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Податок на нерухоме майно > 4-5

Вісім вигод для України
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20 років — заповіднику
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«Київська Русь»

Ювілейний нічний марафон
Влас. інф.
У найкоротшу ніч з 21 на 22 червня на набережній Київського моря пройшов Х-й Нічний марафон «Київська Русь».
Ювілейні перегони зібрали понад 200 учасників. Любителі
бігу мали можливість вибрати дистанцію по силах, пробігти з
друзями екіден (марафонську естафету), вийти на дистанцію
напівмарафону або подолати дистанцію класичного марафону.
рохолодна погода не дуже сподобалася вболівальникам, проте для учасників вона була ідеальною, і це
сприяло багатьом особистим рекордам.
Для стимулу найсильніших бігунів компанія, що є світовим
лідером у виробництві бігового взуття, підготувала цінні призи.
Після фінішу марафонці могли відновити свої сили, а також
поділитися враженнями на гриль-паті (вечірку організувала ком-
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Олександр Турчинов: «Тепер
вже можна говорити»
Новий закон про вищу освіту
— більша автономія вишів
«Нафтогаз» викупив більшу
частину потужностей газопроводу
Добровільне об’єднання територіальних громад
Життя європейців: податки в
Швеції

І чимало іншого —
у рубриках газета/новини/освіта/культура/спорт/з інших видань/ ПОЛІТбюро/громадянське суспільство/споживач

панія, що вже 10-й раз допомагає в організації марафону).
Найвитривалішими і найшвидшими в цю літню ніч на дистанції класичного марафону стали: Руслан Красовський з результатом 2 години 39 хвилин 19 секунд і Вікторія Лаврова (3:41:56).
У ветеранських категоріях перемогли: М40-50 — Руслан Красовський, М50-60 — Геннадій Коба (3:46:38), М60 + — Микола Плюйко (3:45:57), Ж40 + — Наталія Подольчак (3:54:20). У командній
першості перемогла команда клубу любителів бігу «Явір».
У напівмарафонській дистанції здобули перемогу Олександр
Назаренко (1:13:06) і Марина Шаповалова (1:34:27).
У екідене перемогла команда KMRC +.
Кожен учасник отримав на пам’ять футболку марафону, а на
фініші його чекала не тільки пам’ятна медаль, а й феєричний схід
сонця над Київським морем!
Це свято бігу вам подарували все ті ж: марафонклуб «Київ
42195» і Вишгородська міська рада.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Âèøãîðîä»?
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
Передплата на 2014 рік не завершилась.
Ті, хто не встиг передплатити улюблену міську газету на весь рік,
можуть це зробити із серпня.
У Вишгороді відділ передплати
Вартість передплати:
1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
(п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. 2,10 грн; працює: понеділок — п’ятниця,
6 місяців — 42,30 грн + п. п. 2,55 грн; з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Про скликання XХХVІ
сесії Вишгородської
міської ради
Офіційно
VІ скликання
Розпорядження № 12 від 01 липня 2014 року
Керуючись п.п. 2-4 ч. 3 ст. 50 та ч. 6, ч. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати ХХХVІ сесію Вишгородської міської ради VІ
скликання 11 липня 2014 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 24.01.2014 р. № 29/1 «Про Вишгородський міський бюджет на 2014 рік».
2. Про передачу до Обслуговуючого кооперативу
«Гористе» ТП-465.
3. Про безоплатне прийняття та передачу на баланс
ВМКП «Водоканал» об’єктів інженерної інфраструктури.
4. Про затвердження нормативної грошової оцінки
земель м. Вишгорода.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Реклама

Вишгород

Наше місто

Вишгород
Ситуація

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Автомобільний кооператив «Ветеран» у
квітні 2013 року звертався з листом до Вишгородської міської ради по допомогу — відвести воду з відкосів, побудувати підпірні
стінки вище гаражного кооперативу.
Справа в тому, що під час будівництва висотних будинків у районі лікарні (генпідрядник ДБК-4) дренаж грунтових вод зробили
ПІСЛЯ першого зсуву грунту, який повністю
зруйнував два гаражі (та затопив гряззю матеріальні цінності всередини боксів).
ині побудований ДБК-4 дренаж не
функціонує. Тобто не приймає грунтових вод, які накопичуються під існуючою дренажною трубою.
Пройшов рік. Керівництво ДБК-4 не звернуло уваги на прохання колективу і громадськості
м. Вишгорода.
Другий зсув грунту відбувся у травні цього
року. Результат той самий. Повністю зруйновано гараж № 345, порушені стіна і дах (покрівля)
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Районна прокуратура

Змінити систему можна

Я
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суміжного гаража.
Компенсацій за матеріальні збитки потерпілим будівельна організація не надає. Міська влада з цього приводу відмовчується.
Кооператив «Ветеран» у квітні 2013 року
просив відвести воду з площі відкосу і побудувати підпірну стінку, яка б не давала грязі потрапити на територію існуючих гаражів. Ніяких
зрушень у цій справі немає.
Своїм листом до редакції ми привертаємо
увагу до проблеми і просимо вплинути на будівельну організацію — аби відвели грунтові води
з відкосів та прискорили побудову підпірної стінки для відведення грязі і води.
Крім цього, колектив стурбований тим, що
громадський загал не знає про стан каналізації
м. Вишгорода, побудованої в 1962 році і не розрахованої на таке навантаження від нової комплексної забудови. Треба підняти старі проекти і
усім без винятку забудовникам міста ПРОКЛАСТИ НОВУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ СИСТЕМУ.
Фотографії зсуву додаємо. Просимо редакцію донести до влади і будівельників прохання
колективу гаражного кооперативу «Ветеран».

Добрі новини

У Вишгороді я не був років з
десять. Жив у сина, за 500 км від
столиці. А тут дочка написала,
що треба переоформити нерухомість.
приїхав — і не впізнав рідного міста, настільки воно
змінилося. Та найбільше
вразив, ви не повірите, — земельний відділ (управління Держземагентства у Вишгородському районі
— Ред.).
Чесно кажучи, ішли туди з острахом. Всі ми пам’ятаємо світанкові
записи та багатогодинні черги, щоб
потрапити на консультацію чи здати
документи в один-єдиний день тижня. А земельні акти на дачну ділянку,
під гараж чи спадкову «батьківщину», які ми «виходжували» роками?

2014 року

Повторний зсув грунту — не дрібничка

Колектив гаражного кооперативу «Ветеран»

Петро СЕМЕНОВ

5 липня

А кадастровий номер, який теж доводилося «вистоювати» по кілька
разів — спочатку, щоб надати все
необхідне, а потім — щоб отримати
результат? І так було по всій Україні.
Тепер же, принаймні у Вишгороді, приймальний день — щодня.
Черги — ніякої. Зайшли, здали документи, отримали квитанцію, оплатили у найближчому відділенні банку
і — результат не забарився. Навіть
у коридорі не чекали, прийшли і забрали підготовлені документи.
Ми, літні люди, скептично до змін
ставимося — і недарма. Скільки разів міняли начальство, а система залишалася такою ж: проти лому нема
прийому. У Вишгороді кажуть, що у
земельному управлінні начальник,
Анастасія Солоха, — вже третій за
останні три роки. І система таки змінилася! Значить — можемо!

Змінила адресу
та відкрила
«гарячу лінію»
Прокуратура Вишгородського району переїхала з вул. Ю. Кургузова, 7 на
вул. Ю. Кургузова, 5 (2-й поверх приміщення військового комісаріату).
На виконання розпорядження Генерального прокурора України № 81 від 4.06.2012
р. та вказівки № 82 від 6.06.2012 р. у прокуратурі Вишгородського району діє телефон
«гарячої лінії», за яким можна повідомити про факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій
та інших господарюючих суб’єктів з боку
контролюючих та правоохоронних органів.
Телефонуйте щоденно
(в робочі дні) з 9-ї до 18-ї години за
тел: (04596) 2-20-12.

Громадянське суспільство

Увага!

Телефон довіри
Прес-сектор ГУ СБУ у м. Києві
та Київській області
У Вишгородському міжрайонному відділі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
цілодобово діє телефон довіри.
росимо телефонувати за номером
(04596) 5-48-58, якщо громадянам відомі факти щодо: прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб; дій, спрямованих
на повалення конституційного ладу; посягань
на територіальну цілісність і недоторканість
України; розвідувально-підривну діяльність; закликів до зміни територіального устрою; терористичних намірів; поширення сепаратистських
ідей, у тому числі через Інтернет та соціальні мережі; фактів незаконного зберігання зброї.
Інформація обов’язково перевірятиметься. За результатами перевірки (згідно з чинним законодавством) будуть вжиті відповідні
заходи.
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Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад спеціалістів
І та ІІ категорій фінансово-бухгалтерського відділу міськради
Вимоги: освіта вища (бухгалтерський облік); вільне володіння державною мовою;
знання ПК (Word, Exel), робота з програмами «Парус бюджет», АІС «Місцеві бюджети, «Мerega М»; досвід роботи: в державних установах за фахом (не менше трьох
років); з Державним казначейством.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії такі
документи: заяву встановленого зразка; заповнену особову картку (форма П2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки
розміром 3х4 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо; копію
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію документа, який посвідчує особу (паспорт); декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів із дня публікації повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. № 63, тел: (04596) 54-554.

Бронежилети для оборонців
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Тринадцять бронежилетів для бійців
11-го та 25-го батальйонів територіальної
оборони привезли у військовий навчально-тренувальний центр «Десна» вишгородські забудовники.
За сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка ТОВ
«Ніка» Лтд, ТОВ «Еліт фасад», ТОВ
«Київмонолітбуд 2005» виділили кошти, знайшли бронежилети вищої категорії захисту
та передали їх воякам, які проходять підготовку у в/ч «Десна» перед відправкою на
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місця бойових дій на Сході.
Вищезазначені компанії не лише розбудовують Вишгород у європейських стандартах, прикрашають місто, працюють на його
благоустрій, а й є активною складовою громадянського суспільства. На оперативних
нарадах у мера йдеться і про соціальні, ба
навіть життєві питання — наприклад, захист
військових, гвардійців і добровольців, які виборюють мирне життя на Донбасі, звільняючи його від терористів.
Подібні благодійні акції здійснюються
вже не вперше. Нагадаємо, що серед бійців,
за інформацією Вишгородської Самооборони, — близько 100 наших земляків.

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
начальника юридичного відділу міськради
Вимоги до претендента: громадянство України; повна вища юридична освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; вільне володіння державною
мовою; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше трьох років або при необхідності (виходячи з виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи
за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше чотирьох років;
високий рівень роботи на комп’ютері (Word, Exсel, Internet).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі
документи: заяву встановленого зразка; заповнену особову картку (форма П2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки
розміром 3х4 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо; копію
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію документа, який посвідчує особу (паспорт); декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів із дня публікації повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. № 63, тел. (04596) 54-554.
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Вишгород

XXXV сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Рішення від 12 червня 2014 р. № 35/3
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 в 2015 р. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(згідно з додатком 1 до цього рішення).
2. Це рішення набирає чинності з

01.01.2015 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення до органу Державної податкової служби.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення у 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

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розділ I. Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1.1. Платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які
є власниками об’єктів житлової нерухомості.
1.1.2. Визначення платників податку в разі
перебування об’єктів житлової нерухомості у
спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох
осіб, платником податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено
судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб
і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкт оподаткування
1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт
житлової нерухомості.
1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) садовий або дачний будинок, але не
більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним
сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на
сім’ю;
д) гуртожитки.
1.3. База оподаткування
1.3.1. Базою оподаткування є житлова
площа об’єкта житлової нерухомості.
1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності
фізичних осіб, обчислюється органом Державної податкової служби на підставі даних
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме
майно.
1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно — виходячи з житлової площі
об’єкта оподаткування на підставі документів,
що підтверджують право власності на такий
об’єкт.
1.3.4. У разі наявності у платника податку
кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.
1.4. Пільги із сплати податку
1.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності
фізичної особи — платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир (незалежно від їх
кількості) на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків (незалежно від їх кількості) на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості — в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника
податку квартири/квартир та житлового бу-

динку/будинків, у тому числі їх часток) — на
370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за
кожний базовий податковий (звітний) період
(рік).
Пільги із сплати податку не надаються на
об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, використовуються
у підприємницькій діяльності).
1.5. Ставка податку
1.5.1. Ставки податку встановлюються у
таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об’єкта житлової нерухомості для фізичних
осіб:
а) для квартири/квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких
не перевищує 500 кв. метрів, — 1 відсоток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
б) для квартири/квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, — 2,7 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа
яких не перевищує 740 кв. метрів, — 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
г) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа
яких перевищує 740 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.
1.5.2. Ставки податку встановлюються у
таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об’єкта житлової нерухомості для юридичних
осіб:
а) 1 відсоток – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка – для квартир, житлова
площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.
1.6. Податковий період
1.6.1. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному року.
1.7. Порядок обчислення суми податку
1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/
об’єктів оподаткування, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в
тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 1.4.1 пункту 1.4 Розділу І, та відповідної
ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток,
податок обчислюється, виходячи із сумарної
житлової площі таких об’єктів, зменшеної від-

повідно до підпунктів «а» або «б» підпункту
1.4.1 пункту 1.4 Розділу І, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних
видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної житлової площі
таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 1.4.1 пункту 1.4 Розділу І,
та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням
підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів
житлової нерухомості.
1.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 1.7.1 пункту 1.7
Розділу І, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються)
платнику податку контролюючим органом за
місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного)
об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, у якому виникло право власності
на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий
об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку у десятиденний строк інформують відповідні контролюючі
органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення
про сплату податку у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання
(вручення) податкових повідомлень-рішень
про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
1.7.3. Платники податку мають право
звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
— об’єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності
платника податку;
— розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
платника податку;
— права на користування пільгою із сплати податку;
— розміру ставки податку;
— нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі
оригіналів відповідних документів, зокрема
документів на право власності, контролюючий
орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
1.7.4. Органи державної реєстрації
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прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15
квітня року, в якому набрало чинності це
рішення, а в наступні роки щоквартально,
у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для
розрахунку податку, за місцем розташування
такого об’єкта нерухомого майна станом на
перше число відповідного кварталу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
1.7.5. Платники податку – юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього
ж року подають контролюючому органу за
місцезнаходженням об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми
рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного)
об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт.
1.8. Порядок обчислення сум податку в
разі зміни власника об’єкта оподаткування
податком
1.8.1. У разі переходу права власності на
об’єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом календарного року податок
обчислюється для попереднього власника за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
1.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід
права власності.
1.9. Порядок сплати податку
1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
1.10. Строки сплати податку
1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний
рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів
з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Розділ 2. Відповідальність
2.1.Платники місцевих податків несуть
відповідальність за неподання, несвоєчасне
подання податкових декларацій (розрахунків)
по місцевих податках до органу Державної податкової служби, правильність обчислення,
повноту і своєчасність сплати місцевих податків до бюджету відповідно до Податкового
кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (із змінами
і доповненнями), інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Розділ 3. Контроль
3.1. Контроль за своєчасністю подання
податкових декларацій по місцевих податках до органу Державної податкової служби,
правильністю його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює орган
Державної податкової служби.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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«Ми будемо наступати і звільняти нашу землю»
Україна припинила перемир’я, але готова до діалогу
Президент України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради
Національної Безпеки і Оборони
України прийняв рішення зупинити
дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі та звернувся
до народу України.
ротягом десяти діб керівництво держави, українське
військо
продемонстрували
Донбасу, Україні, всьому світові свою
відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту, а мешканцям Донецької та
Луганської областей — добру волю
української влади.
«Однак, унікальний шанс з втілення
мирного плану не реалізовано, — наголосив Президент. — Так сталося через
злочинні дії бойовиків. Вони публічно
декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню зокрема. Зухвало, більше
ста разів, порушили режим перемир’я.
Політичне керівництво сепаратистів
продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів».
На переконання Президента України, скасування рішення Ради Федерації
про дозвіл вводити російські війська в
Україну мало символічне значення, не
послідувало конкретних кроків по деес-

