Л. Белянкіна,
Є. Болдог, Л. Гурман, Н. Назембло, Л.
Кошуліна, Р. Курв’якова, Г. Резцова, Л.
Турчанович, Л. Остапець, А. Сущенко, В.
Хоренко) нарешті на V Спартакіаді народів СРСР здобуває бронзові нагороди.
На VІ Спартакіаді (1975 року) у дівчат шосте місце, на сьомій (у 1979
році) — восьме.
На міжнародну арену виходить свіжий і потужний дует Наталії Назембло
(«Динамо», Київ) та Раїси Курв’якової
(«Сталь», Дніпропетровськ).
У 1971 році в Сан-Пауло (Бразилія)
вони вперше стають чемпіонками світу в складі збірної СРСР. У 1975 в Калі
(Колумбія) — вдруге, за що отримують
звання заслужених майстрів спорту. В
1972, 1974, 1976 роках українки стають
чемпіонками Європи.
Найвищий їхній злет — золоті медалі XXI Олімпійських ігор у Монреалі (Ка-

С

нада) 1976 року.
У чемпіонаті СРСР серед чоловіків
1970 року «Будівельник» посів звичне для себе третє місце, армійці були
дев’ятими. У 1971 році «Будівельник» опустився на п’яте місце, армійці, здавалося, міцно прописалися на
дев’ятому.
Та головна інтрига полягала в тому,
що чоловіча збірна на V Спартакіаді
народів СРСР у 1971 році поступилася першим місцем команді Москви. У
Спорткомітеті України цей факт розцінили як ганебну поразку, не розуміючи,
що двічі поспіль Москва першого місця
нікому на Спартакіадах не віддасть.
У 1972 року, здавалося, справи поліпшились: СКА посів третю сходинку
п’єдесталу пошани, та «Будівельник»
опустився аж на сьоме місце. У 1972му «Будівельник» на шостому, СКА —
на сьомому. У 1973-му «Будівельник»
пішов вгору і вкотре завоював бронзові
медалі, армійці — на своєму звичному
дев’ятому місці.
Але це керівництво Спорткомітету
не влаштувало. Воно усунуло від роботи тренера «Будівельника» В. Шаблінського. У 1975 році ця команда опинилася на сьомому місці, армійці — на
13-му. Як результат, збірна команда
України не може скласти гідної конкуренції іншим збірним республік на VI
Спартакіаді народів СРСР і посідає незвичне для себе п’яте місце.
Лише тепер стало зрозуміло, що
причини поразки були не у тренері, а у

Жіноча баскетбольна команда м. Києва —
чемпіони V Спартакіади УРСР
різкому омолодженні колективів. Потрібен був час, щоб молоді гравці набралися досвіду, перейняли все краще від
старшого покоління.
У змаганнях міжнародного рівня
1971 року варте уваги перше місце
збірної СРСР у чемпіонаті Європи, що
проходив у Гессені (Німеччина). В її
складі знову виступав Анатолій Поливода.
Та найвагоміший здобуток усього
радянського, а разом із ним і українського баскетболу, припадає на 1972
рік — XX Олімпійські ігри, які відбулися
у Мюнхені (Німеччина). Вперше у своїй
історії радянська збірна стає перемож-

цем. Золоті медалі здобувають Анатолій Поливода та Сергій Коваленко.
У 1972 році на світову баскетбольну
арену виходить інший представник київського «Будівельника» — Олександр
Сальников. На чемпіонаті світу у СанХуані (Аргентина) він визнаний кращим
гравцем. По праву й інша нагорода —
звання заслуженого майстра спорту
СРСР. Олександр Сальников — найрезультативніший гравець СРСР цього
часу. За гру, як правило, він приносив
30-40 очок, а було — й 50. Його особистий рекорд влучань в одній зустрічі
— 63 очка.
Далі — буде
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З огляду на стан української економіки — так можна перефразувати
відомий вислів із «Собачого серця»
Булгакова. Партія регіонів виправдовується, киваючи на важкий спадок
попередньої влади. Та замість реформ
уряд Азарова-Януковича запустив телевізійну рекламу «руїну подолано».
Між тим, ситуація в країні невпинно
погіршується. Це засвідчують і міжнародні рейтинги, і реальне зубожіння
більшості громадян.
а відміну від народу, влада живе
на широку ногу: відпочиває у
спецсанаторіях, будує вертолітні майданчики, їсть малину по 672 грн/кг.
Експерти кажуть, що Україна опинилася
на межі банкрутства, проте уряд не подає
у відставку: міністрів усе влаштовує — і гелікоптери, і малина.
А ось бізнесу — непереливки. За 2,5
року правління Януковича індекс економічної свободи впав до рівня 2000 року.
Попри так звану податкову реформу, в
Україні справляють найбільше у світі податків — 135. Другу сходинку в цьому ганебному рейтингу, за підрахунками Світового банку, зі 113 податками посідає
Румунія, третю — Ямайка (72 податки).
Проте Україна хоче піти ще далі: Мінфін
заявив про підвищення деяких податків,
аби забезпечити «соціальні» ініціативи
Президента.
Об’єднана опозиція планує розпочати
реформи саме зі зменшення кількості податків. Про це 22 червня під час засідання круглого столу «Стабільна конкурен-

