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У комісіях

Замість спиляних
дерев посадять нові

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Забудова мікрорайону за лікарнею привернула увагу багатьох мешканців Вишгорода. Думки розділились. Дехто нарікає на
те, що вирубують ліс і таким чином руйнують
екосистему міста. Інші вважають, що місту
необхідно розвиватись. І, через особливості
географічного розташування, є лише два напрямки – у ліс та у… Дніпро.
ому на ХХІ позачерговій сесії Вишгородської міської ради міський голова
запропонував створити тимчасову комісію з вивчення ситуації, що виникла. Обрали
голову комісії депутата Юрія Попова, заступник
– Юрій Городиський, секретар – Валерій Виговський. Перше виїзне засідання провели безпосередньо на місці вирубки лісу. Приєднались і
жителі прилеглих будинків. Ознайомились із дозвільними документами та оглянули межові знаки. Наступне засідання, що відбулось минулої
п’ятниці, також пройшло конструктивно.

Т

Туберкульозу — ні!
З ініціативи ГО «Фонд допомоги
«Життя» та за підтримки громадських
організацій Київської області, представників громадської ради при КОДА, Головного управління охорони здоров’я та
БФ Рената Ахметова «Розвиток України»
до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом проводиться акція під гаслом:

а-Фішка

«Відповідь туберкульозу — соціальна
відповідальність кожного — сталий розвиток суспільства».
Мета — мобілізувати громаду до вирішення проблем хворих на туберкульоз, зібрати кошти на потреби хворих та провести масове безкоштовне обстеження.
Вулична акція проводитиметься 24 бе-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Приєднались до обговорення наболілого питання й заступники міського голови Олексій Данчин та
Олександр Ростовцев, працівники прокуратури.
Вислухали й забудовника.
«Там будується мікрорайон на 100 тис. кв.
м житла. Будинки 20-поверхові. Розпочато підготовку під котлован будинку № 1 другої черги.
Це — п’ятисекційна споруда. На карті забудови — зелені насадження.
Відповідно до акту обстеження забудовник
має ордер на їх знищення. При складанні акту
лісове господарство позначило спеціальною зарубкою кожне дерево. У повному обсязі сплачено вартість зелених насаджень. У процесі здачі
будинку планують висадити 336 дерев, – зазначив Олег Вікторівський. — Нині зрізано близько
60%».
Комісія визначила пріоритетні напрямки:
максимально зберегти зелені насадження; ретельно вивчити геологію, аби у ході робіт не завдати шкоди прилеглим будинкам; збудувати
підпірну стінку. Зрубані дерева — передати на
баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

резня о 10:30 за адресою: м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, 1. Бажаючі отримають
інформаційні матеріали, консультації з питань туберкульозу.
Працюватиме пересувний флюорограф.
По закінченні — прес-конференція за
участю представників ЗМІ.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Чорнобильські компенсації — як отримати?

Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України по
Вишгородському виборчому округу
Весна
не
поспішає. Синоптики
прог н о з у ю т ь
мінусові температури аж до
кінця березня.
Однак, якщо на
вулиці холодно, то на зустрічах із виборцями навпаки — Африка! Одна із
болючих тем — виплата «чорнобильських». Найбільше невдоволені громадяни, які мають позитивні рішення
суду. Втім «віз і нині там». Хоча чимало
виборців досі не ознайомлені з новою
процедурою.
з початку цього року діє закон «Про
гарантії держави щодо виконання
судових рішень», який зобов’язує
виплачувати борги держави, зокрема, за
рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Маєте позитивне судове рішення?

І

Коротко про різне

У Верховній Раді є
депутатське об’єднання
«Київщина»
19 березня 2013 року у Верховній
Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання «Київщина» — про це
повідомив голова українського парламенту Володимир Рибак. Очолив
об’єднання народний депутат України
Ярослав Москаленко.
Основна мета — вирішення соціальних питань та підвищення рівня життя
населення Київської області на основі
економічного зростання, розвитку економіки, розбудови внутрішнього ринку,
підтримки малого і середнього бізнесу,
залучення інвестицій та сучасних технологій та створення нових робочих місць,
режиму комфортного бізнес-середовища. Особливий акцент — на реформуванні вітчизняного аграрного сектору.
Разом з тим народні депутати ініціюватимуть внесення змін до законодавства
щодо забезпечення ефективної роботи
місцевої влади і зростання ролі громад.
На порядку денному об’єднання –
розвиток приміських зон, збереження
шкіл, відбудова дошкільних навчальних
закладів, модернізація системи охорони здоров’я, контроль якості медичної
допомоги, підтримка молоді та спорту.
Одним із пріоритетів нардепи визначили екологічні питання регіону, особливо забезпечення області якісною
питною водою, чорнобильські пільги,
реформування ЖКГ.

Погодні несподіванки
За півтори доби на Львівщині випали три місячні норми опадів. Висота
снігу сягала 30 см. На трасі Київ - Чоп
утворилася тягучка завдовжки 30 км.
Циклон прийшов в Україну з півдня Балкан. Найбільше постраждали Волинська, Львівська, частково Тернопільська, Рівненська, Івано - Франківська
та Закарпатська області. 22-23 березня
можливий ще один циклон: у західних
областях сніжитиме,в іншій частині країни – дощитиме. Потеплішає у першій
декаді квітня.

У Китаї – новий лідер
Парламент Китайської Народної
Республіки обрав нового керманича
країни – 59-річного СІ ЦЗІНЬПІНА. По-

Можете індивідуально звернутись до місцевого підрозділу Держказначейства із
заявою про безспірне списання коштів
з рахунків місцевих бюджетів. Станом на
лютий у Київський області таких заяв —
267 на суму 1,5 млн грн.
Якщо суд ухвалив рішення на вашу користь, з необхідними документами прямуєте до територіального органу Казначейської служби України.
З собою слід мати:
— заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунку, на який слід перерахувати кошти, або
дані про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства
поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
— оригінал виконавчого документа;
— судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності);
— оригінал або копію розрахункового
документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету
(при подачі заяви про виконання рішень
судів, що стосується чорнобильських виплат, зазначений документ не подається).

До заяви можна додати інші документи, які містять відомості, що сприятимуть
виконанню рішення про стягнення коштів
(довідки та листи органів, що контролюють надходження до бюджету, або органів
місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).
Увага! У вас є рік, щоб пред’явити судове рішення Держказначейству. Якщо не
встигли — потрібно знову звертатися до
суду, щоб поновити строки. Тому не баріться і не лишайте все на останній день.
У разі, якщо ви подали не всі документи, територіальне відділення Державної
казначейської служби України протягом
5 днів з дня надходження заяви має вас
повідомити про це. Але донести все необхідне потрібно впродовж місяця — інакше
Держказначейство поверне документи.
Таким чином, після того, як всі необхідні документи подані, Держказначейство
має перерахувати вам кошти упродовж
трьох місяців. Але тут важливий нюанс
— це у тому разі, якщо кошти є. У разі,
якщо територіальне відділення Державної
казначейської служби України протягом
трьох місяців не перерахувало кошти за

рішенням суду, ви отримаєте компенсацію у розмірі трьох відсотків річних від
несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою для
забезпечення виконання рішень суду.
Щодо коштів тут ми впираємося у
«стіну». Поки що у державних соціальних програмах не передбачено виплат
за судовими рішеннями. І, на жаль, борги зростають… В одній Київській області
«чорнобильцям» винні вже 120 млн. грн
(на початок року).
Є одна тимчасова перепона — Держбюджет-2013. На даний момент він не
передбачає коштів на виконання закону
відносно судових рішень. Думаю, найближчим часом основний кошторис на
цей рік зазнає змін. Принаймні зі свого
боку, я вже готую відповідне звернення
до Прем’єр-міністра України, а колегамдепутатам у Верховній Раді запропоную
внести відповідні поправки до «Бюджету-2012» для фінансової можливості виплати «чорнобильських» за судовими рішеннями.
Також звернусь до органів виконавчої
влади з даної проблеми. Про результати
повідомлятиму обов’язково.

передній лідер 70-річний ХУ ДЗІНЬТАО
добровільно залишив пост. Китайська
мрія - покращення життя громадян.
Китай зацікавлений у стабільному виробництві продовольства, зокрема й за
рахунок української ріллі. Тож китайці
дають Україні великі кредити на переведення теплоенергоцентралей із російського газу на водно-вугільні технології,
а також на проекти у сільському господарстві.