П

калації ситуації, в тому числі і в частині
зміцнення контролю за кордоном.
Після обговорення ситуації у РНБО
Верховний Головнокомандувач прийняв рішення не продовжувати режим
одностороннього припинення вогню.
«Захист територіальної цілісності України, безпеки й життя мирних громадян
потребує не лише оборонних, але й
наступальних дій проти терористівбойовиків, — переконаний Президент
України. — Збройні Сили, Національна
гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. У реалізації поставлених
сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню».
Президент наголосив: «Ми будемо
наступати і звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню — це наша відповідь терористам,
бойовикам, мародерам. Усім тим, хто
знущається над мирним населенням.
Хто паралізує роботу економіки регіону. Хто зриває виплати зарплат, пенсій, стипендій. Хто підриває залізницю
та руйнує водопроводи. Хто позбавив
людей нормального, мирного життя».
У зверненні до народу Петро Порошенко наголошує, що Збройні Сили
України, Національна гвардія, інші підрозділі ніколи не дозволять собі засто-

(повний текст і відео — на сайті газети)

совувати силу проти мирних людей.
Вони ніколи не битимуть по житлових
кварталах.
Президент України звернувся до
кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитися до рішення, стати
союзниками в поверненні безпеки на
Донбас: «Так, ви не можете протистояти бандитам фізичною силою. Але ваші
сила волі й сила духу, ваша громадянська непокора до так званих «народних
республік», нетерпимість і презирство
до тих, хто став на шлях бандитизму,
мародерства та терору, наблизить той
день, коли до ваших домівок, на ваші
вулиці повернеться міцний мир».
Президент гарантує усім, хто, став
на шлях збройного спротиву законній
владі, але усвідомив, що припустився
помилки і хоче її виправити, непритягнення до кримінальної відповідальності. Умова одна — добровільно скласти
зброю.
«Наш мирний план, як стратегія
для України та Донбасу, залишається
в силі, — наголошує Президент. — І
роззброєння. І децентралізація. І вільне використання російської мови. І відновлення втраченого житла за рахунок
держави. І спільна з ЄС програма створення нових робочих місць. І навіть до
режиму припинення вогню ми готові

повернутися в будь-який момент. Коли
побачимо, що усі сторони дотримуються виконання основних пунктів мирного
плану. Що бойовики звільняють заручників. Що і по той бік східного кордону
загорілося червоне світло для диверсантів та постачальників зброї, і за дотриманням режиму на кордоні спостерігає ОБСЄ».
Президент України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради Національної Безпеки і Оборони України
також провів телефонні розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Державним Секретарем США Джоном Керрі, Президентом
Франції Франсуа Олландом.
Глава держави у телефонній розмові наголосив, що у разі реалізації
основних пунктів мирного плану, щодо
яких була погоджена позиція і в рішенні
Європейської ради 27 червня, і в результаті чотирьохсторонніх телефонних переговорів (двостороннє припинення вогню, запровадження надійного
контролю на українсько-російському
кордоні при моніторингу та верифікації
ОБСЄ та звільнення всіх без виключення заручників, які незаконно утримуються), Україна буде готова розпочати
політичні переговори без будь-яких додаткових умов для реалізації мирного
плану на Донбасі.

Луганській областях, знищено понад
1000 бойовиків
Народні депутати
розширили коло осіб, що є учасниками бойових дій, включивши до нього
бійців АТО та осіб, що сприяли забезпеченню її проведення Депутати Верховної Ради України проголосували за продовження роботи сесії
до 2 вересня, відмінивши літні канікули, і не ввели пеню за невиплату
зарплати, стипендії та пенсії Молдова ратифікувала Асоціацію с ЄС.

селенці з Донбасу мають отримувати
доступну меддопомогу — дружина
Президента
Міністри закордонних
справ України, Росії, Франції та Німеччини домовляються про мирне
врегулювання на Сході України Російські прикордонники вночі 3 липня
відкрили вогонь по групі бойовиків,
за інформацією РНБО, знищено 300
осіб. Бойові вертольоти РФ двічі порушили повітряний простір України
Порошенко призначив Михайла Коваля заступником секретаря РНБО.
Новопризначений глава Міноборони
Валерій Гелетей обіцяє українцям
парад Перемоги в українському СеЩе чотири населених
вастополі
пункти Донбасу звільнені від терористів Засідання скликаної на третє липня ц. р. 37 сесії Вишгородської
районної ради шостого скликання не
відбулося через відсутність кворуму.
Сесія, зокрема, мала: розглянути
складення повноважень депутата;
обрати заступника голови райради;
затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал ц. р.;
заслухати виконання програм розвитку малого і середнього підприємництва, підтримки та відродження
українського села; а також про стан
надання платних послуг закладами культури спільної комунальної
власності територіальних громад
сіл, селища, міста району; встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ВРКП
«Вишгородтепломережа» 28 липня
УПЦ КП проведе урочистості з нагоди річниці Хрещення Русі, а нині
створює центр допомоги переселенцям і військовим До Європарламенту обрано громадянку України — від
угорського альянсу «Фідес». Андрея
Бочкор з м. Берегова обіцяє сприяти
євроінтеграції України Прийом документів абітурієнтів до вишів Донбасу завершиться 15 вересня
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Україна і Європейський Союз
завершили підписання Угоди про
асоціацію в повному обсязі
Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів скіфського
золота виставки державною власністю України З початку проголошення Президентом України Петром Порошенком режиму одностороннього
припинення вогню на Донбасі (із 20
червня) терористи скоїли кілька вибухів на залізниці та 108 нападів,
втрати лише Збройних сил України
— 27 загиблих, 69 — поранених. За
інформацією інтернет-ЗМІ, з початку антитерористичної операції (АТО)
загинули 200 вояків і 619 поранено,
обстріли терористів — причина загибелі 160 мирних громадян. Чотири
спостерігачі ОБСЄ, які працювали в
Донецькій області, 32 дні були у поВід початку АТО з
лоні бойовиків
території Донецької та Луганської
областей силами Міжвідомчого координаційного штабу до інших регіонів держави переміщено та розселено понад 25,519 тис. громадян
Кореспондентка ГромадУкраїни
ського телебачення Настя Станко та
оператор Ілля Безкоровайний, які
потрапили у заручники до терористів
у Луганській області, — живі Верховна Рада ухвалила закон про вищу

освіту, яким зобов›язала підвищити
стипендії до прожиткового мінімуму
Генеральна прокуратура виявила
факти розкрадання військового майна (на 27 млн грн.) на підприємствах
«Укроборонпрому» Верховна Ради
ухвалила рішення про заснування
Каордену Героїв Небесної сотні
бінет Міністрів із 1 липня встановив
єдиний розмір допомоги при народженні першої дитини (і всіх наступних) у сумі 41 280 тис. грн Близько
сотні людей, більшість з яких були
одягнені в камуфляжну форму, 1
липня влаштували бійку біля приміщення Верховної Ради
Суд французького міста Аньєра ухвалив рішення видворити активісток руху
Femen із приміщення водоочисної
станції у містечку Кліші-ла-Гаренн,
де вони самовільно облаштували
штаб-квартиру, та присудив активісткам штраф У Росії з’явиться новий підрозділ правоохоронних органів — туристична поліція, в обов’язки
якого входитиме патрулювання пішохідних зон і надання допомоги
гостям Москви в орієнтуванні у місті
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у рамках розслідування
кримінальної справи звинувачений у
корупції і перевищенні повноважень
Понад 14 тисяч кримських рибалок
залишились без роботи, оскільки
РФ не зацікавлена у кримських сортах риби, а український ринок для
них закритий У випадку реалізації
Росією свого сценарію в Україні наступними під ударом можуть опинитися країни Прибалтики, а також
Білорусь і Казахстан, заявив секретар РНБО Андрій Парубій і закликав
створити антипутінську коаліцію У
перший день відновлення активної
фази АТО (01.07.2014) Нацгвардія та
Збройні сили України звільнили від
російських найманців кілька стратегічно важливих пунктів у Донецькій і

Румунія першою ратифікувала Угоди про асоціацію України, Молдови
та Грузії з ЄС Голова ЛНР заявив
про звільнення журналістів Громадського ТБ
РФ вирішила будувати
Керченський міст за «економним
сценарієм» Чеченські бойовики вивозять з Донецька все, що можуть.
Терористи вкрали з «Приватбанку»
15 млн грн пенсій і зарплат. У Донецьку вбито три працівники ДАІ,
у Луганську — намагалися вбити
Кабмін затвердив пакет
єпископа
антикорупційних заходів і порядок
виплати пенсій громадянам України
в Криму Угорщина підтримує Україну, та будуватиме «Південний потік»
Україна скоротила споживання газу
на 13 % і домовилася про реверсну
поставку газу територією Словаччини Міноборони нарахувало в Україні 10 російських установок «Град»
Яценюк доручив евакуювати дитячі
і соціальні заклади з Донецької та
Луганської областей. Діти — пере-
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2+2
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:25 Ера бiзнесу
07:30, 23:30 На слуху
08:30 Мультфiльм
08:35 Кориснi поради
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:25 Вiкно в Америку
16:00, 19:00 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014
18:00 Д/ф «Європа. Далi
буде...»
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Цикл д/ф
«Неоголошена вiйна.
Записки документалiста»
Ф.4 «25 травня.
Донецьк»
22:10 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва.
О.Вертинський. Майстер
iлюзорних свiтiв»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:35 М/ф
«Аладдiн»
10:55 Х/ф «Чоловiк на
годину»
12:55 Х/ф
«Квартирантка»
14:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30 Т/с «Веронiка:
втрачене щастя»
21:30, 22:30 Т/с
«Серце не камiнь»
00:05 Т/с «Чорна
стрiла»

06:35, 08:00 Факти
тижня
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:35, 13:15, 16:15
Х/ф «Повернення
Супермена»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:40 Х/ф «Чорна
блискавка»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:30 Дiстало!
21:20 Свобода слова
00:15 Х/ф «Одинак»

06:00, 10:00, 11:15,

07:10, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 Мiсцями дикої
природи
11:00 Вбити Кеннедi
13:30, 17:45 Рiдкiсний вид
14:15 Запливи з
монстрами
15:30 «Сильнi свiту цього»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:30 «Свiтськi хронiки»
18:55, 22:35 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Вiктор Суворов
20:00 Невiдоме про
вiдомих:шимпанзе
Танганьїки
21:00 Пам’ятi Миколи
Єременка
21:40 «Диваки»
22:00 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
22:40 Загадковi свiти
23:40 «Джаз-коло»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Я
буду чекати тебе
завжди»
13:45, 14:20 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
15:15 «Судовi справи»
16:10 «Жди меня»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
22:35 Т/с «ОдесаМама»

06:40, 05:00 Срiбний

06:10 FitnessTime
06:20, 16:50, 22:30
Астропрогноз
06:30 Х/ф «Щасливий
рейс»
07:55, 15:10 Мультфiльм
08:35, 11:40, 00:40 180
градусiв
08:55 Шкiльнi iсторiї
10:45, 02:45 Феєрiя
мандрiв
12:00 Кордони
12:45 Х/ф «Воротар»
14:00 Молода гвардiя
15:00, 17:30, 19:30,
21:00 Служба новин
«Хвиля»
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00, 01:00 Круїзнi
лайнери — рай в океанi
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
20:00 Чекаю гостей
20:15 Наша географiя
20:30 Реальний свiт
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Олександр
Попов»
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

апельсин
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:15, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Х/ф «Повiр, усе
буде добре»
12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:05 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Три зiрки»
21:00 Т/с «Карпов»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мерзла
земля»

06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
12:45 «Мультляндiя»
08:05, 18:30
07:20 «Київ музика»
«Неймовiрна правда
08:00 «СТН-спортпро зiрок»
09:05 «Зiркове життя.
тижневик»
Слава в обмiн на
08:20, 10:20,
родину»
16:40, 17:40, 19:20
10:05, 00:25 Х/ф
«Вiдкритий мiкрофон» «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
08:30, 15:10, 19:30,
11:40 Х/ф «Це мiй
22:00, 23:20 «Столиця»
собака»
13:35, 18:00 «У центрi 13:20, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
уваги»
14:20 «Битва
15:00, 17:00, 19:00,
екстрасенсiв»
21:00, 23:00, 00:30
18:00, 22:00 «Вiкна«Столичнi телевiзiйнi Новини»
21:00 Т/с «Самара»
новини»
22:35 «Вагiтна у 16»
17:10 «Якiсне життя»
23:30 «Доньки-матерi»
18:50 «Паспортний
стiл»
21:25, 00:50 «Служба
порятунку»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:25 Ера будiвництва
07:30 Ера бiзнесу
07:35 На слуху
08:25 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва. О.
Вертинський. Майстер
iлюзорних свiтiв»
10:40 Д/ф «У пошуках
Грецiї»
12:25 Т/с «Монте-Крiсто»
66с.
13:40 Д/ф «Золота ера
саундтрекiв»
14:40 Euronews
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:25 Час-Ч
16:05 Х/ф «Зачарованi
назавжди»
19:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014
21:45 Футбольна самба
22:55 Футбол.Чемпiонат
свiту-2014.1/2 фiналу
(W57-W58)

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:30 М/ф
«Аладдiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:30 «Iлюзiя безпеки.
Не все коту масляна»
12:35, 13:35 «Сiмейнi
мелодрами - 2»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30 Т/с «Веронiка:
втрачене щастя»
21:30, 22:30 Т/с
«Серце не камiнь»
00:05 Т/с «Чорна
стрiла»

07:45, 08:45 Факти.