тоспроможна економіка» заявив голова
Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина»,
лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк.
«Є класичний економічний принцип
— чим простіша модель, тим складніше
її обійти. Тому чим складніша українська
податкова модель, тим простіше її обійти:
не платити податків, переводити кошти
в офшорні зони і таким чином не давати
можливості економіці розвиватись», —
пояснив він.
Програма Об’єднаної опозиції, обговорення якої триває по всій країні, передбачає максимальне спрощення податкової системи і значне скорочення кількості
податків: замість 135 їх стане 7! Арсеній
Яценюк назвав ці податки: на додану вартість, на прибуток компаній, на землю, на
нерухомість, податок із доходів громадян,
плата за природні копалини та акцизний
збір.
«Це єдиний механізм, як можна відновити притік інвестицій у країну. Це зробить
податкову систему найбільш конкурентною і найбільш привабливою на теренах
Європи», — наголосив лідер «Фронту
Змін».
Опозиція зупинить відтік капіталу за
кордон — зароблені в Україні кошти мають
працювати на її економіку. Зробити це насправді нескладно: треба скасувати угоду
з Кіпром про усунення подвійного оподаткування, адже саме на цей острів утікає
найбільше українських грошей. Партія регіонів, де заправляють олігархи з мільярдними статками, ніколи не наважиться на
такий крок, а от Об’єднана опозиція записала цей пункт як першорядний до своєї
програми.

Скасування угоди з Кіпром також
збільшить надходження до держбюджету.
«За експертними оцінками, із 52 млрд доларів, які були виведені на Кіпр минулого
року, не заплачено близько 80 млрд гривень податків», — зазначив Арсеній Яценюк.
Народний депутат фракції «БЮТБатьківщина» Андрій Сенченко порушив
питання справедливого розподілу бюджетних ресурсів. «Основна частина коштів має лишатися на тому рівні, де необхідно розв’язати нагальні проблеми — де
протікають дахи, де треба ремонтувати
дороги. Не вулиця Грушевського і Банкова
мають вирішувати ці питання», — зауважив він.
Лідер «Фронту Змін» під час засідання
круглого столу фахово розклав по полицях проблеми, які гальмують українську
економіку. Перша проблема, за словами
Арсенія Яценюка, стосується не лише економіки, а держави загалом — це корупція.

Традиції

Перелізеш 12 парканів —
і бажання збудеться
Підготувала Торі ШУМ
Свято Івана Купала асоціюється з
молодістю, веселощами, нестримністю, магією, заміжжям і очищенням.
Його поважають у селах, радо відзначають у великих містах.
вана Купала (Іванів день) — народне
язичницьке свято, що відзначається в
Росії, Білорусії і Україні у дні літнього
сонцестояння.
Взагалі-то, враховуючи природний і історичний фактор, Івана Купала святкується 24 червня. Але також його відзначають і
7 липня (24 червня за старим стилем). Як
Старий Новий рік.
Після святкової ночі із 6 на 7 липня із
стрибанням через багаття і пошуками аномально квітучої папороті вставали якомога
раніше (або не спали зовсім!) і — босоніж
по цілющій купальській росі! У цей день
масово збирали лікарські трави. Особливої цілющої сили купальська трава набирає до сходу сонця, отож, як кажуть, «Хто
рано встає, тому і Бог дає!» А ще кажуть,
якщо на Іванів день перелізти дванадцять
городів (парканів), будь-яке бажання збудеться.
Згадаймо й інші прикмети та обряди на
Івана Купала, щоб цікаво зустріти свято,
покращити здоров’я та поворожити на нареченого.
Якщо на Івана Купала вмитися росою,
зійдуть вугрі та прищі, якщо росою окропити дім і ліжко, зникнуть таргани й клопи.
У ніч на Купала розпалюють багаття,
щоб відігнати погань і очиститися. Хто краще та вище стрибне — той буде щасливим.
Якщо мати спалить у такому очисному багатті одяг хворої дитини, у вогонь підуть і
всі хвороби.
Усюди в купальську ніч дівчата плетуть
вінки з рослини під назвою брат-і-сестра,
лопуха, богородицької трави, ведмежого
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Руїна не в економіці, а в головах урядовців