нулись туди, і безіменні квитки на популярні дати і напрямки розкуповувались
за годину-дві після відкриття продажу.

платників податків встановлено подовжений графік робочого дня та прийом
декларацій у вихідні.
Хоча граничний термін подачі декларації — 1 травня, не варто відкладати
все на останні дні.
Декларацію можна подати у паперовому вигляді або скористатися новим
електронним сервісом Міністерства доходів і зборів: отримати безкоштовно у
пунктах сертифікації ключі, електронноцифровий підпис і направити декларацію в електронному вигляді.
Бланки декларації та консультації
щодо заповнення можна отримати безкоштовно у податковій інспекції за місцем проживання та в центрах обслуговування платників податків.

Хоч і за 2 роки, але
компенсацію отримав
Юрист Станіслав Синюк, мешканець
міста Буча,що під Києвом, отримав
27 596 грн компенсації від Укравтодору за те, що понівечив на дорозі свою
Хонду Акорд: на Гостомельському шосе
машина потрапила у вибоїну, в результаті чого пробило два колеса, тріснув
колісний диск, вийшли з ладу гальмівні
супорти, підшипники й амортизатори.
Гроші потерпілий отримав через 2,5
роки після аварії.
У подібних випадках він радить: зафіксувати пошкодження фотоапаратом.
На фото має бути яма, авто й нерухомий
елемент, за яким можна ідентифікувати
місцевість, — дорожній знак, магазин;
знайти свідків аварії і записати їх контактні дані: викликати інспекторів ДАЇ;
простежити, щоб інспектор склав протокол саме на Укравтодор, а не на неуважність водія: усі збитки мають бути
документально підтверджені; звертайтесь до суду – послуги юриста обійдуться близько 10% від суми відшкодування.

У потяги знов не пустять
без документів
Продавати залізничні квитки поновому розпочнуть після повідомлення про це у газеті «Урядовий кур’ер» (у
квітні). Іменні квитки ввели 7 років тому
для боротьби із спекулянтами, але через рік відмінили.
Тепер документи потрібні тільки при
посадці: пасажир зобов’язаний разом
з квитком пред’явити проводнику паспорт або інший документ, що посвідчує
особу. При купівлі досить назвати касиру прізвище та ім’я того, хто їхатиме.
Тобто можна взяти зворотній квиток для
родича або когось іншого. Документ потрібний тільки при купівлі пільгового
квитка. Повернення до іменних квитків
в Мінінфраструктури пояснюють розвитком інтернет-продаж: спекулянти су-

Найдобріший Папа
266-м за рахунком Папою Римським
став 67-річний аргентинець, архиєпископ Буенос-Айресу Хорхе Маріо Бергольо, який взяв ім’я Франциска 1. Це
перший в історії Папа ієзуіт і неєвропеець, обраний вже на другий день засідання конклаву.
Новий папа, як і святий Франциск
Ассизський, веде аскетичний образ
життя, їздить на роботу автобусом,
живе у звичайній квартирі. Коли у 2001
році його обрали кардиналом, Бергольо
відвідав хоспіс і поцілував ноги 12 пацієнтів, хворих на СНІД.

Діти знов
відпочиватимуть на Криті
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк повідомив
журналістам, що, як і минулого року,
на грецькому острові Криті відпочиватимуть діти, які відзначилися у навчанні, спорті та мистецтві. Торік на острові побували півтисячі дітей. Цього року
угода про продовження співпраці між
Київською областю та владою грецького острова передбачає й оздоровлення
дітей столичного регіону.

На Київщині з початку
року вже 17 мільйонерів
задекларували свої доходи
За 2 місяці на Київщині задекларовано доходів на понад 390 млн.
грн. З них майже третина припадає
на 17 мільйонерів.
Місцеві бюджети області отримають
близько 5,5 млн. грн податку на доходи фізичних осіб. Це визначальний податок для скарбниць місцевих громад,
який розвиває соціальну сферу.
Крім того, мешканці Київської області декларують свої доходи й з метою
використання права на податкову знижку, передбачену Податковим кодексом
України. Найчастіше це громадяни, які
сплачують закладам освіти за навчання,
та ті, які бажають повернути частку суми,
сплаченої за іпотечний житловий кредит.
Для зручності платників податків до
1 травня 2013 року в усіх податкових
інспекціях та центрах обслуговування

Грип – вірус, але інший
У Києві лютує грип, лікарі не встигають на виклики до хворих. Останнього
тижня захворіло 8000 киян. Але медики
все частіше ставлять діагноз ГРЗ, а не
грип. Головна причина - дороговартісні аналізи, один зразок коштує 200 грн.
Не складно порахувати, у що обійдуться
аналізи багатьох захворілих. Саме тому
офіційна статистика не відповідає дійсності – повідомляє газета «Сьогодні».
У більшості випадків грип викликають штами HINI -Каліфорнія і Вісконсин,
про що медики попереджали завчасно.
Але щеплення проти грипу зробили
лише одиниці.

Кращий воротар — наш
У минулі вихідні 8 команд виборювали першість у відкритому чемпіонаті на кубок ФК «Чайка» на стадіоні
«Енергетик» у м. Вишгород.
Турнір, організований КП «УФКС»
Вишгородської міської ради (директор
Василь Колобов), пройшов успішно, незважаючи на несприятливі погодні умови.
Першою стала київська команда « Єдність». На другому місці – вишгородська
«Чайка» (гравці 2001 р.н., тренер Юрій
Омельченко). «Чайка» (гравці 2002 р.н.) –
на 7-му місці (тренер Анатолій Блазунь).
Відзначено й найрезультативніших.
Кращим воротарем визнано вихованця
«Чайки» Арсенія Каркодима. Кращі нападник, захисник та півзахисник – з інших
команд.
Переможців відзначено медалями та
кубками. Організатори сподіваються, що
турнір на кубок ФК «Чайка» стане традиційним.

Полеміка

Вишгород
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Острів — наш стратегічний ресурс Ми розгрібали там сміття
Віталій КУТАФ’ЄВ,
депутат Вишгородської
міської ради
Громада Вишгорода у своєму володінні має величезний скарб, або, як
кажуть у сучасному світі, золоту акцію
— острів Великий.
60-х-70-х роках минулого століття
острів Великий був місцем масового відпочинку киян, де функціонували десятки баз відпочинку підприємств міста Києва з літніми кінотеатрами
та магазинами. На той час існувало жваве
пароплавне сполучення з Києвом та Осещиною. Крім того, величезна кількість заток, озер, заплавних луків сприяла масовому гніздуванню птахів, зокрема, сірої
чаплі, та нересту риб.
У 80-х роках через стрімкий розвиток
міста Києва острів перетворили у кар’єр
видобутку піску, що призвело до утворення
в середині острову величезного водяного
котловану, який швидше за все і приваблює місто Київ для будівництва водозабору. Як бачимо, острів постійно використовувався Києвом для своїх потреб. Тому і не
дивно, що Київська міська рада приймає
рішення про включення його до меж Києва,
«не знаючи» про існування громади міста
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Вишгорода. Радує те, що обласна державна адміністрація та обласна рада рішуче
сказали «ні» рішенню з Хрещатика, 36, не
поводилися, як у фільмі «Іван Васильович
змінює професію»: «Кемська волость? Забирайте», нехтуючи думкою вишгородців.
Але ж громада існує, і у цієї громади є
величезне коло питань, які треба вирішувати. Зокрема, в комунальній сфері. Це
і ремонт під’їздів, дахів, каналізаційних
мереж, утеплення будинків, благоустрій,
розширення мережі дитячих садочків і навчальних закладів та багато іншого. Питання: «Де взяти гроші?» Відповідь: «Острів
Великий». Потрібен острів Києву — нехай
він у нас його купить, а ми спрямуємо ці кошти на комунальну сферу. Не може купити
— хай орендує. Знову кошти на комуналку.
У Києва великі ресурси і можна знайти інші
можливості для забезпечення інтересів
громади Вишгорода.
Потрібно зрозуміти, що іншого такого об’єкту у нашої громади не існує. Тому
я вважаю, що острів Великий — це наш
стратегічний ресурс, за рахунок якого ми
можемо вирішити більшість питань комунальної сфери. А той, хто намагається просто відібрати власність міста Вишгорода,
скоює не просто злочин, а позбавляє місто
майбутнього розвитку.