07:05, 18:55, 22:35
«Економiчний пульс»
07:10, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 Рiдкiсний вид
10:30, 22:00 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
11:00, 20:00 Невiдоме
про вiдомих:шимпанзе
Танганьїки
12:15, 21:40 «Диваки»
13:00, 18:30 «Свiтськi
хронiки»
14:00, 22:40 Загадковi
свiти
15:00 «Сильнi свiту
цього»
16:00 Дикi зiрки
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Вiктор Суворов
21:00 Пам’ятi Миколи
Єременка
23:40 «Джаз-коло»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «ОдесаМама»

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
Д/ф
06:50, 10:00 М/с
08:30 «Агенти впливу» «Клуб Вiнкс: Школа
06:30, 10:15, 16:50 Т/с
чарiвниць»
09:25 Т/с «Вулицi
07:45 Мультик з
08:05 М/ф
розбитих лiхтарiв»
Лунтiком
11:00, 14:00 Служба
08:25 М/с «Черепашки
11:30 Т/с «Капiтан
мутанти нiндзя»
новин ZAMAN
Гордєєв»
08:55 М/с «Гуфi i його
15:10 Т/с «Павутиння команда»
11:30 Гонуль Эсери
10:55 Єралаш
- 4»
12:00, 12:45 Т/с
12:00 Т/с «Маленькi
19:00, 21:40 «Свiдок» таємницi»
«Дороги Iндiї»
14:00 Вiталька
19:30 Т/с «Вулицi
15:00, 21:00 Країна У
14:20 Велике кiно на
розбитих лiхтарiв 15:55 Дайош
молодьож!
ATR
13»
17:45, 20:00 Т/с
22:00 Т/с
16:30, 18:30, 20:30
«Кухня»
«Елементарно»
18:10, 20:35, 22:50 Т/с
Zaman
«Свiтлофор»
23:45 Т/с «Закон i
19:05 Розсмiши комiка
19:10 Маю право
порядок. Злочиннi
22:00 17+
19:50 Рамазан
22:30 6 кадрiв
намiри - 10»
23:20 Одна за всiх
берекети
00:40 Т/с «CSI: Лас00:15 Надто грубо для
Ю-туб’а
Вегас - 12»
21:00 Х/ф

06:00, 13:30, 16:05

06:00, 10:00, 11:15,

10:20, 16:40, 17:40,

вовк»

19:20 «Вiдкритий

14:40, 16:15 Х/ф

мiкрофон»

Надзвичайнi новини
09:55, 16:45 Т/с
«Убивча сила»
12:00, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.

«Недосяжний»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Дiзнавач-2»
22:10 Х/ф «Нiчна

13:35, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Зроблено у

варта»

Києвi»

00:45 Т/с

21:25, 00:50 «Київськi

«Послiдовники»

iсторiї»

06:15, 13:10 Т/с «ОСА»
07:00, 09:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Тiльки про
любов»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зiрки»
21:00 Т/с «Карпов»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни 7»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 У свiтi
справдженої мрiї
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Джульбарс»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Школа
злослiв’я»
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

Син запитує у
батька:
— А як змія
розмовляє?
Батько, дивлячись на тещу:
— Ну, чого ж
ви мовчите?
Онук цікавиться!

06:30 «TOPSHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Х/ф «Привiт,
сестра, прощай,
життя»
10:50 М/ф
«Мегамозок»
12:20 Х/ф «Вiкi,
маленький вiкiнг»
14:00 «КВК»
16:15 Х/ф «Кохання та
iншi неприємностi»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Супер 8»
00:10 Х/ф «Секс Гуру»

07:00, 20:10 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Життя
пiсля людей
08:40, 17:30 Скарби з
горища
09:30, 18:20 Далеко i
ще далi
10:30 Таємницi
Амазонки
11:30 Акули острова
Пасхи
12:20 Мiстична
Україна
13:10, 19:10 Таємницi
зцiлення
14:10, 21:00 НЛО з
минулого
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
22:50 Неймовiрнi
Галапагоси
23:40 Створенi
вбивати
00:30 Покер

06:55 Не намагайтеся
повторити
07:50, 13:20, 18:30
Потрiбна зборка
08:15, 13:45, 18:00 Як
це зроблено?
08:45, 09:10 Наука магiї
09:40, 10:05 Акули
автоаукцiонiв з Далласа
10:35, 11:00, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:30 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
12:25, 00:00 Top Gear
14:15, 14:40 Гiрше
нiкуди
15:10 Золота
лихоманка
16:05 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Пiшки вздовж
Амазонки
21:00, 21:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
22:00, 22:30 Рибальськi
байки Якуба Вагнера
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

13:45 Т/с «Самотнiй

09:15, 19:20

08:00 «Правда життя.
Професiя гуморист»

День

08:00 Свобода слова

06:20 Х/ф «Мiсiя на
Марс»
08:30 Д/п «Знищенi за
мить»
10:30 Д/п
«Протистояння
тварин»
11:30 Д/п «Сто один
пес»
12:30 Д/п «Зброя
майбутнього»
13:30 Д/п
«Надзвичайнi вiйни»
14:30 Т/с «Останнiй
бiй майора Пугачова»
18:30 «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Ментівськi
вiйни-5»
21:00 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
21:25 Х/ф «Ворог мiй»
23:35 Х/ф «Чужий-4»

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

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
12:45 «Мультляндiя»
07:40, 18:30
07:20 «Київ музика»
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:00, 15:00, 17:00,
09:10 Х/ф «Прощання»
19:00, 21:00, 23:00
11:10, 20:05 «Слiдство
«Столичнi телевiзiйнi ведуть екстрасенси»
12:00, 00:25 «Зваженi
новини»
та щасливi - 3»
08:20 «Паспортний
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
стiл»
21:00 Т/с «Самара»
08:30, 15:10, 19:30,
22:35 «Кохана, ми
22:00, 23:20 «Столиця» вбиваємо дiтей»

Ранок

06:40, 10:20 Огляд преси
07:10, 08:15, 22:35, 23:15,
19:00 Т/с «Воронiни» 00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
07:05 Т/с «Ластiвчине
11:30, 12:30, 13:45, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
гнiздо»
22:30, 23:30 Час. Важливо
10:15 Х/ф «Коротке
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
замикання 2»
09:15, 13:15 Час: пiдсумки
12:30 Х/ф «Iнспектор тижня з В. Гайдукевичем
09:50, 13:55, 15:25, 17:25
Гаджет»
Погода на курортах
10:25, 14:20 Погода у свiтi
14:05 Х/ф «Флаббер» 10:35, 18:35, 23:35 Велика
полiтика
18:00 Репортер
11:35 Тема/Хронiка тижня
18:20, 23:00 Абзац!
12:35, 17:35 В кабiнетах
14:35 Кiно з Янiною
22:00 Т/с «Молодiжка» Соколовою
15:45 Мамина школа
23:55 Т/с «Короткий
16:35, 00:35 Машина часу
18:10 Мiсцевий час
курс щасливого
19:30, 20:10, 21:10 Час.
життя»
Пiдсумки дня

06:40, 08:10, 15:55,
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06:35, 08:10, 19:00 Т/с
«Воронiни»
07:00, 18:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
09:10, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
15:00, 22:00 Т/с
«Молодiжка»
18:20, 23:00 Абзац!
23:55 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»

В барі сумний чоловік замовляє
чарку за чаркою. Зрештою бармен
не витримує і запитує:
— Що сталося?
— З дружиною посварився. Вона
обіцяла місяць зі мною не розмовляти.
— Дійсно... Уявляю, як тобі погано.
— І не кажи! Сьогодні останній
день...

06:00, 13:30, 16:05
Д/ф
06:30, 10:15, 16:50,
19:00 Т/с
08:05 М/ф
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Sherfe fashion
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20 Велике кiно на
ATR
16:30, 18:30, 20:30
Zaman
19:50 Рамазан
берекети
21:00 Х/ф

07:10 Х/ф «Iнспектор
ДАI»
08:30, 12:00, 15:00,
19:00, 21:40 «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
12:30 Т/с «Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:15 Т/с «УГРО - 3»
22:00 Т/с «Шах i мат»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри - 10»
00:40 Т/с «CSI: ЛасВегас - 12»

— Ким будеш одягатися на карнавал?
— Шреком.
— Маску купив?
— Поки ні, а ти ким будеш?
— Красунею!
— Маску купила?

2+2

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
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, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:40, 18:20, 23:25 Час
спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:50,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:10 Х/ф «Iнспектор
ДАI»
07:40, 09:30 Т/с
«Контргра»
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30
«СПЕЦКОР»
16:30 Т/с «Ментівськi
вiйни-5»
19:00 Т/с «Меч»
21:25 Т/с «Цiлком
таємно»
00:25 Х/ф «Доказ
смертi»

06:30 «TOPSHOP»

Батько запитує сина:
— Тебе сьогодні викликали до дошки?
— Так. На завтра викликають тебе.

15:15 Т/с «Комiсар

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:55 М/с «Гуфi i його
команда»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14:00 Вiталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош
молодьож!
17:20, 22:00 17+
17:45, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:10, 20:35, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:05 Розсмiши комiка
22:30 6 кадрiв
23:20 Одна за всiх
00:15 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:00, 20:10 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Життя
пiсля людей
08:40, 17:30 Скарби з
горища
09:30, 18:20 Далеко i
ще далi
10:30 Екватор
11:30 У пащi акули
12:20 Мiстична
Україна
13:10, 19:10 Таємницi
зцiлення
14:10 Секретнi iсторiї
15:00, 21:00 НЛО з
минулого
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
22:50 Неймовiрнi
Галапагоси
23:40 Найотруйнiшi
змiї Африки

07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:40 М/с
«Смiшарики»
10:10 Х/ф «Вiкi,
маленький вiкiнг»
11:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 Т/с «Дикий
ангел»
Рекс»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:25 Т/с «Дев’ять
життiв Хлої Кiнг»

06:55 Золота
лихоманка
07:50, 13:20, 18:30
Потрiбна зборка
08:15, 13:45, 18:00 Як
це зроблено?
08:45 Пiшки вздовж
Амазонки
09:40 Швидкi та гучнi
10:35, 11:00, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
11:30, 11:55 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
12:25, 00:00 Top Gear
14:15 Реальнi
далекобiйники
15:10 Чому? Питання
свiтобудови
16:05 П’ята передача
17:00 Махiнатори
20:00 Нове життя
ретро-автомобiлiв
21:00 Мисливцi за
автомобiлями
22:00, 22:30 У гонитвi
за класикою
23:00, 23:30 Битви за
контейнери
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07:00, 08:00, 15:00 Новини
07:30 Ера бiзнесу
07:35, 23:30 На слуху
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України
10:25 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено»
11:55 Мультфiльм «Сан Ча
Коу»
12:25 Т/с «МонтеКрiсто» 67с.
13:40 Як Ваше здоров’я?
14:40 Euronews
15:15 Брифiнг Кабмiну України
15:25 Час-Ч
16:00 Футбол.Чемпiонат
свiту-2014.1/2 фiналу
(W57-W58)
18:00 Футбольна самба
19:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014
21:40 Цикл д/ф
«Неоголошена вiйна.
Записки документалiста»
Ф.5 «26 травня. Добропiлля.
Краматорськ»
22:05 Д/ф «Київська
старовина. Свiт мистецтва.
В.Городецький. Вежа iз
слонової кiстки»
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:35 М/ф
«Аладдiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:30 «Iлюзiя безпеки.
Хто вiдповiсть за
базар»
12:30, 13:30 «Сiмейнi
мелодрами - 2»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30 Т/с «Веронiка:
втрачене щастя»
21:30, 22:30, 23:45 Т/с
«Серце не камiнь»

06:25 Т/с «Таксi»

07:05, 18:55, 22:35
«Економiчний пульс»
07:10, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
10:45, 22:00 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
11:05 Невiдоме про
вiдомих:шимпанзе
Танганьїки
12:15, 21:40 «Диваки»
13:00 «Будь в курсi!»
14:00, 22:40 Загадковi
свiти
15:00, 23:45 «Сильнi
свiту цього»
16:00 Дикi зiрки
17:45 Рiдкiсний вид
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Вiктор Суворов
20:00 Невiдоме про
вiдомих:сiрий вовк
21:00 «Глобал-3000»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «ОдесаМама»

06:00, 10:00, 11:15,

06:50 Т/с «Леся+Рома» 12:45 «Мультляндiя»

«Неймовiрна правда

07:30, 08:00, 12:30,

07:20 «Київ музика»

про зiрок»

08:00, 15:00, 17:00,

09:00 Х/ф «Бiнго-

19:00, 21:00, 23:00

Бонго»

«Столичнi телевiзiйнi

11:00 «Слiдство

новини»

ведуть екстрасенси»

Надзвичайнi новини

08:20, 10:20,

11:55, 00:25 «Зваженi

10:15, 16:40 Т/с

16:40, 17:40, 19:20

«Убивча сила»

«Вiдкритий мiкрофон» 16:00 «Все буде

12:45, 15:45 Факти.

08:30, 15:10, 19:30,

День

22:00, 23:20 «Столиця» 18:00, 22:00 «Вiкна-

13:15 Т/с «Самотнiй
вовк»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20

14:00, 16:15 Т/с
«Платина»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Iржа»

та щасливi - 3»

добре!»

13:35, 18:00 «У центрi Новини»
уваги»

20:10 «Слiдство

17:10 «Київськi iсторiї» ведуть екстрасенси»,

06:35, 08:10, 11:00,
19:00 Т/с «Воронiни»
07:00, 18:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
09:10, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
15:00, 22:00 Т/с
«Молодiжка»
18:20, 23:00 Абзац!
23:55 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»

— Люсю, де
ти вчора вночі
була?
— По району гуляла.
— Він же неблагополучний!
— Ще й який
благополучний!
Дивися — два
айфони і золотий ланцюжок!