Олег КАРПЕНКО
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вушка, пускають їх із запаленою свічкою на
воду. Вінок одразу тоне? Коханий розлюбив і не вдасться вийти за нього заміж. Та,
в кого вінок приплив до берега, залишиться незаміжньою. У кого вінок найдальше
пропливе, та буде найщасливішою, а та, в
котрої найдовше прогорить свічка, проживе найдовше.
У ніч на Івана Купала активізуються злі
сили, тому на поріг і підвіконня треба класти кропиву, щоб відбити їх напад.
Олія, збірна з мурашиних куп в Іванову
ніч, допоможе від багатьох хвороб.
Якщо вночі напередодні Івана Купала
зірвати квітки брат-і-сестри та покласти по
кутках, злодії не зможуть підійти до дому,
бо квітки рослини розмовлятимуть, створюючи видимість присутності господарів.
Опівночі треба зірвати наосліп квіти та
підкласти під подушку, а вранці перевірити, скільки різних трав вдалося зібрати.
Якщо вдасться набрати дванадцять трав,
цього року буде весілля.
Також дівчата під голову кладуть подорожник або трипутник, примовляючи:
«Трипутник-попутник, живеш при дорозі,
бачиш малого і старого, скажи мого судженого!». Вдень неодмінно йдуть у лазню, прихопивши з собою новий березовий
віник із квітами рослини брат-і-сестра та
папороттю або віник із трав, зібраних у
купальську ніч. Щоб зміцнити здоров’я,
треба добряче гарненько попаритися і побити себе віником. Щоб поворожити на заміжжя, слід вийти з лазні й кинути віник за
спину — у якому напрямку полетить, туди й
заміж можна піти.
Також примічайте:
— в день Івана Купала сильна роса — на
багатий врожай огірків;
— в ніч на Івана Купала в небі багато зірок — на рясні гриби;
— якщо піде дощ — через 5 днів сонце
засміється.

Друга — тотальна монополія бюрократії: і на політику, і на економічну
діяльність.
Ще Арсеній Яценюк звернув
увагу учасників заходу на низьку
ефективність праці, слабку конкурентоспроможність,
неготовність
української економіки до світових
викликів. Нас тягнуть донизу й борги, які держава неспроможна погасити. Загалом лідер «Фронту Змін»
виокремив 10 основних проблем.
Програма Об’єднаної опозиції
«Батьківщина» дає відповіді на чимало нагальних запитань: як забезпечити конкурентність української
економіки, як залучити інвестиції, як
наповнити бюджет і завдяки цьому підвищити стандарти життя. Владу передусім
слід позбавити монополії на безконтрольне розпорядження державною власністю й
природними ресурсами, а також покласти
край вибірковому відшкодовуванню ПДВ й
зловживанням в енергетичній сфері.
«Знищити корупційний політичний
вплив на українську економіку — це сьогодні надзавдання для України», — заявив
Арсеній Яценюк. Ця теза є ключовою в
програмі Об’єднаної опозиції, їй підпорядковані всі пункти цього документа.
Усупереч здоровому глузду уряд продовжує керувати економікою в ручному
режимі, хутко перерозподіляючи фінансові потоки. Проте лише реалізація комплексної програми виведе країну з глибокої
кризи. Об’єднана опозиція підготувала такий документ і винесла його на всенародне обговорення. Тепер кожен громадянин
може долучитися до розбудови України.

Цей день в історії
7 липня – День Івана Купала,
Міжнародний день кооперативів
1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана
Франка
1941 — розпочато оборону Києва
1977 — у США проведено перше
випробування «гуманної» зброї — нейтронної бомби
Іменини: Антон, Іван, Яків
8 липня — День рибалки
1709 — Полтавська битва
1901 — у Франції введено обмеження швидкості руху автомобілів у
містах — 10 км/год
Народилися:
1900 — Юрій Смолич, український
письменник
1907 — Олег Ольжич, український
поет, критик, публіцист, археолог, громадсько-політичний діяч
1938 — Лесь Танюк, український
письменник, режисер, політик
Іменини: Євфросинія, Давид, Петро, Февронія
9 липня
1928 — Сталін висунув гасло про
загострення класової боротьби в міру
просування до соціалізму
Народилися:
1882 — Михайло Слабченко, український історик
1950 — Віктор Янукович, український політик, Президент України
Іменини: Давид, Іван, Тихон
10 липня
1878 — в Англії вперше футбольний арбітр використав свисток (до
цього судді кричали)
1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України
Народилися:
1900 — Петро Степанович Погребняк, український вчений-лісівник
та ґрунтознавець, віце-президент АН
УРСР
1955 — Леонід Буряк, український
футболіст, тренер
Іменини: Георгій, Іван, Мартин
11 липня — Всесвітній день на-
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родонаселення, День шоколаду
1576 — англійська експедиція
Мартина Фробішера відкрила Ґренландію
1925 — у Львові засновано Українське
національно-демократичне
об’єднання
1941 — розпочато бої за Київ між
військами Німеччини та СРСР
Народилися:
1856 — Петро Олексійович Левченко, український живописець-пейзажист, графік, майстер інтер’єрних
композицій
1969 — Олег Борисович Гуцуляк,
український письменник, філософ
Іменини: Герман, Іван, Павло,
Сергій
12 липня — День фотографа
1960 — в СРСР запущено супутник
з двома собаками на борту
Народилися:
1900 — Кононенко Павло, український поет та письменник
1935 — Вадим Гетьман, український політик, колишній голова Національного банку України
Іменини: Павло, Петро
13 липня
1882 — у Москві і Петербурзі відкрито перші в Росії телефонні станції
1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо
1920 — створено товариство Червоного Хреста України
1985 — на змаганнях у Парижі
Сергій Бубка першим у світі подолав у
стрибках із шестом висоту 6 метрів
Народилися:
1910 — Петро Степанович Непорожній, український радянський
енергетик і вчений, міністр енергетики
СРСР з 1962 по 1985
1923 — Михайло Пуговкін, радянський комедійний актор
1944 — Рубик Ерно, угорський винахідник; найвідоміший винахід — кубик Рубика
Іменини: Андрій, Варфоломій,
Іван, Філіп