Іван БУРДАК,
академік, доктор економічних
наук, професор, письменник,
почесний громадянин м.
Вишгорода
Ветерани-організатори Вишгородського району, 40-річчя якого
відзначається у квітні цього року,
стурбовані рішенням Київської
міської ради, що порушує права та
інтереси територіальних громад
сіл, селища, міста Вишгородського району.
ілком справедливе і правомірне рішення Вишгородської районної ради та
Вишгородської міської ради, які засудили рішення Київської міської ради
і підкреслюють, що розгляд проекту
землеустрою щодо встановлення та
зміни меж міста Києва має відбуватися виключно після погодження його в
установленому порядку з місцевими
радами, з якими межує місто Київ, —
з Вишгородської районною радою.
Організатори району схвалюють
рішення Вишгородської міської ради,
що виступила проти передачі Києву
острова Великий, який в перспективі
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розвитку нашого районного центру
займе належне місце в програмі соціального розвитку Вишгорода, як складова частина природного довкілля —
зона відпочинку для громадян району.
Пригадую незабутні 70-і роки,
коли новоутворений район робив
перші кроки в економічному і соціальному розвитку. Нам довелося
розгрібати багатолітні сміттєзвалища
на острові Великому, утворені відпочиваючими киянами, а також приводити в порядок самовільно, хаотично, безконтрольно побудовані ними
дачні будинки (їх було близько 200).
Як тодішній голова районної комісії
звертався до колег з Київського міськвиконкому з проханням долучитися
до проведення цих заходів. Результату — ніякого.
Прекрасно уявляю, яку систему
господарювання запровадять київські міські структури на острові у разі
його передачі столиці. Цього не можна допускати!
Острів Великий повинен належати
громаді міста Вишгорода! За це всі
ми, згуртувавшись пліч-о-пліч, повинні рішуче боротись, відстоюючи законні права місцевих органів влади.

Неминуче майбутнє — Київська агломерація
Дмитро НОВИЦЬКИЙ,
депутат Вишгородської міської ради
Зараз можна почути багато думок
з приводу розробки та затвердження нового Генерального плану міста
Києва. Одних цікавлять виключно
локальні питання. На кшталт — зносимо гаражі чи ні, або — де пройде
гілка метрополітену, а інших — приєднання або відчуження земель, як,
наприклад, протистояння по о. Великому — в чиїй юрисдикції йому перебувати.
азом з цим, на фоні неузгодженості територіальних питань, відсутності певних чітких
роз’яснень окремих положень Генплану у суспільстві виникає неоднозначне
ставлення як до самого затвердження
нового основного містобудівного документу, так й до позиції громад населених пунктів території області, які говорять про експансію Києвом їх земель.
Як наслідок, отримали тупцювання на
місці у найважливішому питанні комплексного розвитку Києва та прилеглих
до нього територій Київської області.
За містечковими інтересами забули головне: яким чином буде тривати
розвиток столиці у довгостроковій перспективі, скажімо, років на тридцять,
п’ятдесят, та що буде з населеними
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пунктами територій, прилеглих до Києва, при неминучому зростанні негативного тиску на них великого міста в екологічній, соціальній, економічній сферах
тощо.
Стратегія розвитку такого великого
мегаполісу, як Київ, не може розроблятися без урахування інтеграційних процесів між столицею і областю, де-факто
пов’язаних спільною інфраструктурою,
міграцією населення, проблемами екології, тобто того об’єктивного процесу,
який складається незалежно від волі керівників територіальних одиниць. Сьогодення потребує особливої уваги питанню створення Київської агломерації
(регіону, округу) вже де-юре.
Разом з цим, коли хтось вимовляє
слово «агломерація», відразу виникає ідея змінити адміністративні межі.
Дійсно, розвиток агломерації припускає поглинання нових територій, коли
управлінська структура створюється як
єдине муніципальне утворення на усю
агломераційну територію. А сьогодні
і без цього досить не просто вирішуються спільні питання на стику інтересів двох сусідніх суб’єктів — Києва і
Київської області. Навіть при ухваленні
простих управлінських рішень традиційними методами адміністративного
управління виникає конфлікт інтересів.
Тобто шлях можливий, але дуже довгий,

Добром – за добро
Віктор ПАВЛЕНКО,
головний лікар Вишгородської ЦРЛ
Олександр ПОДЛЕСОЦЬКИЙ,
головний лікар КЗ «ВРЦПМСД»
Швидко набирає обертів реформа медичної галузі.
Уже з 1січня 2013 року відбулося чимало суттєвих змін.
Приміром, швидку медичну допомогу реорганізовано в
екстрену медичну допомогу.
творено нову юридичну особу — філію «Вишгородська станція екстреної медичної допомоги». Відокремлено від Вишгородської центральної районної лікарні комунальний заклад «Вишгородський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги».
Поліпшується і матеріально-технічна бази. Зараз розпочато ремонт терапевтичного та хірургічного відділень
Вишгородської ЦРЛ.
Минулого року завдяки Київській обласній і Вишгородській районній держадміністраціям отримано субвенцію з
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складний, конфліктний та передбачає
суттєвих змін адміністративно-територіального устрою України. Але якщо
йти цим шляхом, то просування такого
об’єднання треба робити прозоро і зрозуміло для всіх суб’єктів для уникнення
спротиву та соціального конфлікту.
Саме тому, коли є проблеми, які вимагають складного узгодження різних
інтересів розвитку територій, має бути
створена «надструктура» управління.
Але не у формі структури державного
управління, яка просто «насаджується»
згори, а через стимулювання кооперативної дії громад зі створення такої «над
муніципальної» структури управління.
Так, населеним пунктам на території
агломерації (у тому числі Києву) залишаються функції, які логічніше і ефективніше виконувати «внизу»: культура,
середня освіта, благоустрій і рекреація, збір відходів, пожежогасіння, збір
податків. А «надмуніципальній» формі
делегуються загальні питання планування, інвестиційної політики, управління транспортом, соціальної підтримки,
утилізації відходів як найбільш конфліктної міжмуніципальної теми тощо. Тобто на одній території є органи муніципального і державного управління, між
якими розподіляються певні функції.
Така схема була б найефективнішою.
Усе більш очевидною стає необхід-

ність розробки спільних планів: середньострокових і довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку,
схем розвитку і розміщення продуктивних сил, спільних галузевих і територіальних цільових комплексних програм у
цілому в Київському регіоні.
У конкретному випадку з будівництвом водозабору на о. Великому, який,
дійсно, конче потрібний (не тільки Києву)
та навіть не ставиться під сумнів, питання було б вирішено через спільне рішення: простий відвід земельної ділянки
відповідній структурі Києва для проектування та будівництва, але сам острів залишився б під юрисдикцією Вишгорода
з усіма похідними, такими, як сплата податків тощо. При цьому виникає спільне
використання як території острова, так і
потужностей водоканалу столиці, питання проблем каналізування стоків Вишгорода таким чином вирішується.
Настав час відмовитись від вузькокорпоративних інтересів та повернутися обличчям до виклику сьогодення
і врешті-решт зробити те, без чого ні
Київ, ні міста та селища області не зможуть розвиватися динамічно і комплексно, забезпечуючи своїм мешканцям
комфортне та безпечне проживання,
збереження природного середовища
та стабільне економічне зростання, —
створити Київську агломерацію.

державного бюджету і придбане діагностичне обТож від медичних працівників щиро дякуємо
ладнання на 5,9 млн грн. Така сума ніколи раніше Спілці підприємців Вишгородщини. Бажаємо вам і
вашим родинам міцного здоров’я! І щоб добро, яке
не виділялась.
Серед тих, хто постійно нам допомагає, від- ви безкорисливо робите іншим, поверталося до
кликається на перший поклик, – Спілка підпри- вас сторицею!
ємців Вишгородщини, яку
очолює Олександр Семенов.
Завдяки підприємцям вдалося уникнути довготривалої
затримки з виплатою заробітної плати медичним працівникам Центру первинної
медико-санітарної допомоги.
Коли виникла проблема із
встановленням
спеціальної
комп’ютерної програми, член
Спілки підприємців Анатолій
Шока допоміг ії придбати та
встановити. Оперативно відгукнулися підприємці на наше
прохання – допомогти в облаПідприємці і лікарі — разом
штуванні рентген-кабінету.
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Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Вишгородської
міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»
Керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до
пункту 8.3 ст. 8, ст. 10, пунктів
12.3, 12.4 і 12.5 ст. 12, ст. 266,
267, 268, пункту 5 розділу ХІХ
«Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту
24 ст. 26 та статті 69 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне
обговорення проект рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих
зборів» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність
визначення місцевих зборів:
а) збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) збір за провадження де-