22:10 Х/ф «Денна

21:25, 00:50

21:00 Т/с «Самара»

варта»

«Прогулянки мiстом»

22:35 «Хата на тата»

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 18:00, 20:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Новi пригоди
Швейка»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30 Астропрогноз
17:00 Будьте здоровi!
21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Школа
злослiв’я»
23:50 Подорож у чарiвний
край
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

06:00, 13:30, 16:05

08:30, 12:00, 15:00,

Д/ф

19:00, 21:40, 02:05,

«ОСА»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:15, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Тiльки про
любов»
12:00, 19:40 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зiрки»
20:50 Т/с «Карпов»
22:50 Футбол. ЧС
2014. 1/2 фiналу
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07:20, 18:30

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:35 М/ф
«Аладдiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:30 «Iлюзiя безпеки.
Нiтрати»
12:30, 13:30 «Сiмейнi
мелодрами - 2»
14:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30 Т/с «Веронiка:
втрачене щастя»
21:30, 22:30, 23:45 Т/с
«Серце не камiнь»

06:55 Т/с «Леся+Рома» 06:00, 10:00, 11:15,

07:05, 18:55, 22:35
«Економiчний пульс»
07:10, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 Рiдкiсний вид
10:35, 22:00 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
11:00, 20:00 Невiдоме
про вiдомих:сiрий вовк
12:15, 21:40 «Диваки»
13:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:40 Загадковi
свiти
15:00, 23:45 «Сильнi
свiту цього»
16:00 Дикi зiрки
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Вiктор
Суворов
21:00 Пам’ятi Клари
Лучко
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Впiзнай мене, якщо
зможеш»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «ОдесаМама»

06:15, 13:10 Т/с

13:10 Т/с «Самотнiй
вовк»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:15, 16:35 Т/с
«Убивча сила»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00, 16:15 Т/с
«Платина»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Iржа»
22:15 Х/ф «Сестри»
00:00 Т/с
«Послiдовники»

«ОСА»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:15, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Тiльки про
любов»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зiрки»
21:00 Т/с «Карпов»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни 7»

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
06:40, 00:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:25,
22:50, 23:55 Погода в Українi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
07:40, 18:20, 23:25 Час спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 16:25, 00:55, 05:55
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 19:30,
20:10, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
10:25, 14:25, 15:25 Погода
у свiтi
16:35 Зооакадемiя
17:10 Мiграцiйний вектор
17:35, 18:35, 23:35 Машина
часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
06:30, 10:15, 16:50 Т/с 03:30 «Свiдок»
чарiвниць»
09:00
«Випадковий
07:45 Мультик з
08:05 М/ф
Лунтiком
свiдок»
11:00, 14:00 Служба
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
10:00 Т/с «Коломбо»
новин ZAMAN
08:55 М/с «Гуфi i його
12:30 Т/с «Детективи» команда»
11:30 Gonul eseri
10:55 Єралаш
13:05, 19:30 Т/с
12:00, 12:45 Т/с
12:00 Т/с «Маленькi
«Вулицi розбитих
таємницi»
«Дороги Iндiї»
14:00 Вiталька
лiхтарiв - 13»
15:00, 21:00 Країна У
14:20 Велике кiно на
15:15 Т/с «УГРО - 3»
15:55 Дайош
ATR
молодьож!
22:00 Т/с «Тiло як
17:20, 22:00 17+
16:30, 18:30, 20:30
17:45, 20:00 Т/с
доказ - 3»
«Кухня»
Zaman
23:45 Т/с «Закон i
18:10, 20:35, 22:50 Т/с
19:10 Маю право
«Свiтлофор»
порядок. Злочиннi
19:05 Розсмiши комiка
19:50 Рамазан
намiри - 10»
22:30 6 кадрiв
23:20 Одна за всiх
берекети
00:40 Т/с «CSI: Маямi 00:15 Надто грубо для
21:00 Х/ф
Ю-туб’а
- 6»

06:40 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11»
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30
«СПЕЦКОР»
09:30 Х/ф «Таємний
фарватер». Перша
серiя
11:00 Х/ф «Таємний
фарватер». Друга
серiя
12:30 Д/п «За
законами зiрок»
13:30 Д/п «Середнiй
танк Т-34»
13:40 Д/п «Тактика»
13:50 Д/п «Видатнi
авiаконструктори»
14:40 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с «Меч»
21:25 Т/с «Цiлком
таємно»
00:25 Х/ф «Амфiбiя»

06:30 «TOPSHOP»

07:00, 20:10 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Життя
пiсля людей
08:40, 17:30 Скарби з
горища
09:30 У пошуках
пригод
10:30 Екватор
11:30 Напад
акули: iнструкцiя з
виживання
12:20 Мiстична
Україна
13:10, 19:10 Таємницi
зцiлення
14:10 Секретнi iсторiї
15:00, 21:00 НЛО з
минулого
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
18:20 Далеко i ще далi
22:50 Неймовiрнi
Галапагоси
23:40 Акули острова
Пасхи
00:30 Покер

06:55 Чому? Питання
свiтобудови
07:50 Потрiбна зборка
08:15 Як це зроблено?
08:45 Нове життя
ретро-автомобiлiв
09:40 П’ята передача
10:35, 11:00 Битви за
контейнери
11:30 Махiнатори
12:25, 13:20, 14:15,
15:10, 16:05,
17:00, 18:00, 19:00
Смертельний улов
20:00, 20:30, 23:00,
23:30 Мисливцi за
складами
21:00, 21:30 Вантажнi
вiйни
22:00, 22:30
Лiквiдатор
00:00 Top Gear

07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:40 М/с
«Смiшарики»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 Т/с «Дикий
ангел»
15:15 Т/с «Комiсар
Рекс»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:00, 08:00, 15:00 Новини
07:30 Ера будiвництва
07:35 Ера бiзнесу
07:40, 23:30 На слуху
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Х/ф «Сонце у
хмарах»
11:55 Кордон держави
12:25 Т/с «МонтеКрiсто»
68с.
13:40 «Надвечiр’я» з
Т.Щербатюк
14:40 Euronews
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:25 Час-Ч
16:00, 18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014
18:05 Д/ф «Чайна
культура»
21:40 Цикл д/ф
«Неоголошена вiйна.
Записки документалiста»
Ф.6 «Батальйон «Азов»
22:10 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва. О.Екстер»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

07:30, 08:00, 12:30,

Вишгород
2+2

06:35, 08:10, 19:00 Т/с 06:40 Огляд преси

2+2

06:40 Т/с «Спецзагiн
07:00, 08:00, 09:00,
Кобра 11»
12:45 «Мультляндiя»
10:00, 11:00, 12:00,
«Неймовiрна правда
«Воронiни»
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
13:00, 14:00, 15:00,
Воїни дорiг»
07:20 «Київ музика»
16:00,
17:00,
18:00,
про зiрок»
07:00, 18:00 Репортер
09:00, 18:30
19:00, 20:00, 21:00,
08:00, 15:00, 17:00,
09:10 Х/ф «Здрастуйте 07:05 Т/с «Ластiвчине 22:00, 23:00, 00:00 Час «СПЕЦКОР»
новин
09:30 Х/ф «Таємний
19:00, 21:00, 23:00
07:10, 08:15, 22:35,
Вам!»
фарватер». Третя
гнiздо»
23:15 Бiзнес-час
«Столичнi телевiзiйнi
серiя
07:30, 08:30, 09:30,
11:10, 20:10 «Слiдство
11:00 Х/ф «Таємний
09:10, 16:00 Т/с «Не
новини»
10:30, 11:30, 12:30,
фарватер». Четверта
13:30, 14:30, 15:30,
ведуть
екстрасенси»
08:20, 10:20,
16:30, 17:30, 18:25,
серiя
родись вродлива»
22:30, 23:30 Час.
12:30 Д/п «Таємницi
12:05, 00:25 «Зваженi
16:40, 17:40, 19:20
Важливо
11:00 Т/с «Щасливi
пiдводних мiст»
07:40, 18:20, 23:25 Час
«Вiдкритий мiкрофон» та щасливi - 3»
13:30 Д/п «Важкий
спорту
разом»
07:50 Автопiлот-новини танк IС-2»
08:30, 15:10, 19:30,
16:00 «Все буде
08:40 Трансмiсiя-новини 13:40 Д/п «Тактика»
15:00, 22:00 Т/с
08:50 Драйв
22:00, 23:20 «Столиця»
13:50 Д/п «Видатнi
добре!»
09:35, 10:35, 11:35,
авiаконструктори»
«Молодiжка»
13:35, 18:00 «У центрi
12:35, 13:35, 14:35,
14:40 Д/п «Таємницi
18:00, 22:00 «Вiкна15:35, 19:30, 20:10,
уваги»
21:10 Час. Пiдсумки дня розвiдки»
18:20, 23:00 Абзац!
Новини»
17:10 Територiя закону 15:30 «Українськi
17:10 «Служба
17:35 Велика полiтика сенсацiї»
23:55 Т/с «Короткий
21:00 Т/с «Самара»
18:10 Мiсцевий час
16:30, 19:00 Т/с «Меч»
порятунку»
18:30 Вiкно в Європу
курс щасливого
21:25 Т/с «Цiлком
22:35 «Давай
21:40 Час-Тайм
21:25 «Прогулянки
таємно»
00:35 Кiно з Янiною
00:25 Х/ф «Гiбрид»
Соколовою
поговоримо про секс» життя»
мiстом»

06:30 «TOPSHOP»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00 Будьте здоровi!
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55, 11:40 Феєрiя
мандрiв
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
10:15 Наша географiя
10:50 Адреналiн
12:45 Х/ф «Золотий
ключик»
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:10 Мультфiльм
16:00 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:20, 22:00 Кордони
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:40 Х/ф «Адмiрал
Нахiмов»
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

06:55 Найбiльший

07:40, 18:55

06:00, 13:30, 16:05
Д/ф
06:30, 10:15, 16:50,
19:00 Т/с
08:05 М/ф
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Dizayn efendi
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20 Велике кiно на
ATR
16:30, 18:30, 20:30
Zaman
19:50 Рамазан
берекети
21:00 Х/ф

08:30, 12:00, 15:00,

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
19:00, 21:40 «Свiдок»
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
09:00 «Випадковий
чарiвниць»
свiдок»
07:45 Мультик з
10:00 Т/с «Коломбо» Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
12:30 Т/с «Детективи» мутанти нiндзя»
08:55 М/с «Гуфi i його
13:05, 19:30 Т/с
команда»
«Вулицi розбитих
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
лiхтарiв - 13»
таємницi»
15:15 Т/с «УГРО - 3» 14:00 Вiталька
15:00, 21:00 Країна У
22:00 Т/с «Низьке
15:55 Дайош
молодьож!
зимове сонце»
17:20, 22:00 17+
23:45 Т/с «Закон i
17:45, 20:00 Т/с
«Кухня»
порядок. Злочиннi
18:10, 20:35, 22:50 Т/с
намiри - 10»
«Свiтлофор»
19:05 Розсмiши комiка
00:40 Т/с «CSI: Маямi
22:30 6 кадрiв
23:20 Одна за всiх
- 6»

07:00, 20:10 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Життя
пiсля людей
08:40, 17:30 Скарби з
горища
09:30, 18:20 Далеко i
ще далi
10:30, 22:50
Неймовiрнi
Галапагоси
11:30 Створенi
вбивати
12:20 Мiстична
Україна
13:10, 19:10 Таємницi
зцiлення
14:10 Секретнi iсторiї
15:00, 21:00 НЛО з
минулого
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
23:40 У пащi акули
00:30 Земля: еволюцiя
планети

07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:40 М/с
«Смiшарики»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 Т/с «Дикий
ангел»
15:15 Т/с «Комiсар
Рекс»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

корабель у свiтi
07:50 Потрiбна зборка
08:15 Як це зроблено?
08:45, 09:10 Мисливцi
за складами
09:40 Нове життя
ретро-автомобiлiв
10:35 Махiнатори
11:30, 12:25, 13:20,
14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 18:00, 20:00
Смертельний улов
22:00 Будинки на
деревах
23:00, 23:30
Лiквiдатор
00:00 Top Gear

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:00, 21:25 Шустер
LIVE
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:25 Ера бiзнесу
07:30 На слуху
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
10:00 Х/ф
«Закохаймось»
12:25 Т/с «МонтеКрiсто»
13:35 Д/ф «Ален
Башунг. Створення
мрiї»
14:40 Euronews
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:25 Час-Ч
16:00, 18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014
18:05 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва. Модель свiту
братiв Тобiлевичiв»
00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:35 М/ф
«Аладдiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:30 «Iлюзiя безпеки.
Шахраї»
12:35, 13:35 «Сiмейнi
мелодрами - 2»
14:30, 01:50 Т/с
«Величне столiття.
Роксолана - 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
22:30 «Свiтське
життя»
23:35 Х/ф «Лiнкольн
для адвоката»

06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:00 Т/с
«Самотнiй вовк»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 16:45 Т/с
«Убивча сила»
11:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Дiстало!
14:10, 16:15 Т/с
«Платина»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:15 Т/с «Iржа»
22:10 Х/ф «Пiжмурки»
00:20 Т/с
«Послiдовники»

06:00, 10:00, 11:15,

07:05, 18:55, 22:35
«Економiчний пульс»
07:10, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
10:45, 22:00 «Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою»
11:05 Невiдоме про
вiдомих:сiрий вовк
12:15, 21:40 «Диваки»
13:00 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:40 Загадковi
свiти
15:00, 23:45 «Сильнi свiту
цього»
16:00 Дикi зiрки
17:45 Рiдкiсний вид
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Вiктор Суворов
20:00 Невiдоме про
вiдомих. Мисливцi:
хижаки зi свiтовим iм’ям
21:00 Пам’ятi Ганни
Самохiної
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Снайпери.
Кохання пiд прицiлом»

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф «Солiстка
балету»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «За тих, хто
в морi»
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

«ОСА»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:15, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Тiльки про
любов»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Три зiрки»
21:00 Т/с «Карпов»
23:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни 7»

12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:40,
17:40, 19:20, 21:25
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 15:10, 19:30,
21:35, 23:20 «Столиця»
13:35, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10, 00:50
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08:00, 08:25 М/с «Гуфi 06:15 Х/ф «Чотири

06:00, 18:20
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:10 Х/ф «Рай для
брехуна»
10:00 Невiдоме про
вiдомих. Мисливцi:
хижаки зi свiтовим
iм’ям
11:15 Х/ф
«Повернення
Фантоццi»
13:55 За сiм морiв
14:40 Загадковi свiти
16:00 Сльози свiту.
Африка
17:00 «Ронiн» Ток-шоу
з Дмитром Видрiним
17:50 Захоплююча
зоологiя
18:30 «Глобал-3000»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Марлен Хуцiєв
21:40 Х/ф «Маленька
Вiра»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

08:00 «Школа доктора 07:00, 19:00 Подiї
07:15, 09:00 Т/с
Комаровського»
«Iнтерни»
08:30 «Городок»
10:00 Один за сто
годин
09:30 «Новини»
11:00 Х/ф «Любов iз
10:00 Х/ф «Неймовiрнi пробiрки»
13:10 Т/с «Нахабниця»
пригоди iталiйцiв у
17:15, 19:40 Т/с
Росiї»
«Чотири пори лiта»
22:50 Футбол. ЧС
12:10, 02:15 Т/с
2014. Матч за 3-є
«Iлюзiя щастя»
мiсце
16:15 «Мiжнародний

06:35, 08:10, 11:00,
19:00 Т/с «Воронiни»
07:00, 18:00 Репортер
07:05 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
09:10, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
15:00 Т/с «Молодiжка»
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Завжди
говори «Так»
00:00 Х/ф «Великi
неприємностi»

Зима, вечір, холодно. На засніженій дорозі стоїть даішник. Назустріч несеться джип. Він його
зупиняє і підходить ближче, але
коли бачить двох амбалів — розгублюється.
Голос із машини:
— Шо нада?
— Поколядувать можна?