КОЛО жінки
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Вінні-пух і Одноріг
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Мрії збуваються, якщо дуже
бажаєш. Одна з моїх, на перший
погляд смішна, почала здійснюватися майже рік тому, а тепер і
ви можете побачити її.
уже давно я почала мріяти про те, щоби в нашому місті зустрілись,
об’єднались люди, які вміють малювати, і прикрасили дитячі майданчики, будинки, паркани тощо. Дуже
некомфортно, м’яко кажучи, бачити
облуплені фасади, брудні під’їзди.
Нікому не цікаві (окрім їхніх замовників) помпезні біг-борди з
партійними закликами. Вважаю,
любити Україну можна і без цього.
Наприклад, розмістивши на них
дитячі малюнки, роботи молодих
художників, фотографів, як досвідчених, так і любителів, що зображують життя нашого міста, ігри,
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Мрії збуваються

Олена РОГОВЕНКО
Під дубом старезним у лісі
Колода лежить на узліссі,
Вона незвичайна, вона непроста —
Всередині, друзі, колода …пуста!
В ній можна сховатися, чи відпочити,
В ній можна загублених друзів зустріти…
Чарівна колода всіх друзів збирає,
І ліс таємниці свої відкриває.
***
Пахнуть медом квіти, кличе в гості літо,
Сонечко, мов м’ячик, по хмаринках скаче,
Хоче гратися в футбол,
Щоби всі кричали: «Г-о-о-о-л!!!»

Два тисячоліття під вінцем

Мало хто знає, що фата – набагато стародавніший символ весілля,
ніж колір весільної сукні. Римські
наречені носили фату ще 2 000 років тому.
ата у всіх народів відігравала захисну функцію: оберігала від заздрісників, чиє
лихе око могло зурочити наречену,
оберігала її від злих духів.
Найперша фата в історії людства
була зі щільної, непрозорої матерії, і
повністю закривала обличчя нареченої
не лише від сторонніх поглядів, але і
від закоханих очей майбутнього чоловіка. Пізніше її почали шити із прозорого шовку та мережив, щоб показати
наречену в усій красі, додати шарму і
витонченості.
Фата відігравала ще одну роль –
була показником влади чоловіка над
жінкою, тобто знаком її статусу заміжньої дами, символом скромності і
залежного становища. З моменту на-

Ф
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Юрій Миколайович Горбунов, 1986
р. н., мешканець Вишгорода. Ще з юних,
шкільних років мав цікавість і, напевно,
хист до малювання. В середніх класах
неодноразово брав участь в Олімпіадах
з образотворчого мистецтва, відвідував
художні гуртки, школи, займався з репетиторами, але, здебільшого, вчився малювати самотужки.
«Для мене писати картини чи розписувати стіни – не хобі або робота, а
швидше – спосіб самовираження, через
який я хочу зробити цей світ кращим.
Великих персональних виставок ще не
мав, бо досі себе шукаю… Виставлявся
у некомерційних проектах і невеликих
галереях. Свої картини дарую рідним,
друзям.
Працюю
художником-дизайнером,
архітектором. Іноді займаюсь благодійними проектами, зокрема допомагаю
дитячим будинкам. Беру участь у творчих
об’єднаннях.
Вірю в те, що діти — справді, а не деклараційно, — наше майбутнє, не надолуження наших нереалізованих, бажань,
а симбіоз досвіду, віри та передачі мудрості для будівництва кращого майбутнього».

змагання дітей, красиві ландшафти
та околиці (без «парадних» облич,
але, бажано, з їхньою матеріальною
участю).
Колега Ольга Осипенко познайомила мене з молодим, талановитим, креативним художником
Юрієм Горбуновим. Йому одразу
сподобалась ідея розмалювати веранди на дитячих майданчиках нашого садочка «Ластівка». Тему з
казковим Конем-Однорогом Юрій
знайшов сам, а зобразити Вінні-Пуха попросили діти моєї групи після
того, прочитавши серію книжок про
його пригоди.
Батьки дітей підтримали нас, виділили кошти на придбання фарб —
і от перед вами Казка, дивлячись на
яку, посміхаються навіть дуже «поважні» дяді і тьоті. А якби таким веселим стало і все наше місто?
Скажете, смішна мрія? Але ж початок є! А ще я дуже люблю сміятися! Чого і вам усім бажаю.

***
Існує у світі країна чудова —
Є гори у ній і лани, і діброва,
На березі річки, де стиглі сунички, —
В смішних капелюшках сидять чоловічки.
Хатинки-грибочки вздовж річки рядочком,
А два береги поєднались місточком.
Он хмарки-кульбабки над плесом кружляють
І через веселку у річку стрибають.
І Равлик-добродій стає у пригоді —
Він мчить, мов авто, і не шкодить природі!
Існує у світі країна чудова,
На всіх тут чекає пригода казкова,
А Кінь-Одноріг вас у казку за мить
По хмарках-кульбабках, мов вітер, домчить.