Вишгород

Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»

яких видів підприємницької діяльності;
в) туристичний збір.
Пропозиції та зауваження до розробника проекту рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
прийматимуться у письмовій
формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом
місяця за адресою:
07300 м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз
регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет
на сайті Вишгородської міської
ради та в газеті «Вишгород».
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення місцевих
зборів», підготовлений з метою приведення у
відповідність місцевих зборів до законодавчої
бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом
ухвалення даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав і обов’язків:
- органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення
місцевих зборів;
- платників зборів в частині визначення ставок місцевих зборів до норм Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають у процесі
нарахування та сплати місцевих зборів.
3. Механізм і заходи, які забезпечать
розв’язання проблеми шляхом прийняття регу-

ляторного акту.
Необхідність прийняття регуляторного акту
обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного
акту.
Приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства та з метою встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих зборів.
5. Визначення показників результативності
регуляторного акту та заходів, з допомогою яких
здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту — статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження
- базове – до набрання актом чинності.
- повторне – через рік з часу набрання актом
чинності.
Вид даних — дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради

Проект
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради

Про встановлення місцевих зборів
Керуючись статтею 143 Конституції
України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5
статті 12, статей 266, 267, 268, пункту
5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення»
Податкового Кодексу України, пункту
24 статті 26 та статті 69 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 2014 р. наступні міс-

Повідомлення про
оприлюднення
проекту рішення
Вишгородської міської
ради
«Про орендну плату за
землю у м. Вишгороді»
З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин,
визначення розмірів і встановлення
порядку орендної плати за землю в м.
Вишгороді, відповідно до Земельного
кодексу України, Законів України «Про
оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради виносить
на публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської ради «Про
орендну плату за землю у м. Вишгороді» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку
оформлення договорів оренди землі
та встановлення ставок орендної плати відповідно до цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності
орендарів).
Пропозиції та зауваження до розробника проекту рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
прийматимуться у письмовій формі від
громадян, юридичних осіб, об’єднань
протягом місяця за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в мережі
Інтернет на сайті Вишгородської міської
ради та в газеті «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

цеві збори згідно з додатком 1 до цього
рішення:
а) збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
в) туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі
пільгових і короткотермінових, сплата

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється
за ставками, встановленими у додатку
1 до цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з
01.01.2014 року.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу
державної податкової служби Вишго-

родського району.
5. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. Решетняк

Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про орендну плату за землю у м. Вишгороді»
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про орендну плату
за землю у м. Вишгороді» підготовлений з метою приведення у відповідність
порядку оформлення договорів оренди
землі та встановлення ставок орендної
плати відповідно до цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності орендарів) до законодавчої бази
та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити
шляхом ухвалення даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав і
обов’язків:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень
щодо оформлення договорів оренди
землі та встановлення ставок орендної
плати;
— платників орендної плати (землекористувачів) в частині визначення

порядку оформлення договорів оренди
землі та встановлення ставок орендної
плати до норм діючого законодавства
України.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є
упорядкування правовідносин, що виникають у процесі оформлення договорів оренди землі, встановлення ставок
орендної плати відповідно до цільового
призначення земельних ділянок (виду
діяльності орендарів) та сплати за землю.
3. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом
прийняття регуляторного акту:
необхідність прийняття регуляторного акту обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу
України, змінами у Земельному та Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, щодо
створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста у галузі земельних відносин, керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним
Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом
України «Про оренду землі», Вишгородська міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок
у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Виш-

регуляторного акту.
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою
встановлення порядку оформлення договорів оренди землі та встановлення
ставок орендної плати відповідно до
цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності орендарів) до
законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
5. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходів,
з допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності регуляторного акту — статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження:
— базове — до набрання актом чинності.
— повторне — через рік з часу набрання актом чинності.
Вид даних — дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради
ПРОЕКТ
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради

городської міської ради від 27 квітня 2012 року №11/8 «Про
орендну плату за землю в м. Вишгород».
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
направити копію рішення до органу державної податкової
служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення рішення у
засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти покласти на
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова
В.Решетняк

Офіційно

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

23 березня

2013 року
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Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку»
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення єдиного податку» підготовлений з
метою приведення у відповідність єдиного податку до законодавчої бази та
економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, — у збалансуванні інтересів, прав і
обов’язків:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень
щодо встановлення єдиного податку;
— платників зборів в частині визначення ставок єдиного податку до норм

Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є
упорядкування правовідносин, що виникають у процесі нарахування та сплати єдиного податку.
3. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом
прийняття регуляторного акту.
Необхідність прийняття регуляторного акту обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу
України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Приведення у відповідність до ви-

ПРОЕКТ
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради

Про встановлення єдиного податку
Відповідно до ст. 143 Конституції
України, ст. 7, 8, 10, 12, 14 розділу І,
розділу І, глави 1 розділу ХІV та підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу
України, керуючись пунктом 24 ст. 26
та ст. 69 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи
рекомендації Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 2014 р. ставки єдиного податку на території Вишгородської міської ради:

мог чинного законодавства та з метою
встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку.
5. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходів,
з допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності регуляторного акту:
— статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження
— базове — до набрання актом чинності;
— повторне — через рік з часу набрання актом чинності.
Вид даних — дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

1.1. Для 1 групи платників єдиного
податку відповідно до ч. 1 ст.293.2 Податкового кодексу України на території
Вишгородської міської ради по видах
господарської діяльності відповідно до
додатку 1.
1.2. Для 2 групи платників єдиного
податку відповідно до ч. 2 ст.293.2 Податкового кодексу України на території
Вишгородської міської ради по видах
господарської діяльності відповідно до
додатку 2.
2. Це рішення набирає чинності з
01.01.2014 року.

3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію
цього рішення до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю
міста.
Міський голова В. Решетняк

Повідомлення про
Аналіз впливу регуляторного акту
оприлюднення проекту рішення
Проект рішення Вишгородської міської ради
Вишгородської міської ради «Про
«Про затвердження Порядку сплати забудовниками
затвердження Порядку сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженернозабудовниками пайової участі
транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропону3. Механізми і заходи, які забезпечать
(внеску) у створенні соціальної
ється розв’язати шляхом державного регулювання розв’язання проблеми шляхом прийняття регулята інженерно-транспортної
господарських відносин.
торного акту.
Проект рішення «Про затвердження ПорядНеобхідність прийняття регуляторного акту обуінфраструктури м. Вишгорода» ку сплати забудовниками пайової участі (внеску) мовлена
набранням чинності положень ПодатковоВідповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», Законів України «Про благоустрій населених
пунктів» та «Про регулювання містобудівної діяльності»
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить
на публічне обговорення проект рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» та
аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції та зауваження до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради
будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця за адресою:
07300 м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та в газеті «Вишгород».
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода» підготовлений з метою приведення у відповідність порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода до законодавчої бази та економічних
умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав і обов’язків:
— органів місцевого самоврядування в частині
здійснення повноважень щодо сплати забудовниками
пайової участі (внеску) у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода;
— забудовниками в частині сплати пайової участі (внеску) у створення соціальної та інженерно —
транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають у процесі сплати
забудовниками пайової участі (внеску) у створення
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.

го кодексу України, змінами у Земельному та Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою встановлення порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
5. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходів, з допомогою яких буде
здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту:
— статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження:
— базове — до набрання актом чинності;
— повторне — через рік з часу набрання актом
чинності.
Вид даних — дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
Відповідно до ст. 144 Конституції
України, ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 2311/6294/0/6-11 від 22.07.2011 р. «Про
пайову участь забудовників у створенні
та розвитку інфраструктури населених
пунктів», листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України №
7/15-10782 від 03.07.2012 р. «Про виконання органами місцевого самоврядування вимог ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженер-

но-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода із додатками.
2. Рішення Вишгородської міської
ради від 23.11.2012 року № 17/8 «Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким, що
втратило чинність.
3. Це рішення набирає чинності з

Проект
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради
дня його офіційного оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. Решетняк
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23 березня

Офіційно

2013 року

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

Вишгород

Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
підготовлений з метою приведення у відповідність
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, до законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення — у збалансуванні інтересів,
прав і обов’язків:
- органів місцевого самоврядування в частині
здійснення повноважень щодо встановлення місцевого податку;
- платників зборів в частині визначення ставок
місцевого податку до норм Податкового кодексу
України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування
правовідносин, що виникають у процесі нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.

3. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання
проблеми шляхом прийняття регуляторного акту
Необхідність прийняття регуляторного акту обумовлена набранням чинності положень Податкового
кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою встановлення економічно обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту — статистичні показники.
6. Строки відстеження:
- базове – до набрання актом чинності;
- повторне – через рік з часу набрання актом чинності.
Вид даних — дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 ст. 8, ст.
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 ст. 12, ст.
265 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України,
пункту 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,

враховуючи рекомендації органу державної податкової служби Вишгородського району, міська рада вирішила:
1. Встановити у 2014 р. податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Це рішення набирає чинності з
01.01.2014 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього рішення до органу державної податкової служби.
4. Секретарю ради забезпечити

ПРОЕКТ
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради
оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. Решетняк

ПРОЕКТ
Повідомлення про оприлюднення
Виконавчий комітет
Рішення Вишгородської міської ради
проекту рішення Вишгородської
міської ради «Про визначення
Про визначення мінімального розміру орендної плати
мінімального розміру орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого
за один квадратний метр загальної
майна фізичних осіб на території м. Вишгород
площі нерухомого майна фізичних
Відповідно до ст. 143 Конституції України,
17,00 грн. – для виробничої діяльності;
осіб на території м. Вишгород»
ст. 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1
26,00 грн. – для комерційної діяльності.
Керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3
ст. 8, ст. 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 ст. 12, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту 24 ст. 26 та
ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне
обговорення проект рішення Вишгородської міської ради «Про визначення мінімального розміру орендної плати за один квадратний
метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.
Вишгород» та аналіз його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження прийматимуться у письмовій формі до
розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від громадян, юридичних осіб, об’єднань протягом місяця за адресою:
07300 м. Вишгород, пл. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в
мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та сайті газети
Вишгородської міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

розділу ХІV та підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 ст.
26 та ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 170.1.2 пункту 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України,
постанови Кабінету Міністрів України від 29
грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»,
враховуючи рекомендації Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити мінімальний розмір місячної
орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
на території м. Вишгород:
9,00 грн. – для некомерційної діяльності, у
тому числі для проживання фізичних осіб;

2. Затвердити розрахунок мінімального
розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Вишгородської
міської ради (додається).
3.Рішення набирає чинності з дня офіційного опрілюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради направити копію цього рішення до
органу державної податкової служби Вишгородського району.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова

В. Решетняк

Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про визначення мінімального розміру орендної плати за один квадратний метр загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Вишгород»
Цей аналіз регуляторного впливу
(надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону
України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та
Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації
проекту рішення Вишгородської місь-

кої ради «Про визначення мінімального
розміру орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території
м. Вишгород», як регуляторного акту.
1. Опис проблеми,яку планується
врегулювати шляхом прийняття рішення.
Верховна Рада України 02.12.2010
року з урахуванням пропозицій Президента України прийняла Податковий кодекс України у новій редакції.

Кодекс регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та
скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування,
платників податків та зборів, їх права
та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки
їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового

законодавства. Цей Кодекс набрав чинності 01.01.2011 року.
Відповідно до підпункту 170.1.2
пункту 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України до компетенції органів
місцевого самоврядування відноситься встановлення мінімальної вартості
місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомості фізичних осіб.
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2+2
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 О.Сафонова. У пошуках
кохання
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Т/с «Маруся.
Повернення»
11:55 Без цензури
12:20, 15:00, 18:20 Новини
12:35, 15:40, 19:05, 21:25
Діловий світ
12:40 Хай щастить
13:00 Право на захист
13:20 Темний силует
13:30 Х/ф «Професія - слідчий»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:35 Наука
16:00 Х/ф «Руїни стріляють»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:25 Сільрада
19:45 Вітас. Мама та син
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 Віра. Надія. Любов
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,

06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с
09:00, 19:30, 23:20
«Леся+Рома»
ТСН
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Факти тижня з
08:05, 09:10 Сніданок Оксаною Соколовою
(повтор)
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
07:25 М/ф «Бернард»
09:15, 19:25
10:00, 17:10 Т/с
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
«Роксолана»
10:00 Х/ф «Ключ
12:05 Х/ф «Калачі»
саламандри»
13:50, 14:50 Не бреши 12:05, 13:00 Х/ф
мені
«Скарб Амазонки»
12:45 Факти. День
15:55 Простошоу з
14:20, 20:10 Т/с
Юрієм Горбуновим
«Морські дияволи»
16:45, 23:40 ТСН.
16:35 Т/с «Убивча
Особливе
сила»
18:45 Факти. Вечір
20:15, 21:10 Т/с
22:10 Т/с
«Лєдніков»
«Прокурорська
22:10 Гроші
перевірка»
00:05 Х/ф «Доктор
23:20 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
Дуліттл»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00 СТН. Тижневик
9:00 СТН. Спорт.
Тижневик
9:25, 19:30 Столиця
10:15 Прогулянки
містом
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10 Т/с «Таємниця
старого моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небосхил

06:05, 16:00 Все буде
добре
07:50, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:10 Х/ф «Лекції для
домогосподарок»
11:35 МастерШеф
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Мати й
мачуха»
22:25 Детектор брехні
23:40 Битва
екстрасенсів
00:35 Т/с «Доктор
Хаус»

06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Володимир
Висоцький
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Гренландія
12:15 Зустріч в еру
милосердя
14:00 Чарівний світ
комах
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Василь Ліванов
21:35 Портрети
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Світ квітів
00:55 Амурні мелодії

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

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Надзвичайна
подія. Огляд за
тиждень
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Топтуни»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с
«Дільничний»
23:30 Наш космос
00:30 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:20, 02:10 Т/с
«Торговий центр»
16:10 Поки ще не пізно
17:00 Я подаю на
розлучення
18:40, 03:10 Давай
одружимося
19:55, 01:15 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Журов»
23:30 Вечірній Ургант
00:05 Нічні новини

07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
18:00 Новини
Україною
07:10, 07:35, 08:10,
09:20, 13:50, 17:20
08:35 Ранок з
Т/с «Слід»
ІНТЕРом
10:00 Т/с «Моє кохане
09:10 Т/с «Один на
чудовисько»
всіх»
15:20 Щиросерде
13:15 Слідство
зізнання
вели... з Леонідом
16:00 Критична точка
Каневським
18:00 Т/с «Нерівний
14:10 Судові справи
шлюб»
15:00 Сімейний суд
19:20 Говорить
16:00 Жди меня
Україна
17:45, 18:55 Т/с
20:00 Т/с «Профіль
«Свати»
убивці»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Однолюби» 22:50 Х/ф
«Ненароджений»
00:50 Парк
00:35 Х/ф «Денне
автомобільного
світло»
періоду
08:30, 09:00, 12:00,
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06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:45, 19:15 Піранії
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «ЛюдинаПавук»
11:45, 17:50 Т/с
«Вороніни»
13:30 М/c «Качині
історії»
14:50 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Кадетство»
16:45 Т/с «Світлофор»
20:00 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
21:00 Т/с «Кухня»
22:00 Ревізор

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 Час новин
07:15, 08:10, 22:40, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:35 Огляд преси
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:20 Ранок із зіркою
09:15, 13:10, 14:10 5 елемент
10:15 Велика політика
11:15 Час: підсумки тижня з Т.
Даниленко
12:15 Новинометр
15:15 Мамина школа
16:10 Вікно в Європу
16:45 Мотор
17:15 Драйв-новини
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
22:45 Хроніка дня
23:30 Crime news

07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
06:30 Х/ф «Одиночне 07:55 Мультик з
плавання»
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
08:05 Агенти впливу
10:00 Т/с «Всі жінки 09:00 Православні
відьми»
святі
11:00 Т/с «Та, що
10:40 Т/с «Павутиння» говорить з привидами»
12:00 Т/с «Еллі МакБіл»
14:20 Т/с «Бригада»
12:55 Лялечка
19:00, 23:45 Свідок
13:55 Т/с «Моя
19:30 Т/с «Вулиці
прекрасна няня»
15:30, 19:55 Дайош
розбитих ліхтарів»
молодьож
21:45 Т/с
17:10 Досвідос
«Криміналісти:
17:45 Чортівня щодня
18:15, 21:00 Віталька
мислити як
18:55 БарДак
злочинець»
19:30 Богиня. Нова
22:45 Т/с «CSI: Ласколекція
22:20 Велика різниця
Вегас»
23:00 Дурнєв+1
00:15 Х/ф «2016:
23:25 МосГорСмєх
кінець ночі»
00:00 Т/с «Притулок»