«Прогулянки мiстом»

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Пiдсумки
06:25 На слуху
07:05 Вiд першої особи
07:30 Д/ф «Приречений
на любов»
08:05 Шустер LIVE
11:30 Як це?
12:00 Хто в домi хазяїн
12:35 Книга.ua
13:20 Т/с
«МонтеКрiсто» 70с.
14:40 Х/ф «Останнiй
кордон»
16:55 В гостях у
Д.Гордона
18:00 Прем’єра. Д/ф
«Блукаюча зiрка Iсаака
Бабеля»
18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014
21:00 Пiдсумки дня
21:45 Футбольна самба
22:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Матч за третє мiсце
(L61-L62)
00:55 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»

07:45 Х/ф «Пiрати ХХ
столiття»
09:15, 18:55
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:30 Х/ф «Мiй
генерал»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:05, 22:35 Х/ф
«Спадкоємиця»
00:45 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»

06:00, 13:30, 16:05

08:30, 15:00, 19:00
«Свiдок»
09:00 Т/с «Детективи
06:30, 10:15, 16:50 Т/с
Т.Устинової. «Сьоме
08:05 М/ф
небо»
11:00, 14:00 Служба
13:00 Т/с «Вулицi
новин ZAMAN
розбитих лiхтарiв 13»
11:30 Прогулянки
15:15 Т/с «УГРО - 3»
по Криму з О.
19:30 Х/ф «Домовий»
Гайворонським
21:45 Х/ф «Великi
12:00, 12:45 Т/с
грошi»
«Дороги Iндiї»
23:50 Х/ф
«Турбулентнiсть»
14:20 Велике кiно на
Д/ф

ATR
16:30, 18:30, 20:30
Zaman
19:10 Маю право
19:50 Рамазан
берекети
21:00 Х/ф

Дитинство —
це
щаслива
пора, коли біжиш вночі з
туалету і радієш, що тебе
не з’їли.

00:05 Х/ф

06:00, 08:00

телевiзiйнi новини»

01:00 Х/ф «Здається, я «Перевертень у

19:40, 21:20, 23:00

кохаю свою дружину» погонах»

«Столиця»

фестиваль гумору
«Юрмала 2013»«
17:55, 20:35 Т/с «Вона
не могла iнакше»
20:00 «Подробицi»
22:35 Х/ф «Слiпе
щастя»

Я так яро борюся з моєю
вродженою
лінню,
що
коли, нарешті,
перемагаю
її, то вже не
маю сил іти до
школи...

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:55 М/с «Гуфi i його
команда»
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14:00 Вiталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош
молодьож!
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
18:10, 22:30 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Х/ф «Ялинки 2»
21:45 6 кадрiв
23:20 Х/ф «Дев’ята
брама»

06:15 «Обережно,

06:30 «TOPSHOP»

модерн!»

07:30 Т/с «Хто у домi

06:40 Т/с «Спецзагiн

господар»

Кобра 11»
08:35 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00, 18:30
«СПЕЦКОР»

09:00 «Мультфiльми»
09:40 М/с
«Смiшарики»
10:00 Т/с «Всi жiнки -

09:30 Х/ф «Доля

вiдьми»

резидента»

13:40 Т/с «Дикий

12:40 «Нове Шалене

ангел»

вiдео по-українськi»

15:15 Т/с «Комiсар

14:25 «Облом UA.

Рекс»

Новий сезон»
16:30 Т/с «Меч»
19:00 Т/с «I була

17:10 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана вечеря»

вiйна»
22:00 Х/ф «Шаолiнь»

19:10 «Орел i Решка»

00:35 Х/ф

20:10 «КВК»

«Мегапавук»

22:20 «Люди П’ятницi»

07:00, 20:10 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Життя
пiсля людей
08:40, 17:30 Скарби з
горища
09:30, 18:20 Далеко i
ще далi
10:30 Неймовiрнi
Галапагоси
11:30 Найотруйнiшi
змiї Африки
12:20 Мiстична
Україна
13:10, 19:10 Таємницi
зцiлення
14:10 Секретнi iсторiї
15:00, 21:00 НЛО з
минулого
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
22:50 Замерзла
планета
23:40 Напад
акули: iнструкцiя з
виживання

06:55 Як влаштована
Земля
07:50, 13:20, 18:30
Потрiбна зборка
08:15, 13:45, 18:00 Як
це зроблено?
08:45 Смертельний
улов
10:35, 11:00, 19:00,
19:30 Лiквiдатор
11:30, 11:55 Шукачi
скарбiв Америки
12:25, 00:00 Top Gear
14:15 Голi та наляканi
15:10 Не намагайтеся
повторити
16:05, 16:30 Що у вас
у гаражi?
17:00 Махiнатори
20:00, 20:30 Наука
магiї
21:00, 22:00 Динамо зустрiч iз iлюзiонiстом
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

08:05 «Караоке на
06:10 М/с «Сильвестр
Майданi»
i Твiтi»
та його команда»
таксисти i собака»
«Мультляндiя»
09:00 «Все буде
07:35 М/с «Том i
09:00 М/ф «Маша i
08:20 Зiрка YouTube
смачно!»
07:20 «Київ музика»
10:15 «Хата на тата» Джеррi»
ведмiдь»
09:30 Дача
10:00 «Якiсне життя»
12:10 «Кохана, ми
10:50 Х/ф «Том i
09:15 «Свiтське
10:00 Квартирне
вбиваємо дiтей»
10:30 «Зроблено у
Джеррi: Робiн Гуд i
14:05 Х/ф
життя»
питання
Києвi»
«Спадкоємиця»
миша-веселун»
10:20 Х/ф «Понаїхали
10:50 Х/ф «Сестри»
18:00 Х/ф «Мамочка
11:00 «Run.OK»
12:00 Хто зверху-1
моя»
тут»
12:35, 13:00 Т/с
11:35, 16:55, 19:20
21:35 «Вагiтна у 16»
15:50 Т/с «Воронiни»
14:15 «Вечiрнiй Київ
«Дiзнавач-2»
«Вiдкритий мiкрофон» 22:35 «Доньки-матерi» 18:40 Феномен
- 2014»
23:30 «Давай
12:45 Факти. День
13:30 «Київськi iсторiї» поговоримо про секс» 23:45 Люди Хе
16:30, 20:15 «Вечiрнiй
14:50, 20:10 Т/с «Iржа» 15:30 «Служба
На дачі п’яний чоловік поповзки
квартал»
18:45 Факти. Вечiр
порятунку»
пробирається додому, а назу18:30 «Розсмiши
стріч йому змія повзе.
19:15 Надзвичайнi
17:20
«Українська
комiка - 5»
Чоловік:
новини. Пiдсумки
пiсня року»
19:30 ТСН:
— Ти куди повзеш?
22:10 Х/ф «Останнiй
19:00, 21:00, 22:40,
«Телевiзiйна служба
Змія:
герой»
— Шшшшш...
00:20 «Столичнi
новин»
22:20 Х/ф «Ред- 2»

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
06:40 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:40, 23:20
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:50, 23:55 Погода в
Українi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 15:25, 17:25
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
10:25, 14:25 Погода у свiтi
17:15 Мотор
17:35, 18:35 Машина Часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд
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06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
«Хвиля»
08:00 Кабрiолет
08:25 180 градусiв
09:00 Подорож у чарiвний
край
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шуба-Дуба-ZOO!!!
12:00, 21:05 Кордони
12:45 Х/ф «МиклухоМаклай»
14:20, 00:20 Мелодiї XX
столiття
15:00 Вiдбиття
15:30 Мультфiльм
16:00 Наша географiя
16:20 Таємницi руїн
17:10 FitnessTime
17:30 Х/ф «Повернення
Василя Бортникова»
19:00 Реальний свiт
19:30 Феєрiя мандрiв
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:30 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «Командир
корабля»

Чоловік:
— Правильно, всі сплять, не будемо голосно розмовляти...

06:00, 18:45 Д/ф

07:35 Т/с «Детективи

07:00 Ezan sedasi

Т.Устинової. «Сьоме

07:25 Дитячий блок

небо»

08:40 Прогулянки

11:30 «Речовий

по Криму з О.

доказ». Лiсовий

Гайворонським

перевертень

09:00 Гонуль эсери

12:00 «Головний

09:35 Sherfe fashion

свiдок»

10:00 Dizayn efendi

12:55 «Випадковий

10:25 Золоте столiття

свiдок»

кiно

13:30 «Правда

12:40 Т/с

життя. Професiя

15:45 Yirla, sazim

авiаробiтник»

16:30 Tarih sedasi

14:00 «Крутi 90-тi»

16:50 Х/ф

14:50 Т/с «Вулицi

19:50 Рамазан

розбитих лiхтарiв»

берекети

19:00 Т/с «Каменська

20:30 Bu afta

- 5»

21:10 Велике кiно на

22:30 Т/с «Говорить

ATR

полiцiя!»

06:30, 18:10 Мiсцевий час
06:40, 14:35, 18:35, 19:35, 22:35
Машина часу
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, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:40,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:35 180 градусiв
08:15, 13:25, 16:10 Погода на
курортах
08:35, 16:35, 20:35, 02:15 В
кабiнетах
09:10 Мотор
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:10 Вiкно в Європу
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:10 Зооакадемiя
13:10 Драйв
13:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:15, 20:20 Тема/Хронiка
тижня
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Фiксики»
11:15 М/ф «Пригоди
братика кролика»
12:30 Х/ф «Бременськi
музиканти»
13:35 Х/ф «Щасти,
Чарлi. Кiнощоденник
подорожi»
15:00 Х/ф «Лiто, пляж,
кiно!»
16:35 Х/ф «Дiтишпигуни 4: Крадiї
часу»
18:10 Х/ф «Ялинки-2»
20:00 Розсмiши комiка
21:50, 00:35 Уральскi
пельменi
22:45 6 кадрiв

2+2

06:15 «Обережно,

06:30 «TOPSHOP»

модерн!»

07:30 «Мультфiльми»

07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськi»

09:00 М/с
«Смiшарики»
09:30 М/ф «Барбi i 12

09:00 «Облом UA.

танцюючих принцес»

Новий сезон»

11:00 Х/ф «Безголовi»

11:00 Т/с «Правила

13:00
«ВусоЛапоХвiст»

угону»

15:00 «Орел i Решка.

19:00 Х/ф «Мастер»

СРСР»

21:00 Х/ф

17:00 «Орел i Решка.

«Найманець»

Шопiнг»

23:00 Х/ф «Помста»

Читаючи текст
у к р а ї н с ь ко ю
мовою, Азаров
примудрився викликати диявола.

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Воїни крижаних
дорiг
10:30, 21:00 Життя
пiсля людей
12:30 Неймовiрнi
Галапагоси
14:30 Замерзла
планета
15:30 Далеко i ще далi
18:20 НЛО з минулого
00:00 Що? Де? Коли?

18:00 Х/ф «Троє
в каное 2. Поклик
природи»
19:50 «Вечiрнiй
квартал»
22:00 «КВК»
00:20 М/ф «РоналВарвар»

06:00, 13:20 Нове життя
ретро-автомобiлiв
06:55 Пiшки вздовж
Амазонки
07:50, 08:15 Рибальськi
байки Якуба Вагнера
08:45 Смертельний
улов
10:35, 11:00 Мисливцi
за складами
11:30, 11:55 Вантажнi
вiйни
12:25 Мисливцi за
автомобiлями
14:15, 14:40 У гонитвi
за класикою
15:10, 15:35, 16:05,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Класика з
Пiвденного пляжу
20:00 Самогонники
21:00 Спецзагiн на
завданнi
22:00 Мафiя амiшiв
23:00 Динамо - зустрiч
з iлюзiонiстом
00:00 Наука магiї
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Вишгород
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06:40 Крок до зiрок
07:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
08:00 Шеф-кухар
країни
09:30 Х/ф «Конфуцiй»
11:55 Фольк-music
13:20 Т/с
«МонтеКрiсто» 71с. (1)
14:35 Х/ф «Останнiй
кордон»
16:50 В гостях у
Д.Гордона
17:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Матч за третє мiсце
(L61-L62)
20:00 Пiдсумки дня
20:20 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Церемонiя закриття
20:45 Футбольна
самба
21:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Фiнал (W61-W62)
00:30 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

08:00, 08:25 М/с «Гуфi та
його команда»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12:05 «Машинi казки. Маша
i ведмiдь»
12:45 Х/ф «Будинок великої
матусi»
14:40, 21:00 «Мiй малюк
зможе»
15:55 «Мiняю жiнку «
17:30 «Розсмiши комiка - 5»
18:30 «Українськi сенсацiї» «Кремлiвська родина»
19:30 «ТСН-Тиждень»
22:10 Х/ф «Час»

06:25 Х/ф «Повернення
Фантоццi»
10:00 Великi монархи
Єгипту
11:00 «Щоденник для
батькiв»
12:00 Х/ф «Рай для
брехуна»
14:40 За сiм морiв
15:30 Сльози свiту.
Африка
16:40 Ювiлейний
концерт В.Гришко (за
участю А.Лорак)
18:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15, 23:50 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Пам’ятi Марини
Голуб
21:50 Х/ф «Складна
iнтрига з жiнками»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:35 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»«
08:00 «уДачний
проект»
09:00 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:05 «Сусiд на обiд»
12:05 Х/ф «Життя
пiсля життя»
14:05 Х/ф «Слiпе
щастя»
18:00, 21:55 Т/с «Вона
не могла iнакше»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:50 Х/ф «Мiцний
шлюб»

06:45 Зiрка YouTube
07:55 Дивитись усiм!
09:50 Х/ф «Каратепацан»
12:35, 13:00 Т/с
«Платина»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф
«Годинникар»
22:15 Х/ф «Пiжмурки»
00:40 Х/ф «Останнiй
герой»

Чистка подушок
Виготовлення стьоганих ковдр,
перин, постільна білизна з якісних
тканин.
Продаж наволочок усіх розмірів
(пров. Квітневий, 1 (район ринку), тел: (050) 823-34-58, Тетяна

Зворотній зв’язок
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
З початку року Вишгородський
Центр обслуговування платників податків відвідало понад 17 тисяч мешканців нашого району. Прийнято та
оброблено вхідної кореспонденції за 6
місяців — 13049 документів. За цей період платники податків отримали більше 3,5 тис. адміністративних послуг.
айбільш запитуваними серед
них є послуги з видачі картки
платника податків та внесення
до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової
картки платника податків. Друге та третє
місця за популярністю займають послуги
з видачі довідки про подану декларацію
про майновий стан і доходи та реєстрації
розрахункових книжок.
Для зручності платників кожна по-
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ТЕЛЕпрограма

2014 року

06:20 Подiї
07:00 Таємницi зiрок
07:55 Т/с «Нахабниця»
12:00 Т/с «Три зiрки»
15:50 Т/с «Чотири
пори лiта»
19:00 Подiї тижня
20:45 Т/с «Iнтерни»
21:50 Футбол. ЧС
2014. Фiнал
00:00 Великий футбол

— У спортзал
по понеділках
не ходжу.
— А чому?
—
Розумієш,
багато
людей
по понеділках
починають нове
життя, тому я
приходжу у вівторок — нове
життя у них вже
закінчилося і в
залі порожньо.