Цікавинки

2012 року

родження дівчина перебувала під заступництвом батьків, а виходячи заміж,
звільняла їх від обов’язку її утримувати
й повністю перекладала цю відповідальність на чоловіка.
Зовнішній вигляд фати був вельми
різноманітний. У Греції, наприклад,
вона була жовтого кольору, а стародавні римлянки носили червону. В
Україні був весільний вінок. У ранніх
єврейських обрядах наречену підносили жениху від ніг до голови укутану в
білосніжне покривало, яке не знімали
до кінця церемонії. У XI-XII ст. єврейки,
гречанки і римлянки прикрашали свої
прекрасні голівки вуалями всіляких кольорів, розшитими золотими і срібними нитками.
Фата тривалий час була довгою – до
п’ят, що теж символізувало підпорядкування, залежність жінки від чоловіка.
Пізніше з’явилися усілякі варіанти – від
коротеньких вуальок до багатоярусних
хмар.

Кожна епоха вносила щось нове у
вигляд цього весільного елементу. У
XV столітті до Європи прийшла мода на
загострені капелюхи в готичному стилі
з довгою вуаллю до п’ят.
Першою американкою, котра наділа
довгу фату з якнайтоншого мережива,
була Неллі Кустіс, наречена майора
Лоренса Льюїса (він був правою рукою
президента Вашингтона). І зробила
вона це тому, що одного разу майбутній чоловік побачив силует Неллі у вікні
за мереживною фіранкою і довго захоплювався її ангельською красою.
Весільні забобони
Після весілля наречена має зберігати фату все життя як оберіг шлюбу.
Не можна користуватися чужою фатою, винаймати її, оскільки вона несе в собі
неабияку енергетику. За жодних умов не можна продавати, дарувати і викидати
фату.
Фатою можна вкривати візочок з немовлям, щоб не наврочили. Кажуть, дитина швидко заспокоюється і перестає плакати, якщо її укрити весільною фатою.
Дехто дотримується звичаю одягати на власне весілля фату мами, якщо у
неї був вдалий шлюб.
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12 місяців здоров’я

Метелик летить
на поля і городи

Ксенія БАННІКОВА, начальник відділу
прогнозування та фітосанітарної
діагностики ДІЗР Київської області,
к.с.-г.н.,
Тамара ФАУСТОВА, начальник
Державної інспекції захисту рослин
Вишгородського району
Упродовж червня на півдні та сході Київщини відзначався літ лучного
метелика, яйцекладка та відродження гусениць. Спочатку на неугіддях,
а потім на посівах сільгоспкультур
виявляли інтенсивний розвиток гусениць. Маленькі метелики дуже легко
переносяться вітром на далекі відстані (виявлені навіть на дахах багатоповерхівок).
кідник цей — багатоїдний,
тож пошкоджує найрізноманітніші сільськогосподарські
культури та рослини із 35 родин. У липні
гусінь загрожує посівам насінників багаторічних бобових трав, столових і кормових буряків, гороху, кукурудзи та овочевих культур.
В інших районах гусінь шкідника пошкодила 5-26% посівів сої, максимально — 40% рослин, окремі рослини повністю з’їдені. На буряках чисельність
гусениць 3-5, максимально 16 на кв. м.

Ш

У відривних календарях чи в Інтернеті є коротка агрономічна характеристика знаків зодіаку, під
якими проходить нічне світило. Варто врахувати і фази Місяця.
Овен. Місяць у знаку Овна дає високе, але тонке стебло. Знак вогняної
стихії не сприяє соковитості. Але що посіяно і висаджено в період проходження
Місяцем цього знаку, буде гарно сушитися. Овен також гарантує насичений
пряний смак травам і гострим овочам
(таким, як гіркий перець).
Телець. Місяць у Тельці визначає
невисокий ріст рослини, приземлену
крону, щільне стебло. Смакові характеристики всього, що вирощене під Місяцем у Тельці, – насичене, але м’яке.
Тому знак дуже сприятливий для томатів і полуниці (буде солодка, але не водяниста), садіння плодових дерев.
Близнята. Цей знак традиційно асоціюють із повзучими рослинами, хоча в
цілому належить до плодових. Можете
сіяти кабачки, якщо не плануєте використати їх на насіння. Під цим знаком