06:00 Легенди

карного розшуку

06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с
09:00, 19:30, 23:45
«Леся+Рома»
ТСН
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Екстрений
08:05, 09:10 Сніданок
виклик
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
07:25 М/ф «Бернард» 09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
10:00, 17:10 Т/с
Костянтином Стогнієм
«Величне століття.
10:10, 16:30 Т/с
Роксолана»
«Убивча сила»
11:55, 12:50, 20:15,
12:30, 13:00 Анекдоти
21:15 Т/с «Лєдніков»
по-українськи
13:50, 14:50 Не бреши 12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с
мені
«Прокурорська
15:55 Простошоу з
перевірка»
Юрієм Горбуновим
14:15, 20:10 Т/с
16:45, 00:00 ТСН.
«Морські дияволи.
Особливе
Смерч»
22:15 Міняю жінку
18:45 Факти. Вечір
00:25 Х/ф»Заблудлий» 23:20 Х/ф «Під укіс»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Таємниця
старого моста»
21:25 Київські історії

06:45, 16:00 Все буде 06:40, 07:10, 07:40,

Хаус»

21:00 Т/с «Кухня»

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 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:20 Новини Київщини
08:50 Огляд преси
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
13:10, 19:30, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий погляд
18:15, 22:45 Хроніка дня
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Василь Ліванов.
Котрий...
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Портрети.
Владислав Дворжецький.
Неприкаяний
12:15 Реальні історії
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Україна-Європа:
маятник Фуко
16:00 Цивілізація
Incognіta
16:15 Цей дивовижний
світ
17:45 Соціальний статус:
ваша пенсія
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Два голови.
Зупинка на шляху в
Кремль.
21:35 Станіслав
Ростропович. Маестро
Слава
23:40 Їжа і природа

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

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Щиросерде
зізнання
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Топтуни»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с
«Дільничний»
23:30 Головна дорога
00:00 Диво техніки

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:20, 02:00 Т/с
«Торговий центр»
16:10 Поки ще не
пізно
17:00 Я подаю на
розлучення
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:55, 01:10 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Журов»
23:30 Вечірній Ургант

06:05 Х/ф «Від Бугу до
Вісли»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Т/с «Детективи
Т. Устинової.
«Розлучення та дівоче
прізвище»
12:35 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:30, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Висяки»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Підривник»

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Еллі МакБіл»
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:30, 19:55 Дайош
молодьож
16:05 Т/с «Ранетки»
17:10 Досвідос
17:45, 23:00 Чортівня
щодня
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 3
19:30 Богиня. Нова
колекція
22:20 Велика різниця
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок»

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Відплата»
12:55 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:50 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Т/с «Анюта»
17:40, 18:55 Т/с
«Свати»
20:00 Подробиці
20:45 Футбол. Збірна
України - збірна
Молдови
22:55 Х/ф «Ми з
майбутнього»
01:20 Х/ф «Пагорб»

06:00, 13:10 Секрети
Другої світової
07:20 Надміцні
споруди
08:10, 14:00 Земля:
еволюція планети
09:00, 18:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Дива
природи
11:30 Таємниці
Міссісіпі
12:20 Я вижив
14:50, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні
дива
16:40, 20:00 Шукачі
17:30 Таємниця смерті
Дзержинського
19:10 Містична
Україна
21:00 Вбивство
Романових
23:40 Загадки Всесвіту
00:30 Покер

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:35 Вісті
12:50 Чужі таємниці
13:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
18:30 На добраніч,
малята
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Повороти
долі»
21:25 Футбол. Росія Бразилія
23:25 Великі танці
23:40 Вісті+
00:00 Т/с «Я знаю, моє
ім’я Стівен»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00,

06:00 Т/с «Дорожній
патруль»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 13:00, 17:20,
21:50 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Лягавий»
12:00 Нехай
говорять.
Африканські
пристрасті
14:35, 23:30 Т/с
«Подружжя»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Профіль
убивці»
00:30 Т/с «Грімм»
01:20 Х/ф
«Ненароджений»

07:00 М/ф
09:45 Х/ф «Міський
пейзаж»
11:20 Х/ф «Сили
природи»
13:20 Пороблено в
Україні
14:45, 18:00 Звана
вечеря
15:45 КВН
19:00 Шопінг монстри
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши
коміка
21:50 Х/ф «Еон
Флакс»
23:40 Х/ф
«Красунчик»

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

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Док. фільм «О.Барикін.
Незакінчений концерт»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:30 Шеф-кухар країни
10:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:35, 15:00, 18:20 Новини
12:50, 15:40, 18:55, 21:20
Діловий світ
13:05 Крок до зірок
13:50 Х/ф «Професія слідчий»
15:15 Euronews
15:35 Наука
16:00 Х/ф «Руїни стріляють»
18:45 Світ спорту
19:10 Про головне
19:35 Здоровенькі були
20:05 221. Екстрений виклик
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Соціальне шоу
Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

08:30, 09:00, 12:00,

08:00, 19:00 Ульотне
відео по-російськи
09:00 Нереальні
історії
10:00 Х/ф «Справжня
МакКой»
12:10 Х/ф «Балістика:
Екс проти Сівер»
14:00 Т/с «М.У.Р.»
18:00 Т/с «Версія»
20:10 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:25 Шалене відео
по-українськи
23:10 Т/с «Коли
падають небеса»
01:10 Х/ф «Стівен
Кінг: Томмінокери»

7

добре

08:45 Підйом

08:45, 18:20

06:45, 19:15 Піраньї

Неймовірна правда
про зірок

07:30, 08:30, 19:00
Репортер

10:10 Зіркове життя.
Зіркові татусі
11:05 Х/ф «Будинок на

09:00, 20:00 Т/с
«Щоденник доктора

узбіччі»

Зайцевої»

13:05 МастерШеф

10:00, 15:40 Т/с

18:00, 22:00 Вікна-

«Кадетство»

Новини

11:00, 17:50 Т/с

20:00 Слідство ведуть «Вороніни»
екстрасенси
13:25 М/c «Качині
21:00 Т/с «Мати й
історії»
мачуха»
14:45 Т/с «Друзі»
22:25 Кохана, ми
16:45, 23:05 Т/с
вбиваємо дітей
«Світлофор»
00:25 Т/с «Доктор

2+2

08:00, 19:00 Штопор.
Ульотне відео по-

07:00 М/ф
09:15 Три сестри

російськи
09:00, 21:00 Новини

10:10 Х/ф «Останній

2+2

танець за мною»

09:40 Нереальні
історії
10:15 Помста
природи

12:15, 21:00 Розсміши
коміка
13:15, 17:00 Дім на

11:05, 16:00 .
Т/с «Нове життя

заздрість усім

сищика Гурова.

14:15, 19:00 Шопінг

Продовження»
13:05 Ударна сила

монстри

14:00 Т/с «Солдати»

15:10, 18:00 Звана

18:00 Т/с «Версія»

вечеря

20:10 ДжеДАІ
21:25 Шалене відео
по-українськи
22:05 Х/ф «Слідопит»
00:05 Х/ф «Плоть і
кров»

06:00, 13:10 Секрети
Другої світової
07:20, 12:20 Надміцні
споруди
08:10, 11:30, 14:00,
00:30 Земля:
еволюція планети
09:00, 18:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Дива
природи
14:50, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні
дива
16:40, 20:00 Шукачі
17:30 Д/ф «Хто вбив
Котовського»
19:10 Містична
Україна
21:00 Д/ф
«Таємниця смерті
Дзержинського»
01:20 Смартшоу