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:15 «Приречений на
любов»
09:50, 18:00, 20:00,
22:00 «Столиця»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
17:00, 19:00 «У центрi
уваги»
17:50, 18:50,
19:50, 20:50, 22:50
«Вiдкритий мiкрофон»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
21:30, 23:30 «СТНспорт-тижневик»

07:25 Х/ф
«Карнавальна нiч»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:45 «Караоке на
Майданi»
11:40 Х/ф «Самара»
15:15 Х/ф «Мамочка
моя»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
21:00 Х/ф «Мама
напрокат»
22:50 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
01:05 Х/ф «Чисте
небо»

06:40 Наша географiя
06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
07:25 Вiдбиття
08:00 Кримська кругосвiтка
08:25 FitnessTime
08:50, 22:30 Астропрогноз
09:00 Подорож у чарiвний
край
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:00, 17:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Максимка»
14:00 Молода гвардiя
15:00 Х/ф «Повернення
Василя Бортникова»
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:40 Мультфiльм
17:05 Як працюють машини
18:10 Кабрiолет
19:10 Таємницi руїн
20:05 Круїзнi лайнери - рай
в океанi
21:05 Кордони
22:00 Легенди росiйської
долi
22:40 Х/ф «Подруги»
00:15 Вiд заходу до
свiтанку

06:00, 09:00 Д/ф

06:45 М/ф «Скубi Ду.
Абракадабра Ду»
08:00 Х/ф «Люба, я
збiльшив дитину»
09:45 Х/ф
«Багатенький Рiччi»
11:40 Файна Украйна
13:50 Хто зверху-1
15:45 Т/с «Воронiни»
18:40 Шоумастгоуон
00:35 Х/ф «Сiм життiв»

07:15, 11:25, 14:25, 17:25,
22:55, 23:55 Погода в Українi
07:20, 08:20, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
07:35 180 градусiв
08:25 Погода у свiтi
08:35, 20:35 В кабiнетах
09:10, 12:35, 19:35 Велика
полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в Америку
10:25 Погода на курортах
11:10 Технопарк
11:35, 17:35, 22:35 Кiно з
Янiною Соколовою
13:35 Мотор
14:35 Феєрiя мандрiв
17:15 Палати
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час: пiдсумки тижня з
В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону

06:30 «TOPSHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:00 М/с
«Смiшарики»
08:30 М/ф «Барбi i 12
танцюючих принцес»
10:00 «Їмо вдома»
11:30
«ВусоЛапоХвiст»
12:20 «Топ-модель
по-американськи»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
16:00 «Орел i Решка.
СРСР»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Фантом»
22:00 «КВК»
00:15 Х/ф «Кактус»

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

07:00 Ezan sedasi
07:25 Дитячий блок
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:35 Sherfe fashion
10:00 Gonul eseri
10:25 Радянське кiно
12:00 Т/с «Дорогами
Iндiї»
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50, 20:30 Велике
кiно на ATR
19:50 Рамазан
берекети

06:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
08:05 Т/с «Каменська
- 5»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Розвiдка. Воронимогильники
12:00 «Агенти впливу»
12:50, 22:45
«Випадковий свiдок»
13:10 Х/ф «Домовий»
15:15 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
19:00 Т/с «Павутиння
- 4»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Риба
Франкенштейна»

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

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Фiксики»
11:10 М/ф «Медовий
переполох»
11:55 М/ф «Школа
монстрiв. 13 бажань»
13:15 Х/ф «Снiговi
пригоди цуценят
Санти»
14:45 Х/ф «Дiтишпигуни 4: Крадiї
часу»
16:15 Панянкаселянка
17:05 Королева балу
18:00 Країна У
20:00 Розсмiши комiка
21:50 Уральскi
пельменi
22:45 6 кадрiв

слуга має інформаційну картку. З неї
платники можуть дізнатися перелік документів, необхідних для отримання довідки, порядок та спосіб їх подання, термін
видачі, способи отримання результату.
У зручних для відвідувачів місцях
встановлені скриньки для заяв та пропозицій. Анкети платникам та громадянам
надають консультанти-модератори. Опитування допомагають поліпшити якість
обслуговування, зміцнити відносини з
платниками, точно визначити ті чи інші
вподобання клієнтів. У центрі також встановлені камери відеоспостереження.
«Керівництво ОДПІ приділяє велику
увагу діяльності центру обслуговування, оскільки його якісна робота — наша
принципова позиція. Нам дуже важливо
отримувати зворотній зв’язок від громадян, аби спільними зусиллями вдосконалювати обслуговування та розвивати
використання електронних сервісів»,
— підсумувала виконуюча обов’язки на-

чальника Вишгородської ОДПІ Світана
Стасюк.
Із переліком адміністративних послуг, які можна отримати у Вишгородському центрі обслуговування платників,
та зразками заяв можна ознайомитися
на сайті територіального органу Міндоходів у Київській області: http://kyivobl.
minrd.gov.ua/okremi-storinki/tsentriobslugovuvannya-platnikiv-poda/75737.
html.

ВІТАЄМО з днем народження
Анатолія Анатолійовича КОТЕНКА!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,
у,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіхів, везіння,
У справах — вічного горіння!
Від душі любові ми бажаєм
І хай Господь Бог допомагає.
З днем народження!
З повагою трудовий колектив ФОП Шока А. М.
Терміново потрібні: пакувальники, вантажники. Робота в Старих Петрівцях, своєчасна заробітна плата, безкоштовна розвозка.
Медична книжка — обов’язково!
Звертатися за тел: (063) 360-07-88, Анна
(067) 215-18-14, Юлія

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30 У пошуках
iстини
09:10 Воїни крижаних
дорiг
11:00, 21:30 Життя
пiсля людей
13:00 Замерзла
планета
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Секретнi iсторiї
00:30 Титани

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

06:55, 07:20 Шукачi
скарбiв Америки
07:50, 08:15 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
08:45, 23:00 Будинки
на деревах
09:40, 10:05 Убивчi
дилеми
10:35 Динамо
11:30, 11:55 Наука
магiї
12:25 Динамо - зустрiч
з iлюзiонiстом
13:20, 13:45, 20:00,
20:30 Крутiше не
придумаєш
14:15, 14:40 Що було
далi?
15:10, 15:35, 16:05,
16:30, 17:00, 17:30,
00:00 Рибальськi
байки Якуба Вагнера
18:00 Самогонники
19:00 Як це зроблено?
19:30 Потрiбна зборка
21:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
22:00, 22:30 Дивнi
зв’язки

Безкоштовні оголошення

Податкова відповідальність

ВІТАЄМО з днем народження
нн
Анатолія Миколайовича ШОКУ
ШОКУ!
Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,і,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній за столом,
І на дружбу Ви багаті,
м.
До людей Ви — лиш з добром.
Зі святом Вас віта сьогодні
ив!
Весь наш дружний колектив!
Працьовиті, гарні, мужні
Будьте Ви і повні сил!
Ви заслужили повагу і шану,
Квітів чудових букет полум’яних.
Хай Вас завжди обминають тривоги,
Щасливими будуть життєві дороги.
З днем народження!
З повагою трудовий колектив ФОП Шока А. М.

07:00 «Маски-шоу»
10:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськi»
11:00 «Облом UA.
Новий сезон»
12:00 «Бушидо»
14:00 Жiночий
американський
футбол
15:00 Х/ф «Арктичний
вибух»
17:00 Х/ф «КонанВарвар»
19:30 Х/ф «Глибина»
21:40 Х/ф «Ефект
Колiбрi»
23:40 Х/ф «Планета
страху»

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Послуга доглядальниці (медична освіта)
Тел: (067) 660-18-94, (063) 195-30-02, (066) 730-24-11
Пошив, ремонт одягу, вишивка вишиванок на
дому. Тел: 23-095, (096) 392-69-74

ПРОДАМ
Стінки «Бриз», «Коперник», б/в, недорого.
Тел: (067) 456-41-05
Погріб (цегла 1,40 х 2,10), кооператив «Весна».
Тел: (097) 433-06-45
2 шиншили-хлопчики/4 міс/ чорний оксамит,
450 грн. Тел: (093) 487-77-47
3-кімнатну квартиру 4/5, 64/40/9 м2, смт Димер.
500 тис. грн (067) 253-18-33
Гараж, кооператив «Екран». Тел: (066) 341-23-71
Газовий котел б/в, двоконтурний. Ціна 1 200 грн
Тел: (098) 458-34-57

ЗДАМ
Гараж: кооператив «Екран», 2 пов., 300 грн. Тел: (066) 025-01-25

Спілка підприємців
Вишгородщини ВІТАЄ
з днем народження
члена Спілки
Анатолія
Миколайовича ШОКУ!
З днем народження
Вас щиро вітаємо,
безмежного щастя
людського бажаємо.
Завзяття в роботі,
поваги людей,
здійснення планів,
блискучих ідей!

Виставки

Вишгород
Влас. інф.
ФОТО — Тетяна ГРИНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Патріотичним настроєм та національним підйомом зараз просотане
буквально все наше життя. Не залишилися осторонь і вихованці ВМКДНЗ
(ясел-садка) «Ластівка».
а чолі з керівником гуртка зображувального мистецтва Тетяною
Гриненко маленькі «ластів’ята»
взяли участь у конкурсі колективних малюнків «Моя Україна».
Різноманітністю порадували дорослих
дитячі витвори: тут і барвисті літні квіти, і
яскраві метелики, і розкішні соняшники, і
граційні лелеки, і соковиті маки, і незвичайний український вінок — і все це під
лагідним українським сонцем.

Н

Маленькі художники були у захваті від
процесу створення колективної композиції: обговорили сюжет малюнка, вибрали
фарби, розподілили роботу. Діти працювали пальчиками, долоньками та кулачками. Ця техніка малювання дуже проста
у виконанні, доступна і цікава для дітей.
А дорослих задовольнив результат:
кожен малюнок свідчив про свідомість та
старанність дітей, їх відповідальність та
наполегливість, дружні стосунки між собою, повагу до дорослих, любов до рідної
землі.
А отже, виховательська робота, для
когось така непрестижна, але важлива і
потрібна, дає бажані результати. Сподіваємось, що наші діти виростуть з бажанням і готовністю оберігати та захищати
честь і славу України — справжніми патріотами!

Звили гніздо лелеки — група «Барвінок»

5 липня

2014 року
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Український віночок — група «Ромашки»

Лебеді летять над соняшниками — група «Калинка»

Моя Україна — долоньками

Поле маків — група «Маки»

Яскраве сонце над землею — група «Віночок»

Дерево життя — група «Дзвіночки»

Літо прийшло — група «Соняшники»

12

9 листопада
року
5 липня 2013
2014
року

Дата

Алла ПЛОТНІКОВА, завідуюча
відділом охорони пам’яток
Вишгородського історикокультурного заповідника

20 років – Вишгородському заповіднику

Вишгород як історичне місто характеризується, перш за все, унікальним ландшафтом, основна своєрідність якого — високе правобережне
плато. Саме на ньому і розвивалося
місто від його витоків.
Високі наддніпрянські кручі правобережжя завжди були ніби природним
п’єдесталом для окремих архітектурних
споруд. Разом із тим, на території ландшафту існує ряд рослин та чагарників,
що є пам’ятками природи. Це, зокрема, великий хвощ — на площі 2 га, що
у північно-східній частині міста поблизу
набережної. Уздовж неї також є популяція хвоща великого — реліктового виду,
який запропоновано включити у нове
видання Червоної книги України. Знаходиться тут і хвощ рябий – регіонально-рідкісний вид, запропонований до
включення у Червоний список Київської
області.
У заростях очерету є коручка болотна, пальчатокорінник м’ясочервоний
(Червона книга України, III категорія
охорони); на одному з «Бегемотиків»
(південному ставку) — близько 20 особин сальвінії плаваючої, поблизу — популяції надзвичайно рідкісного виду болотної орхідеї, яка вважалася зниклою в
околицях Києва (Червона книга України,
II категорія охорони).
Ландшафтні особливості території
визначили побудову системи укріплень
міста-фортеці і основні елементи його
давнього планування.
Вишгород заснований на місці
давньоплеменного поселення ранніх
слов’ян невдовзі після заснування Києва. Вперше він згадується у літопи-

сах 946 року. Його історична частина
— пам’ятка археології національного
значення, охоронний номер 100007-Н
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.09 року № 928).
У 2001 році Постановою Кабінету Міністрів України № 878 Вишгород внесено
до Списку історичних населених місць
України, Постановою від 27.12.2001 р.
№ 1761 – до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
У 1994 році видано Указ Президента
України № 379/94 «Про створення історико-культурного заповідника у місті
Вишгороді Київської області» і Постанову КМ України від 19 вересня 1994 р. №
642 «Про історико-культурний заповідник у місті Вишгороді Київської області».
Тож 6 липня 2014 року заповіднику
виповнюється 20 років.
Його мета: охорона пам’яток історії,
культури, археології та архітектури; розробка режимів експлуатації пам’яток, а
також використання землі історико-культурного призначення, територій охоронних зон, зон регулювання забудови і зон
охоронюваного природного ландшафту;
розробка завдань та здійснення ремонтно-реставраційних робіт; робота над науковою та музейною діяльністю.
У квітні 2006 року інститут НДІТІАМ
розробив документи на межі заповідника. Документи на історичний ареал
Вишгорода виготовлені у 2007 році та
затверджені наказом Міністерства культури і туризму України №424/1/16-08 від
15.04.2008 року, Державною службою
охорони культурної спадщини, погоджені Мінрегіонбудом, — увійшли до генерального плану міста.
У 2010 році науково-дослідним інститутом пам’ятко-охоронних досліджень
був виготовлений паспорт на «Історичний ландшафт давньоруського м. Вишгорода», охоронний номер пам’ятки