Рецепт

Алергікам на замітку

Ними пошкоджено 35% — 100% рослин.
На кукурудзі чисельність гусениць досягала 7 екз. на кв. м, пошкоджено 42 %
площ.
У перші дні липня по узбіччях на в’їзді
в м. Вишгород, вздовж залізничної колії
на 10 кроків, виявлено 2-6 метеликів —
середній літ, тобто існує реальна небезпека пошкодження посівів багаторічних
трав, сої, гороху, кукурудзи та городини.
Неподалік — дачні ділянки та приватний
сектор (на зупинках «Затока» та «Чайка»).
Гусениці живляться молодими листочками, вигризаючи тканини з нижнього
боку і не пошкоджуючи верхньої шкірочки, а потім грубо обгризають листки, обплітаючи їх павутинням. Молода гусінь
жовто-зелена, її життєздатність залежить
від достатньої вологості. В подальшому
забарвлення змінюється від світлосірозеленого до темного, тіло вкривається
горбками. До кінця розвитку гусениця
сягає 22 — 35 мм у довжину. Наприкінці живлення вони можуть пошкоджувати
черешки, соковиті пагони і плоди, грубо
об’їдаючи їх. Гусінь шкідника дуже рухлива, переміщається на інші рослини.
Подальший розвиток та розповсюдження небезпечного шкідника в наступному поколінні залежатимуть від погодніх
умов та оперативності виявлення нових
спалахів розвитку.
Щоб зберегти врожай, потрібно застосовувати повний комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних заходів.
Ефективні — розпушування міжрядь
просапних культур у період масового
відкладання яєць та застосування трихограми на початку і в період масового відкладання яєць в 2-3 строки (5-11
липня). У приватному секторі поодинокі
гусениці збирають, обкошують неугіддя,
виривають бур’яни.
Застосування хімічних препаратів
найбільш ефективне проти молодих гусениць на промислових посівах у вечірні
чи ранкові години: альтекс 100, к.е.-0,10,25 л/га, децис ф-Люкс, к.е.-0,4-0,7 л/
га, дурсбан 480, к.е.-1,5-2 л/га, актелік,
к.е.-1-1,5 л/га, золон, к.е.-1,4-2,8 л/
га та інші, дозволені до використання
препарати. (Вдень при високих температурах більшість препаратів будуть
неефективними). У приватному секторі
можна використовувати актелік (6 мл на
3 л води), бомбардир (0,5 мл/ 5 л води),
конфідор Максі (0,5 /5 л), матч (4 мл/4
л води).

Місячний гороскоп для агронома

Вишгород

Олена ШАЧКОВСЬКА,
лікардерматовенеролог
Сьогодні тим, що
у тебе алергія, нікого не здивуєш. Бо цю
хворобу вже можна
вважати скоріше набридливою
буденністю. Більшість із
нею просто мириться, ковтаючи пігулки,
які їм запропонують
у найближчій аптеці,
зазвичай не порадившись із лікарем.
То тополя пухом обдає, аж сльози на очі
навертаються, то дерева цвітуть і пахнуть
так, що доводиться
раз по раз чхати, то з’їси щось
не те – і тебе обсипле всього.
Але треба пам’ятати: схильність
до алергічних реакцій, яка спровокувала першу висипку на шкірі, може поступово перерости у
дещо більше, з чим доведеться
боротися все життя.
лергія – це імунна реакція
організму, що супроводжується ушкодженням власних тканин. Це своєрідна хвороба
цивілізації, і виною тому є в першу
чергу екологія.
Алергійні реакції на шкірі проявляються по-різному, але найчастіше
мають місце такі симптоми, як печіння, свербіж, почервоніння окремих
ділянок у вигляді плям з підвищеною
поверхнею над здоровими ділянками, рідше – поява пухирів. Нерідко
алергійна реакція організму має
системний характер із симптомами
ураження дихальних шляхів, слизової оболонки, серцево-судинної
системи тощо (наприклад, набряк
Квінке, анафілактичний шок). Основний шлях попередження таких реакцій – виявлення алергенів та припинення з ними контактів.
Одна з найактуальніших проблем
сучасної медицини, що привертає
пильну увагу дерматологів, педіатрів, алергологів, терапевтів, імунологів, сімейних лікарів, – дерматит.

А

Дерматит – це запалення шкіри,
спричинене подразнюючою чи сенсибілізуючою дією екзогенних чинників. Причини розвитку дерматитів
надзвичайно різноманітні: механічні,
фізичні (вплив температури, сонячних променів, іонізуючої радіації), хімічні, біологічні (від контакту із рослинами, гусінню).
Алергійний контактний дерматит – найчастіше виникає через
контакт із різними хімічними речовинами (солі хрому, нікелю, кобальту,
формальдегідні смоли, косметичні
засоби, лікарські препарати). Висипка локалізується на руках, обличчі, шиї, але часто з’являється і на
віддалених ділянках.
Лікування призначає тільки лікар-фахівець. У більшості випадків
можна обмежитись місцевою терапією.
Токсикодермія – це розповсюджене запалення шкіри під впливом
алергенів, які потрапляють в організм людини зсередини (через рот,
дихальні шляхи, ін’єкції). Клініка типова для дерматитів. Для лікування
необхідно зняти дію токсину, рекомендовано багато пити – трав’яні
напої, мінеральну негазовану воду,
проносні і сечогінні препарати.
Дізнатися про графік роботи лікаря-дерматовенеролога можна в
реєстратурі або за тел: (04596) 54364.

Коренеплоди люблять Козерога!