16:10 Орел і Решка
20:00 Велика різниця
21:50 Три сестри
23:10 ШОУМОНРОУ

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:35 Вісті.
Чергова частина
12:50 Чужі таємниці. Пори
року
13:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Повороти долі»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:25 Рулетка великого
терору. Червоні-білі
23:25 Великі танці.
Великим планом
23:40 Вісті+
00:05 Чесний детектив
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06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Док. фільм «Н.
Білохвостикова. Без гучних
слів»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:30, 15:00, 18:20 Новини
12:45, 15:35, 18:50, 21:20
Діловий світ
12:50 Контрольна робота
13:15 Українська пісня
13:45 Х/ф «Професія - слідчий»
15:15 Euronews
15:30 Наука
15:50 Х/ф «Руїни стріляють»
18:45 Світ спорту
19:10 Про головне
19:30 Без цензури
20:00 Театральні сезони
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:30 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
22:25 Світло
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Два голови.
Зупинка на шляху в
Кремль
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Станіслав
Ростропович. Маестро
Слава
12:15 Соціальний статус:
ваша пенсія
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Ронін. з Дмитром
Видріним
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 День усіх закоханих
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Останній дубль.
Євген Урбанський
21:35 Портрети.
В’ячеслав Шалевич. Під
маскою Казанови
23:40 Тварини як ми
00:50 Амурні мелодії

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

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30 Тимчасово
доступний
18:25 Київські історії
21:25 Служба
порятунку
22:00, 0:50 Київське
Віче

06:35, 16:00 Все буде 06:45, 07:10, 07:40,

06:00 Т/с «Дорожній
патруль»
07:00, 17:00, 19:00
Події
18:00 Новини
07:20 Ранок з
07:10, 07:35, 08:10,
Україною
09:20, 13:00, 17:20,
08:35 Ранок з
21:50 Т/с «Слід»
ІНТЕРом
10:00 Т/с «Профіль
убивці»
09:10 Т/с «Відплата»
12:00 Нехай
12:55 Д/с «Слідство
говорять. Ласковий
май: залишитися
вели... з Леонідом
живими
Каневським»
14:35, 23:30 Т/с
«Подружжя»
13:50 Судові справи
15:35 Щиросерде
14:45 Сімейний суд
зізнання
16:00 Критична точка
15:45 Т/с «Анюта»
18:00 Т/с «Нерівний
17:40 Т/с «Свати»
шлюб»
19:20 Говорить
20:00 Подробиці
Україна
20:30 Т/с «Однолюби» 20:00 Т/с «Профіль
01:10 Х/ф «І прийшов убивці»
00:30 Т/с «Грімм.
павук»
Другий сезон»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Перша кров
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Топтуни»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с
«Дільничний»
23:30 Квартирне
питання
00:35 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:20, 02:10 Т/с
«Торговий центр»
16:10 Поки ще не пізно
17:00 Я подаю на
розлучення
18:40, 03:10 Давай
одружимося
19:55, 01:15 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Журов»
23:30 Вечірній Ургант

08:30, 09:00, 12:00,

Передплачуйте газету «Вишгород».
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07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
добре
08:45 Підйом
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
08:35, 18:20
06:50, 19:15 Піраньї
19:00, 20:00, 21:00,
Неймовірна правда
07:30, 08:30 Репортер 22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
про зірок
09:00, 20:00 Т/с
23:25 Бізнес-час
10:00 Зіркове життя.
07:20 Автопілот-новини
«Щоденник доктора
07:30 Зверни увагу з Т.
Зірки поза законом
Рамус
Зайцевої»
10:55 Кохана, ми
07:40, 08:50
10:00, 15:40 Т/с
Трансмісія-новини
вбиваємо дітей
08:15 Трансмісія-тест
12:50 МастерШеф
«Кадетство»
08:30 Ранок із зіркою
09:15, 13:10, 14:10,
18:00, 22:00 Вікна11:00, 17:50 Т/с
15:15 5 елемент
Новини
10:30, 11:10, 12:10,
«Вороніни»
19:30, 20:10, 21:10 Час.
20:00 Слідство ведуть
13:25 М/c «Качині
Підсумки дня
екстрасенси
16:15 Драйв
історії»
17:25 Арсенал
21:00 Т/с «Мати й
18:15 Агроконтроль
14:45 Т/с «Друзі»
мачуха»
18:40 Київський час
16:40, 23:05 Т/с
21:40 Час-Тайм
22:25 Хата на тата
22:15 Акцент
«Світлофор»
00:20 Т/с «Доктор
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS
Хаус»
21:00 Т/с «Кухня

06:40 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
ТСН
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Несекретні
08:05, 09:10 Сніданок файли
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
07:25 М/ф «Бернард» 09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
10:00, 17:10 Т/с
Костянтином Стогнієм
«Величне століття.
10:10, 16:30 Т/с
Роксолана»
«Убивча сила»
11:55, 12:50, 20:15,
12:35, 13:00 Анекдоти
21:15 Т/с «Лєдніков»
по-українськи
13:50 Не бреши мені 12:45 Факти. День
14:50 Не бреши мені 13:05, 22:10 Т/с
«Прокурорська
15:55 Простошоу з
перевірка»
Юрієм Горбуновим
14:15, 20:10 Т/с
16:45, 23:50 ТСН.
«Морські дияволи.
Смерч»
Особливе
22:15 Ілюзія безпеки. 18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф «У пеклі»
Не тільки м’ясом
01:20 Кримінальний
00:15 Х/ф «Рекетир»
облом
09:00, 19:30, 23:30

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Док. фільм «В.
Стржельчик. Вельможний
пан радянського екрану»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:30, 15:00, 18:20 Новини
12:45, 15:40, 18:55, 21:15
Діловий світ
12:50, 20:55 Офіційна хроніка
13:05 Здоров’я
13:55 Х/ф «Професіяслідчий»
15:15 Euronews
15:35 Наука
16:00 Х/ф «Іван Бабушкін»
18:45 Світ спорту
19:10 Про головне
19:35 221. Екстрений виклик
20:25, 21:25 Досвід
22:50 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Останній дубль.
Євген Урбанський
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Портрети.
В’ячеслав Шалевич
12:15 День усіх
закоханих
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Щоденник для
батьків
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Арно Бабаджанян.
Між небом і землею
21:35 Валерій Золотухін.
Дуже особисте
23:40 Тварини як ми
00:50 Амурні мелодії

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

09:00, 19:30, 23:30
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард «
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
11:55, 12:50, 20:15,
21:15 Т/с «Лєдніков»
13:50, 14:50 Не бреши
мені
15:55 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45, 23:50 ТСН.
Особливе
22:15 Моя хата скраю
00:15 Х/ф «Чужі»

06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:30, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:10 Т/с
«Морські дияволи.
Смерч»
18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф «Спеціальне
завдання»
01:15 Провокатор

06:00 Т/с «Дорожній
патруль»
07:00, 17:00, 19:00
18:00 Новини
Події
07:10, 07:35, 08:10,
07:20 Ранок з
Україною
08:35 Ранок з
09:20, 13:00, 17:20,
ІНТЕРом
21:50 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Відплата»
10:00 Т/с «Профіль
убивці»
12:55 Д/с «Слідство
12:00 Нехай
вели... з Леонідом
говорять. Стьопкіна
Каневським»
проти Стьопкіна
14:35, 22:45 Т/с
13:50 Судові справи
«Подружжя»
14:45 Сімейний суд
15:35 Щиросерде
15:45 Т/с «Анюта»
зізнання
16:00 Критична точка
17:40, 19:00 Т/с
18:00 Т/с «Нерівний
«Свати»
шлюб»
20:00 Подробиці
19:20 Говорить
20:30 Т/с «Однолюби» Україна
20:00 Т/с «Профіль
Закл. серія
убивці»
01:00 Х/ф «Цілуючи
00:45 Т/с «Грімм.
дівчат»
Другий сезон»
08:30, 09:00, 12:00,

Вишгород
2+2

07:00 Х/ф «Вантаж
300»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Т/с «Детективи
Т. Устинової.
«Розлучення та дівоче
прізвище»
12:30 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:30, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Висяки»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»

07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Еллі МакБіл»
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:05 Т/с «Ранетки»
17:10 Досвідос
17:45, 23:00 Чортівня
щодня
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 3
19:30 Богиня. Нова
колекція
19:55 Дайош молодьож
22:20 Велика різниця
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок»

08:00, 19:00 Штопор.
Ульотне відео поросійськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Нереальні
історії
10:15 ДжеДАІ
11:05, 16:00 .
Т/с «Нове життя
сищика Гурова.
Продовження»
13:05 Ударна сила
14:00 Т/с «Солдати»
18:00 Т/с «Версія»
20:10 Облом UA
21:25 Шалене відео
по-українськи
22:05 Х/ф
«Приречений на
смерть»
00:00 Х/ф «Слідопит»