Вишгород

Чи збережемо історичні
ландшафти Вишгорода?
5899-Кв. Згідно з наказом Міністерства
культури і туризму № 1266/0/16-10 від
21.12.2010 року, об’єкт взято на державний облік та визначено категорію
пам’ятки.
Історична частина міста насичена
об’єктами археологічної спадщини. У її
центрі знаходиться пам’ятка археології
національного значення — городище літописного міста Вишгорода. А в межах
колишнього окольного града і посадів
міститься археологічний культурний шар
із залишками гончарних горнів та інших
археологічних об’єктів.
Центральне місце серед об’єктів археологічної спадщини городища — підмурки та залишки стіни мурованого
Борисоглібського храму 1074-1112 рр.,
який свого часу був висотною домінантою дитинця. Його фрагменти ретельно
досліджувались у XIX ст. та 1930-50-х
роках. Історичний ареал Вишгорода як
частина міста, що зберегла традиційне
середовище, яке має історико-культурну
цінність і потребує збереження та регламентації господарської діяльності в його
межах, — це містобудівельно-ландшафтне утворення, що охоплює давньоруське городище і прилеглі до нього території.
Своєрідне, досить різноманітне і добре збережене історичне середовище
– це саме Вишгородська гора. Крім дитинця Вишгородського городища, там є
забудова дуже давніх і тісно пов’язаних
з ним вулиць Калнишевського і Межигір-

ського Спаса, а також берегові схили з
пасмом зелених територій, що є основою панорами історичного ареалу з боку
Дніпра.
Постанова Кабінету Міністрів від 13
березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів
населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних
ареалів населених місць» регламентує
господарчу діяльність в історичних зонах.
У пункті 10 цієї Постанови зазначається, що історичний ареал є спеціально
виділеною у населеному місці територією історико-культурного значення із
затвердженими межами, яка має фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядатися як
специфічний об’єкт містобудівного проектування.
Зважаючи на те, що історичний ареал Вишгорода є добре збереженою мальовничою частиною міста, прилеглою
до Київського водосховища, та має величезну історико-культурну цінність і є
виключно важливим заповідним історичним утворенням, він підлягає дбайливій охороні.
Виходячи з викладеного, необхідно
дотримуватись Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених
місць», яка проголошує збереження традиційного середовища без змін.

Кубок Київського моря

М’яч над сіткою
Альона СИДОРЕНКО
ФОТО — Олександр ТЕРНОВИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

У результаті гострої та чесної спортивної боротьби бронзових медалей та
малого Кубка була удостоєна команда
у складі Альони Сидоренко та Олександра Корнієнка (м. Київ). Срібні меда-

В яскравому волейбольному намисті нашої країни з’явилася нова
блискуча намистинка. Під Києвом,
між славетним і стародавнім містом
Вишгородом та відомим і у далеких

від України краях Межигір’ям, поміж
живописних вишгородських пагорбів
та узбережжя Київського моря, 28
червня відбувся Кубок з пляжного волейболу серед змішаних пар.

лі та середній Кубок вибороли Тетяна
Іщенко та Олександр Бачурін (м. Київ).
Великий Кубок Київського моря і золоті
медалі здобули Юлія Кушнірук та Андрій Голенко — вихованці однієї з найпотужніших шкіл пляжного волейболу в
Україні — міста Рівного.
Приз «Найперспективнішому гравцеві» (точніше — гравчині) отримала
тринадцятирічна надія пляжного волейболу України Ганна Шумейко, яка виступала у цих змаганнях у парі зі своїм
батьком Олегом. Найпалкіша їхня вболівальниця — звісно, Наталка Шумейко
— майстер спорту з пляжного волейболу, мама трьох дітей, яка вже цьогоріч
— вкотре! — стала срібною призеркою

етапу чемпіонату України.
Організатори відзначили Володимира Журавського та Івана Левковича, які
впродовж багатьох років вкладали свої
сили в будівництво майданчиків.
Атмосфера родинного свята панувала на піщаних волейбольних майданчиках і навколо них. Учасники приїхали на
ці змагання цілими сім’ями, і на кожного
вистачило духмяної юшки, якою щедро
організатори пригощали спортсменів і
вболівальників. А після закінчення змагань були ще й шашлики, яловичина й
курчата на грилі — смакота!
Вишгородська міська рада та особисто мер Віктор Решетняк підтримали
ідею проведення турніру та в досить ко-

роткі строки придбали нагородну символіку (медалі та кубки).
Отже, пляжний волейбол — спорт
молодих, бо кожний, хто в нього грає й
гратиме, є й буде красивим і молодим.
Приєднуйтесь!
Фото в групі: vk.com/event72348107

КОЛО жінки

Вишгород
Дім. Сад. Город

Липень — «маківка літа». Це, зазвичай, жарка пора. У цьому місяці
продовжується активний ріст рослин, дерев, зав’язуються плоди.
Тому головна робота — сприяти
цьому і продовжувати активний догляд за садово-городніми культурами.

Кущі і дерева без тлі

У липні на деревах і кущах дозрівають плоди, ростуть нові гілочки. У цей
час рослини потребують більше вологи і підживлення, тому в залежності від
погоди їх поливають. Під гілки з великою кількістю плодів поставте підпірки, щоб вони не зламались.
Належну увагу приділіть боротьбі зі
шкідниками. Особливо активна — тля,
адже молоді гілочки з ніжним листям
для неї — неабиякі ласощі. Тож своєчасно обробіть пагони препаратами,
знищіть молоді бур’яни, на які тля «переселяється» після огрубіння листків

Як вас обслуговують?

5 липня

Гвіздочки на паркані
на деревах та кущах. Саме там виростає нове покоління шкідників.
Для боротьби з білокрилкою, павутинним кліщем, совкою і різними
видами тлі використовують органічні
біопрепарати: на 10 л води потрібно
150 мл бітобаксициліну і 60 мл актофіту або 300-400 г попелу. Дайте суміші
настоятись протягом доби і додайте
мило або мильний розчин, процідіть і
обприскайте рослини.
Кущі смородини і агрусу підживлюють розчином органіки з додаванням
попелу.

мл триходерміну і 100 мл пентафагу.
Обприскувати рослини потрібно кожні
15-20 днів на відстані 50-60 см від верхівки куща.
У гарбуза формують довжину рослини, залишаючи по 3-4 плоди. Бокові
пагони знищують, з плодами — укорочують, залишаючи на них біля плоду
3-4 листки. Гарбузи часто поливають і
підживлюють.
Різні культури потребують поливу
в певний період вегетації. Картоплю
слід поливати у період цвітіння, капусту — під час формування качана,

Перукар, перукарня — які асоціації викликають ці
слова? Здебільшого уявляємо, що до салонів краси
ходять лише дівчата та елегантні молоді дами. Але і
у старшому віці жінкам також потрібно підстригатись,
робити зачіски, фарбувати волосся. Як зробити доступними перукарські послуги для тих, у кого сьогодні маленька пенсія?
Саме на цю тему розмовляли днями директор Вишго-

Ліра

Плаче-стогне
материнське серце
Ганна АНДРІЙЧУК
По обличчі котиться, як ропа, сльоза…
До всіх її рідних ідуть діти в гості,
а її синочка вже в живих нема.
Материне серце рветься на шматочки,
В світі лік немає, щоб біль той вгомонить.
щоби не робила, де би не ходила,
а домовина сина у очах стоїть…

Схаменіться, люди!
Не смійте стріляти!
На планеті треба — мир і тишина.
Хай на святу землю
кров людська не впаде,
Нам мир всім потрібен —
Тільки не війна!
Тож давайте, хлопці, сядемо за столи.
І в знак перемир’я
Налиємо повні келихи вина,
Хай на всій планеті буде мир і спокій,
Щоб людство не знало,
Що таке війна.
буряк і моркву — в період росту коренеплодів. Цибуля і часник, навпаки,
потребують сухого ґрунту в період
зав’язування головок.
Шанувальники зимової редьки висівають її тільки в липні, бо це рослина
короткого світового дня.
Із появою шкідників використовувати хімічні речовини захисту можна
тільки за 30-40 днів до збору врожаю,
а краще — органіку.

Зачіску — за пільговою ціною

Галина МАКАРЕНКО
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Після втрати сина загубила спокій,
голову засіяла біла сивина.
Де вона ходила — там падали сльози,
Від тих сліз матері пов’яла трава.

Геть фітофтору!
Більшість овочів у липні дають
урожай. Землю продовжують полоти,
поливають і удобрюють рослини, збирають урожай ранніх овочів (кольрабі,
ранньої білокачанної і цвітної капусти). Поливати потрібно теплою водою,
увечері або вранці, до глибини 15-20
см.
Особливу увагу приділіть томатам,
огіркам, солодкому перцю. Можна 2-3
рази на місяць підживити їх розчинами органічних добрив з додаванням
попелу (100 г на відро води). Перці,
баклажани при недостатній кількості
води скидають бутони і зав’язь. Помідори також потребують більше вологи
в період плодоносіння. У спеку їх слід
поливати двічі на тиждень, близько
10 л води на 1 кв. м. Нижні листочки
у томатів обрізають, тобто пасинкують
до вершечка, як тільки на ньому починають червоніти плоди. В кінці місяця
верхівки слід щепити, щоб помідори
швидше зав’язувались і дозрівали.
Для боротьби з фітофторою обробіть рослини інсектицидом і фунгіцидом або бордоською рідиною відповідно до інструкції. Також можна
використовувати органічні препарати
— на 10 л води 100 мл планризу, 100
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родського районного територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько та приватний підприємець, власниця перукарні «Салончик», що у Вишгороді на вулиці Грушевського, Людмила
Шкільна.
«Ми вже давно йдемо назустріч літнім людям, — розповідає Людмила Захарівна. — Коли бачимо, що заплатити
60 чи 70 гривень за стрижку і укладання волосся клієнтці
складно, робимо, як правило, знижку».
Однак сьогодні мова про дещо інше. Як наголошує Наталя Петрівна, доречно надання цих знижок
ввести в систему, щоб підопічні територіального центру, отримавши в центрі талончик,
могли у будь-який зручний для них час підстригтись, зробити зачіску, пофарбуватись.
«Саме тому ми і шукаємо партнерів, які б
могли забезпечити нашим підопічним перукарські послуги. І добре, що такого партнера
ми знайшли в особі господарки «Салончика». Працівники майстерні Алла Ліхнова і
Дарина Лозинко, а також сама Людмила Захарівна з радістю нададуть перукарські послуги, зроблять манікюр».
Перукарські послуги — у переліку тих,
які територіальний центр надає своїм підопічним через відділення соціальної допомоги вдома та соціально-побутової адаптації.
Але коли раніше такі послуги виконувались
лише час від часу, то зараз, завдяки домовленостям з перукарнею, — вони перейшли в
перелік постійних, і підопічні центру зможуть
отримувати їх за пільговими розцінками.
«Ми розглядаємо соціальні послуги не
лише у вигляді того, щоб принести продукти підопічним, прибрати в квартирі, купити
медикаменти, — говорить Наталія Рудько.
— Ми прагнемо потурбуватись ще і про добрий настрій та граний вигляд людей. Переконана, що з допомогою наших партнерів
удасться цього досягти».

Епізод з екрана
Ольга ДЯЧЕНКО
Зойкнула чайкою мати:
— Сину, моє пташеня!
До занімілої хати
Не підведеш ти коня.
Хто перетяв у польоті,
Юні життя забира?
В’яне рушник на воротях —
Матері вічна жура.
Не прибіжать онучата,
Синова чорна весна.
Топче посивіла мати
Стежку печалі одна.
Серцем за сином полине:
— Боже! Прийми янголя!
Душу убивці щоднини
Свічка її спопеля.

На теми дня
Депутати не сплять, не їдять:
Як же нам зберегти наше птаство?
Та закони — чи десять, чи п’ять —
Не об’єднують це депутатство.
Байка там — «Лебідь, Щука і Рак».
(Хоч звучить вона трохи інакше!)
Із Верховної Ради мастак
Всім роз’яснить — де їхнє, де — наше.
Потрусіть, в кого є, гаманці
На озброєння, бронежилети.
У вершителів — кнопка в руці,
У Москву чи в Європу білети.
У них, бачте, є думка своя.
Отакі вони — слуги народні!
Нехай платить вкраїнська сім’я
Своїм спокоєм, дітьми сьогодні.
Бо не бачать кривавих заграв,
Ворог мрії скида в домовину.
І за що тільки Бог покарав
Україну мою безневинну?
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З журналістського блокнота