гарно росте живопліт із в’юнких декоративних рослин.
Рак. Знак водної стихії гарантує вирощеному під ним соковитість і нетривалість зберігання. Він добрий для вирощування ягідних кущів, зелених трав
та овочів — особливо ранніх сортів,
різноманітних салатів. Цей знак сприяє
ранньому цвітінню і швидкому дозріванню.
Лев. Вважається безплідним знаком, але цілком може бути використаний для вирощування декоративних
рослин – троянд, хризантем, жоржин,
гладіолусів.
Діва. Це особливий знак зодіаку. Він
дає рослинам, висіяним під ним, густе
листя і малу кількість цвіту, низьку врожайність плодів та насіння. Найкращий
для вирощування декоративно-листяних рослин, а також капусти і салатів
(уся розсада гарно зав’яжеться в головки).
Терези. Вважається безплідним для
плодово-овочевих культур. Проте ідеально пасує для розведення квітів, на-

самперед — високорослих, призначених для засушування на зимові букети,
а також усіх видів однорічних.
Скорпіон. Вирізняється плодючістю, оскільки належить до водної стихії.
Найкращий для посівів та висаджування
тих овочів, що мають у процесі зберігання не втратити соковитості. Скорпіон дарує овочам та фруктам насичений
колір і смак. Сприяє регенерації, тому
його вважають найкращим для щеплень, окулірування, вкорінення черенків садових та декоративних рослин.
Стрілець. Найбільш сприятливий
для розмноження цінних сортів полуниці, отримання щедрого врожаю насіння
цибулі. Сприяє росту плетучих рослин,
особливо винограду і коренеплодів (з
урахуванням фази Місяця), зокрема
моркви, столового буряка, петрушки,
селери.
Козеріг. Визнаний лідер серед усіх
знаків для вирощування коренеплодів.
Сприяє утворенню щільної шкірочки.
Для тривалого зберігання коренеплодів
це чудова риса, однак висівати салати

під цим знаком не варто, оскільки в них
буде жорстке листя.
Водолій. Традиційно неплідний
знак. Найкращий для прополювання.
Можна прищеплювати, пасинкувати
рослини.
Риби. Особливо добрий знак для
вирощування ягідних кущів – суниці,
малини. Дає солодку і соковиту ягоду.
Увага! Все, посаджене під Рибами, піддається ризику хвороб, швидко втрачає
товарний вигляд. А от квіти потішать вас
особливим ароматом, якщо будуть висіяні під цим знаком.

Людина

Вишгород
Під прицілом фотооб’єктива
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У кожного свій кадр

Перша фотографія була зроблена в 1826 році Жозефом Ньєпсом і називалась «Вид з вікна», а час її зйомки тривав вісім годин. На зміну чорнобілим фотографіям вже у XIX ст. прийшли кольорові. Для їх створення використовували три фотокамери з червоним, зеленим і синім світлофільтрами,
після чого зображення об’єднували. Зараз у технічному плані все набагато
простіше, та професійним фотографом може бути далеко не кожен. До цьо-

го має лежати душа, цим має жити людина.
Чим наших місцевих фотомитців приваблює мистецтво фотографувати,
цікавився Іван Бондаренко.
ФОТО – герої нарису,
спеціально для «Вишгорода»

– Про що говорить чорно-біла фотографія, а про що
кольорова?Чим би Ви займалися у
житті, якби не сталося так, як сталося?
Андрій Максімов (ФОТО 1, 2),
фотокор газети «Вишгород»:
– Кольорова фотографія передає насиченість кольорів моменту, а
чорно-біла – настрій і душу. Я люблю
робити і чорно-білі, і кольорові фото,
кожне з них є по-своєму неповторним. Що стосується занять, то я, як і
більшість хлопчаків, мріяв в дитинстві
стати рятівником, а зараз спробував
би себе на івентринку у сфері шоубізнесу.
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– Що підштовхнуло Вас почати
фотографувати і коли Ви знайшли в
собі талант фотографа? У чому особливість Вашого стилю?
Ольга Думанська (ФОТО 3, 6, 7),
багаторічний спортивний журналіст та
фотокор центральних видань:
– Хочу відразу сказати, що я не називаю себе фотографом. Я людина, яка
вміє фотографувати, а займатись фотографією підштовхнула робота у ви-

давництві. Якось зробила помилку при
вичитуванні тексту, звільнили, і, щоб не
розлучатися з журналістикою, я пішла в
училище – вчитись на фотографа, а через 2 роки вже працювала фотокором.
Щодо власного стилю, вважаю, що
в кожної людини присутня Божа іскра,
проте більшість приховує її в глибині
своєї душі. А мені вдається віднайти цю
іскорку і зробити такий кадр, який показує всю сутність людини.

6

– Чи можливо, затаївшись, чекати моменту для вдалого кадру,
не витрачаючи час на безкінечні
клацання в надії знайти щось підходяще? Що ви любите фотографувати найбільше?Дмитро Юрченко (ФОТО 4, 5), фотограф (yd.
hambr.com):
– Безперечно, можливо, але на-

7

багато краще все ж таки робити якомога більше дублів, це збільшує шанс
на успіх. Також момент для вдалого
кадру залежить від ситуації, витримки
і терпіння. Люблю робити портрети,
фотографувати людей, незалежно від
того, репортаж це, жанрова чи постановочна зйомка. Проте нечужою для
мене є і зйомка пейзажів.

16

7 липня

Мозаїка

2012 року

Кросворд
Першу чергу обіцяють
вишгородцям під ялинку
(Початок на стор. 1)
Із наступного тижня розпочнеться набір
охочих отримати житло у другій черзі будинку, а першу чергу забудовники обіцяють
ввести в експлуатацію до Нового року. Опалення централізоване.
Вартість квадратного метра складає
6 850 грн. На відміну від першої, у наступних чергах оздоблення мінімальне: металопластикові вікна, стандартні двері, стяжка
на підлозі, чорнова штукатурка та лічильники на воду й електроенергію. Забудовники
пояснили зростання вартості на квадратний
метр ціновою політикою на будівельні матеріали.
По докладніші роз’яснення можна звертатися до пункту продажу (на вході до будівельного майданчика на вул. В. Симоненка,
4-а — з 9-ї до 18-ї години).
***
Державні програми підтримки будівництва і придбання доступного житла громадянами України передбачають, що той, хто
перебуває на квартирному обліку, отримує
з державного бюджету підтримку у розмірі
30% вартості житла, а решту – 70% – сплачує за рахунок власних або позичених коштів.
Для отримання часткової компенсації
потенційному кандидату необхідно потребувати поліпшення житлових умов та бути
платоспроможним.
Перевага в тому, що банківські установи
не вимагатимуть в заставу іншого житла, а
громадянин сплачує лише 3 % річних в гривні за кредитом – інші 13% компенсуватиме
держава.
Громадянин у будь-якому куточку Київщини може звернутись до місцевої банківської установи, яка визначена та працює
за даною програмою, щоб дізнатися все
докладно як про саму програму, так і про
можливість участі у ній. А також надати відомості про доходи для попередньої оцінки
визначення платоспроможності.
Кредити, за якими здійснюватиметься
відшкодування частини процентів, будуть
надаватись лише у гривнях і терміном до 15
років із моменту укладення кредитного до-

говору. Процентна ставка на момент видачі
кредиту не перевищуватиме 16% річних, а
обов’язковий внесок позичальника — 25%
вартості житла.
За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено. Як перший внесок можуть зараховуватись також і
кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі.
Програма також передбачає укладення
договорів поруки з кожним дієздатним членом сім›ї, який проживає разом із позичальником.
Остаточне рішення про надання позичальнику кредиту для придбання житла приймає лише банк – відповідно до своїх внутрішніх правил.
У даній програмі беруть участь «Ощадбанк» і Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк».
Нормативна площа житла для здешевлення вартості іпотечних кредитів визначається з розрахунку 40 кв. м загальної площі
на одного громадянина чи сім’ю з двох осіб
та 58 кв. загальної площі на сім’ю з трьох і
більше осіб.
Хід будівництва об’єктів, які беруть
участь у програмі, контролюватимуть місцевіи органи влади.
Для отримання часткової компенсації
потрібні такі документи:
- заява про надання часткової компенсації процентів;
- копія паспорта;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається
фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
- довідка про склад сім›ї;
- копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
- документи про доходи позичальника та
членів його сім’ї за останні шість місяців.
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Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 3. Острови, на яких розміщені найвищі морські скелі. 4. Газоване
озеро-вбивця в Камеруні. 6. Релігійна громада. 10. Не дуже вдало ми використовуємо
свою ... в буденні дні. (М. Твен). 14. Давньоримський бог лісів і полів. 15. Там є і ... віта,
Там є й науки храм. (М. Рильський). 16. Цар Спарти у 245 році до н. е. 17. Хижі птахи. 18.
Я свою п’ю, а не ... людськую! (Т. Шевченко). 21. От і почнемо пересівати вашого брата
на ..., відділяти чистих від нечистих. (М. Стельмах). 22. Найбільша затока на земній кулі.
23. Наш ... лінивіший за тіло. 25. Рослина-паразит, символ Різдва в Англії. 26. Сміло аж до
смерті ... важкий нести. (І. Франко).
По вертикалі: 1. У Гесіода – це зяюча безодня, яка існувала до створення світу. 2.
Бог війни у римській міфології. 4. Сірійський бог багатства. 5. Метод прискорення настання гіпнозу. 7. Джерело на горі Парнас. 8. ... матер. 9. Хай сяє сонце, хай згине .... (О.
Пушкін). 11. Ім’я коханої Петрарки. 13. Думи мої, думи мої! ... мої, діти! (Т. Шевченко).
19. Німецький композитор 18-19 століть. 20. Погляньте, як люб’язно два ... чухають один
одному спини. (Е. Роттердамський). 21. Все гине — ... не поляже. (Т. Шевченко). 24. Не
досить сказати: «У мене ... думок», бо ... може бути і чорним, і мертвим. 25. Гора в Греції.
По колу (зліва направо): 12. Бог торгівлі у давньоримській міфології.