Шляхами української діаспори
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Наступним пунктом нашого перебування в Аргентині було місто Посадос — адміністративний центр провінції Місіонес. Саме туди, як було
сказано вище, 27 серпня 1897 року
прибули перші українські переселенці для освоєння закинутих земель.
Тоді їхній шлях до краю червонозему
тривав більше місяця. Ми ж подолали
1200-кілометрову відстань літаком за
півтори години.
місцевому аеропорту нас зустрічав Юрій Баланда — представник третього покоління
української еміграції до Аргентини,
колишній Почесний консул України в
провінції Місіонес, голова Північного
угруповання Української центральної репрезентації.
За його словами, у провінції мешкає
майже мільйон громадян. Українська
мова тут, на жаль, поволі забувається.
Йому інколи навіть немає з ким нею поспілкуватися.
Осередком для вихідців з України є
церква Святого Василія, де служба відправляється іспанською. З українською
там теж проблеми. З нинішніх прихожан
її мало хто розуміє.
З цим погодився і Даниїл Козлинський,
Апостольський адміністратор
Єпархії Української греко-католицької
церкви в Аргентині, котрий саме перебував у Посадосі з місією і з яким ми зустрілися наступного дня. До цього він 16
років працював у бразильській Куритибі.
Як зауважив владика, 100—120 нащадків українців, а також діти аргентинців
щосуботи із задоволенням відвідують заняття гуртків за уподобанням, організованих церквою, де навчаються танцям,
грі на музичних інструментах, конструюють тощо. На жаль, не читають українською, не співають наших пісень.
Після розмови Даниїл Козлинський
запропонував нам здійснити мандрівку
по Посадосу. Виявилося, що це звичайне аргентинське місто, розбите на квадрати, з рівними вулицями, що купаються у зеленому вбранні дерев, цегляними
одно-триповерховими будинками (трапляються подекуди і дев’ятиповерхові
споруди), численними парками і скверами.
Побували ми на набережній річки
Парани. В одному місці перекинуто на
протилежний бік трикілометровий міст,
що з’єднує між собою аргентинський Посадос із парагвайським Енкарнасьоном.
— Жаль, що у вас немає дозволу на
в’їзд до Парагваю, — бідкався владика, — а то я б звозив вас туди, познайомив із членами української діаспори,
що функціонує з 1927 року. Хоча вона
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нечисельна (налічує майже 8000 осіб),
але згуртована, дружна, береже материнську мову.
Даниїл Козлинський розповів, що
більшість українців у Парагваї займається сільським господарством: вирощуванням рису, кукурудзи, пшениці та
інших культур. Певна частина працює
у різних державних установах країни, в
тому числі на високих урядових посадах.
Перша велика група українських переселенців прибула до Парагваю з сусідньої Аргентини на початку 1930-х років
під час економічної кризи в тій країні.
Згодом там поселилися українські переселенці з Полісся, Волині, Галичини
та Закарпатської області. Після Другої
світової війни сюди прибуло кілька сотень українських біженців з таборів для
переміщених осіб у Європі, а також члени української еміграції в Китаї та Маньчжурії, які вимушені були тікати звідти
після встановлення там комуністичного ладу. Характерною рисою більшості
українських поселенців у Парагваї є приналежність до православної церкви, а не
до католицької, як у інших діаспор поза
межами колишнього СРСР. На новому
місці українські переселенці дали українські назви багатьом поселенням, такі,
як Нова Волинь або Тарасівка, але вимушені були згодом змінити їх на іспанські
назви під тиском парагвайського уряду.
На початок 1950 року в країні нараховувалося близько 10000 українців.
З часом багато їх, особливо представників інтелігенції, переселилося до
Аргентини, Канади або США. Ті, хто залишився в Парагваї, все ще належать до
парафій українських православних церков, але здебільшого вже асимілювалися в парагвайське суспільство. Багато з
українських фермерів Парагваю досягли
певних успіхів, володіють великими фермами із значною кількістю землі.
У місті Енкарнасьоні, що є центром
українського суспільного життя в Парагваї, знаходиться Український громадський центр, православні та католицькі
церкви. Наприкінці 1930-х років «Просвіта» організовувала тут читальні зали,
бібліотеки української літератури та громадські центри. У місті також споруджений пам’ятник Тарасу Шевченку.
Більше половини українців Парагваю
належать до Української автокефальної
православної церкви. Близько 30 відсотків є віруючими Української грекокатолицької церкви, а решта належать
до баптистських, менонітських та інших
церков.
— Завтра я збираюся до Апостолеса,
— сказав наприкінці розмови владика.
— Пропоную скласти мені компанію. Тим
більше там є що подивитися.
Ми, звісно, радо пристали на цю пропозицію, адже отримали чудову нагоду
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В краю червонозему
зустрітися і поспілкуватися з нащадками
тих українців, які більше сотні літ тому
прибули у край червонозему, щоб вдихнути в нього нове життя.
В дорогу вирушили вранці. Швидко
дісталися околиці міста, і ось авто вже
мчить автострадою до Апостолеса. За
вікном пропливають чудові місцеві ландшафти, мальовничі краєвиди (мало чим
відрізняються від наших українських), пасовиська, загони для худоби, поля, ліси,
переліски. Відразу видно, що тут превалює хутірська система господарювання.
Земля — червона. Дещо відрізняються
сільськогосподарські культури, що культивуються тут, і архітектура будівель. Як
правило, це одно-триповерхові будинки
у містечках та одноповерхові — в селах.
Даниїл Козлинський розповідає, що
морозів практично не буває, на відміну,
скажімо, від Буенос-Айреса, де взимку
іноді ртутний стовпчик опускається до
позначки 1—3 градуси морозу. В такі дні
там відміняють навчання у школі.
Отже, в Місіонесі зелений травостій
зберігається цілий рік, тому потреби в
заготівлі кормів (наприклад, сіна) немає.
Домашні тварини випасаються постійно.
А ще не треба їх стерегти, бо вони вільно
розгулюють по просторах. Довідавшись
про це, ми щиро поспівчували нашим
українським селянам, які «позбавлені
такої розкоші». Адже у весняно-осінній
період доводиться череду чи громадську
худобу пасти і фураж на зиму запасати.
Ще одна особливість: родючий червонозем, сприятливі кліматичні умови
дозволяють місцевим селянам збирати
урожай два-три рази на рік. Коли ми проїжджали повз ниви, там якраз готувалися до збирання кукурудзи, зріли поживні
культури.
Непомітно мова заходить про церковні справи. Владика розповідає, що саме
в Апостолесі вперше з’явилися українські священики. Звідси вони понесли
Слово Боже по навколишніх поселеннях.
За останні роки Українська церква тут
виховала цілу плеяду священиків, більше сотні з них успішно працюють у Канаді, США, Португалії, інших країнах, де є
українська діаспора.
При в’їзді до окремих населених
пунктів помічаємо невеличкі каплички.
Наче читаючи наше запитання, владика
з підкресленою гордістю заявив:
— Це ознака того, що тут діє українська церковна громада.
У селищі Бельграно завертаємо до
місцевого храму. Територія обнесена
парканом. У дворі смарагдовий газон,
клумби з різнобарвними квітами. Поруч
із церквою — комплекс пам’ятників Андрею Шептицькому, Йосифу Сліпому та
Івану-Павлу ІІ.
Їдемо далі. Нарешті, ще здаля помічаємо на шляху дві колони з червоного граніту, що повідомляють про назву

населеного пункту. Ми — в Апостолесі,
переважна більшість мешканців якого —
українці.
На
вулиці
Тараса
Шевченка
під’їжджаємо до величної святині —
церкви Пресвятої Троїці. Приміщення
зведено в 1927 році. А починали будівництво храму в 1922 році. Причому, наріжний камінь майбутньої культової споруди
освятив митрополит Андрей Шептицький.
Зустрів нас отець Гнат Слободян,
який повідомив, що його батько Онуфрій походить з-під Коломиї. Під час Другої світової війни він опинився в Бельгії,
працював там на фабриці скла. Пізніше
емігрував до Аргентини. Через кілька
хвилин підійшли ще отці Гільєрмо Андрухович, Марко Гевко, Йосип Спашук. Вони
розповіли про особливості своєї праці,
зауважили, що при храмі функціонують
дитячий садок, початкова і середня школи. Всього навчається 1100 учнів. Окрім
обов’язкових дисциплін, тут проводяться
заняття за різними напрямами: кухарство, інформатика, українознавство,
українська мова і література.
Неподалік розташований український клуб на дві тисячі місць, де представники діаспори влаштовують різні
культурно-масові заходи, дні української
кухні тощо.
Відвідали також музей центру української культури, яким завідує сестра Михайлина Пижук. Свого часу вона служила в кардинала Йосифа Сліпого. Нині ця
вже поважного віку жінка є справжньою
господинею в п’яти музейних кімнатах,
де зібрані унікальні експонати, що розповідають про освоєння українцями нових земель. Тут, зокрема, багато речей
домашнього вжитку, твори місцевих поетів українського походження, писанки,
ікони, картини, макети храмів. Окремий
куточок знайомить нас із сестрами Софронією Ерделі та Маргаритою Бендіо,
які започаткували тут просвітницьке
життя. На подвір’ї — фруктові дерева,
барвисті квіти.
— Хотіла посадити тут ще й калину,
— каже сестра Михайлина, — але, на
жаль, не прижилася, хоча двічі пробувала це зробити…
Ми подякували господині за змістовну екскурсію і знову вирушили в дорогу.
Через певний час дісталися міста Обери,
де мешкає чимало громадян з українським корінням. Тут, до речі, знаходиться парк національних культур, в якому є
і український куточок. Коли завітали до
будівлі з синьо-жовтим прапором, там
якраз відбувався захід, присвячений початку нового навчального року за участю хлопчиків і дівчаток та їхніх батьків.
Тож присутні дуже зраділи появі українців з материнської землі, засипали нас
запитаннями.
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З журналістського блокнота

Вишгород

5 липня

2014 року
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Шляхами української діаспори
14
Поверталися назад вулицею України, що привела до затишного двору,
на території якого розмістилися храм,
монастир та культурно-спортивний
комплекс. Біля приміщення монастиря
нас привітав фразою: «Слава Богу!»
папуга Херонін. Після цього ознайо-

милися з «господарством»: відвідали
церкву, клуб, де займалися члени танцювального гуртка. В окремій кімнаті
група дівчаток опановувала перші ази
гри на бандурі, а на футбольному полі
— точився безкомпромісний поєдинок
за участю хлопчиків і дівчаток. Настоятель храму Андрій Коропецький по-

казав нам рідкісні рослини, що ростуть
на дбайливо прибраному подвір’ї, після
чого рушили далі.
В дорозі сталася пригода. Нас зупинили поліцейські і зауважили, що
потрібно увімкнути ближнє світло, порадили бути обережними надалі.
А наші даішники вже складали б

4

5

протокол за це — подумалося. Забігаючи наперед, зазначу, що коли я
розповів про це у колі знайомих після
повернення в Україну, один із них зізнався, що зовсім недавно з ним трапилася така ж пригода — відкупився за
100 гривень.
Далі буде
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В краю червонозему
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НА ФОТО:
1 — Храм Святої Троїці в Апостолесі
2 — Комплекс пам’ятників Андрею Шептицькому, Йосифу Сліпому та Івану-Павлу ІІ
біля церкви в Бельграно
3 — Церква Святого Василія в Посадосі
4 — Нива українського землероба
5 — Експонати музею в Апостолесі

14

6 — Папуга Херонін з Обери
7 — Червона земля провінції Місіонес
8 — Репетиція членів танцювального гуртка
в Обері
9 — Приміщення українського клубу в Апостолесі
10 — Посадос. Набережна річки Парани. На
протилежному боці — парагвайське Місто Енкарнасьон

15

11 — Володимир СЕРГІЙЧУК і Даниїл КОЗЛИНСЬКИЙ під час виступу перед українською
громадою міста Посадоса
12 — На спортивному майданчику в Обері
13 — Гранітна стела при в’їзді в Апостолес
14 — Приміщення музею центру української
культури в Апостолесі
15 — Оригінальна вивіска музею в Апостолесі

16

5 липня

ФутГол

Мозаїка

2014 року

Вишгород

Чайка обігнала ЛОКОМОТИВ і ШТУРМ

Михайло КРАСНИЙ
ФОТО — архів ФК «Чайка»,
спеціально для «Вишгорода»

Чотири дні — із 22 по 26 червня — у
Львові тривав третій дитячий футбольний турнір «Ліга футбольних талантів
2014».
еред гравців 2000-2006 років народження була і наша команда —
ФК «Чайка»-2000 р. н. (тренер —
Валерій Сидорчук).
За регламентом кожну вікову групу поділили на вісім команд, які мали зіграти
між собою для визначення остаточного
переможця. Склад нашої групи: ДЮСШ
(Миколаїв), «Чемпіон» (Київ), «Чайка»
(Вишгород), «Колісп Штурм» (Костопіль),
«Локомотив» (Київ), «Локомотив» (Львів),
«Львів» (Львів), «Опір» (Львів).
За результатами матчів ФК «Чайка»-2000 р.н. набрала найбільшу кількість
очок, не програвши жодного матчу. А суперники були серйозні — представники Вищої
ліги чемпіонату України (ДЮСШ, Миколаїв,
та «Штурм», Костопіль) та І ліги чемпіонату
України («Опір» та «Локомотив» зі Львова).
Отже, в підсумку: ФК «Чайка» (Вишгород) — І місце, ДЮСШ (Миколаїв) — ІІ місце
та «Штурм» (Костопіль) — ІІІ місце. Команди були нагороджені медалями, кубками та
цінними подарунками. Найкращим гравцем
команди визнали Олександра Шкоду, а кращим гравцем турніру став Єгор Твердохліб
(ФК «Чайка»). Вітаємо переможців!

С

Збираємо врожай

Сигнали служби 101
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Київській області
Працівники сільського господарства докладають багато
зусиль, щоб посіяти та виростити врожай зернових. Великою
загрозою для нього є пожежі, а
основна їх причина — необережне поводження з вогнем та несправність збиральної техніки.
Минулого року на території держави сталося 22 пожежі, вогнем
знищено більше 180 га зернових,
завдано збитків більш ніж на 2
млн грн.
об вогонь не завдав
лиха, необхідно заздалегідь подбати про
справність сільськогосподарської
техніки та забезпечити її протипожежним обладнанням.

Щ

АНЕКДОТИ
— Ма-ам! Завтра батьківські збори!
Підеш?
— Ні! — Чому?

Зокрема, провести інструктажі
з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які будуть
брати участь у збиранні врожаю;
ознайомити всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами
на території господарств; виділити,
позначити табличками та обладнати спеціальні місця для відпочинку
та харчування працюючих, забезпечити їх умивальниками, миючими засобами та рушниками; до
початку робіт усіх працівників забезпечити спецодягом, засобами
індивідуального захисту (рукавиці,
окуляри, респіратори і т.д.); забезпечити всю зернозбиральну техніку вогнегасниками, поповнити
медичні аптечки необхідними препаратами для надання першої долікарської допомоги; забезпечити
комбайнерів чистками, різаками,
щітками, спеціальними гачками
для очищення різального апарату,

решіток, молотилки та інших робочих органів зернозбиральних комбайнів; при колективній роботі на
жнивах обов’язково призначається
старший; при роботі в загінці на
збиранні зернових, під час перегонів комбайнів забороняється перебування на комбайні сторонніх
осіб; всі трактори та автомобілі, які
братимуть участь у жнивах, мають
бути обладнані справними іскрогасниками; всі трактори, які будуть
відвозити солому від комбайнів або
виконувати інші транспортні роботи, повинні бути переведені на широку колію; перевезення людей дозволяється лише автобусами або
спеціально обладнаними вантажними автомобілями; не дозволяється робота комбайнів на схилах із
кутом більше 10 градусів; при роботі на крутих схилах двері комбайна мають бути постійно відчинені та
закріплені в цьому положенні.

— Знаю я ці батьківські збори! Ми
краще з тобою на ці гроші в Таїланд
з’їздимо!
***
Вирішив Вінні прикольнутися над

П’ятачком:
— Знаєш, а я тебе вчора бачив у
ресторані.
— А я там сам був?
— Ні, з гарніром!

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.
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Чи знаєте ви, що…
5 липня – Міжнародний день кооперативів
6 липня – Всесвітній день поцілунку; День військ
протиповітряної оборони України; День працівників
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день народонаселення

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

P. S.
Комфорт —
це не будинок,
обставлений
технікою…
Комфорт —
це коли на душі
спокій

Головний редактор — Марина Кочелісова
Кореспонденти — Валентина Чистяк, Галина Макаренко
Літредактор — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