06:00, 13:10 Секрети
Другої світової
07:20, 12:20 Надміцні
споруди
08:10, 11:30, 14:00
Земля: еволюція
планети
09:00, 18:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Дива
природи
14:50, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні
дива
16:40, 20:00 Шукачі
17:30 Д/ф «Вбивство
Романових. Останній
аргумент»
19:10 Містична
Україна
21:00 Д/ф «Хто вбив
Котовського»
00:30 Покер

07:00 М/ф
09:50, 21:50 Три
сестри
10:50 Х/ф «Без
ансамблю»
12:15, 20:00 Велика
різниця
13:15, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:15, 19:00 Шопінг
монстри
15:10, 18:00 Звана
вечеря
16:10 Орел і Решка
21:00 Розсміши
коміка
23:10 ШОУМОНРОУ
23:45 Х/ф «Без
ансамблю»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:35, 02:35 Вісті.
Чергова частина
12:50 Чужі таємниці. Пори
року
13:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Повороти долі»
21:20 Свідки Олександра
Пахмутова. Відповім за
кожну ноту
23:15 Великі танці.
Великим планом
23:30 Вісті+
23:55 Т/с «Велика гра»
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00:55 Т/с «Доктор

«Світлофор»

Хаус»

21:00 Т/с «Кухня»

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 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Зверни увагу з
Т. Рамус
07:40, 08:40
Трансмісія-новини
08:15 Драйв-новини
08:20 Ранок із зіркою
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:10 В кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
13:00 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:20, 02:05 Т/с
«Торговий центр»
16:10 Поки ще не пізно
17:00 Я подаю на
розлучення
18:40, 03:10 Давай
одружимося
19:55, 01:10 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Журов»
23:30 Вечірній Ургант
00:05 Нічні новини

06:05 Х/ф
«Призначаєшся
внучкою»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Медичні
таємниці
10:25 Х/ф
«Хрестоносець»
12:35 Т/с
«Бандитський
Петербург»
14:40, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Висяки»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Захисник»

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Еллі МакБіл»
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:10 Досвідос
17:45 Чортівня щодня
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 3
19:30 Богиня. Нова
колекція
19:55 Дайош молодьож
22:20 Велика різниця
23:00 Чортівня щодня
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
моста»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30 Київське Віче
18:25 Служба
порятунку
21:25 Прогулянки
містом
22:00, 0:50 Тимчасово
доступний

06:45, 16:00 Все буде 06:45, 07:10, 07:40,

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
таємниці
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Топтуни»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с
«Дільничний»
23:30 Дачна відповідь

добре
08:45, 18:20
Неймовірна правда
про зірок

08:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00

10:05, 11:05 Зіркове

Репортер

життя

09:00, 20:00 Т/с

12:05 Х/ф «Торкнутися «Щоденник доктора
неба»
13:55 Зважені та

Зайцевої»
10:00, 15:40 Т/с

щасливі
18:00, 22:00 ВікнаНовини

«Кадетство»
11:00, 17:50 Т/с

20:00 Слідство ведуть «Вороніни»
екстрасенси

13:25 М/c «Качині

21:00 Т/с «Мати й

історії»

мачуха»
22:25 Кулінарна
династія

14:45 Т/с «Друзі»
16:40, 23:05 Т/с

2+2

08:00, 19:00 Штопор.
Ульотне відео поросійськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Нереальні
історії
10:15 Штопор. Облом
UA
11:05, 16:00 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження»
13:05 Ударна сила
14:00 Т/с «Солдати»
18:00 Т/с «Версія»
20:10 Знай наших
20:35 Хулігани
21:25 Шалене відео
по-українськи
22:05 Х/ф «Погоня»
00:10 Х/ф
«Приречений на
смерть»

06:00, 13:10 Секрети
Другої світової
07:20 Я вижив
08:10, 14:00 Земля:
еволюція планети
09:00, 18:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Дива
природи
11:30, 00:30 Земля:
еволюція життя
12:20 Надміцні
споруди
14:50, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні
дива
16:40, 20:00
Надзвичайні історії
17:30 Д/ф «Синдром
Кашпіровського»
19:10 Містична
Україна
21:00 Д/ф «Родове
прокляття Ганді»
01:20 Смартшоу

07:00 М/ф
09:10, 21:50 Три
сестри
10:10 Х/ф «Школа
Року»
12:15, 20:00 Велика
різниця
13:15, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:15, 19:00 Шопінг
монстри
15:10, 18:00 Звана
вечеря
16:10 Орел і Решка
21:00 Розсміши
коміка
23:10 ШОУМОНРОУ
23:45 Х/ф «Школа
Року»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:35, 02:35 Вісті.
Чергова частина
12:50 Чужі таємниці. Пори
року
13:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Повороти долі»
21:20 Двобій
23:00 Великі танці.
Широким планом
23:15 Вісті+
23:35 Т/с «Велика гра»
00:55 Т/с «Велике
кохання»
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2+2
06:00 Доброго ранку,
Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Док. фільм
«О.Соловей. Раба кохання»
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:20, 15:00, 18:20 Новини
12:30, 15:15, 18:50, 21:25
Діловий світ
12:35 Адреналін
14:05 Х/ф «Професія слідчий»
15:25 Околиця
16:00 Х/ф «Іван Бабушкін»
18:45 Світ спорту
19:10 Про головне
19:35 Український ретро-хіт
20:55 Офіційна хроніка
21:35 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00,
06:30 Т/с «Таксі»
06:05, 07:00, 08:00,
6:00, 11:35
05:45 Х/ф «Червоні
06:45, 07:10, 07:40,
10:00, 11:00, 12:00,
Мультляндія
06:55 Т/с
09:00, 19:30 ТСН
08:45 Підйом
вітрила»
13:00, 14:00, 15:00,
7:25,
1:50
Київ.
«Леся+Рома»
06:45, 07:10, 07:30,
16:00, 17:00, 18:00,
Музика
06:50, 19:15 Піраньї
07:10 Х/ф
19:00, 20:00, 21:00,
08:05, 09:10 Сніданок 07:35 Ділові факти
8:00, 9:00, 15:00,
07:30, 08:30 Репортер 22:00, 23:00 Час новин
07:40 Стоп0
17:00, 19:00, 21:00,
з 1+1
«Попелюшка із
07:15, 08:10, 22:40,
23:00, 0:25 СТН
09:00, 20:00 Т/с
07:25 М/ф «Бернард» 08:45 Факти. Ранок
23:25 Бізнес-час
9:25,
19:25
Столиця
09:15, 19:25
Запруддя»
07:20 Автопілот-новини
10:00, 17:10 Т/с
«Щоденник доктора
10:15
Повнота
радості
Надзвичайні новини з
07:30 Зверни увагу з Т.
«Величне століття.
життя
09:10 Х/ф «Дівоча
Рамус
Зайцевої»
Костянтином Стогнієм
13:20, 5:00
Роксолана»
07:40, 08:40 Трансмісія10:10, 16:30 Т/с
вечірка»
Громадська
10:00, 15:40 Т/с
новини
11:55, 12:50 Т/с
«Убивча сила»
приймальня
08:20 Ранок із зіркою
«Кадетство»
«Лєдніков»
17:50,
22:00
Вікна12:30, 13:00 Анекдоти 15:10, 20:00 Т/с
09:15, 13:10, 14:10,
13:50, 14:50 Не бреши по-українськи
«Таємниця старого
15:15 5 елемент
11:00, 17:50 Т/с
Новини
10:30, 11:10, 12:10,
моста»
мені
12:45 Факти. День
«Вороніни»
19:30, 20:10, 21:10 Час.
16:10 В центрі уваги
18:00
Х/ф
«Іван
15:55 Простошоу з
13:05, 22:10 Т/с
Підсумки дня
16:50, 19:20, 23:20
13:25
М/c
«Качині
Юрієм Горбуновим
16:15 Лісовий патруль
«Прокурорська
Міська варта
Васильович змінює
17:15 Мотор-новини
історії»
16:45 ТСН. Особливе перевірка»
17:25, 22:00, 0:50
17:25 Не перший погляд
Тимчасово доступний професію»
20:15 Сказочная Русь 14:15, 20:10 Т/с
14:45 Т/с «Друзі»
18:15 Реальний сектор
18:25 Прогулянки
«Морські дияволи.
20:40 Вечірній Київ
18:40 Київський час
20:00, 22:35 Холостяк 16:45, 23:05 Т/с
містом
21:40 Час-Тайм
Смерч»
22:35 Х/ф Джеймса
21:25 Гаряча лінія
22:15 Особливий погляд
00:00 Як вийти заміж з «Світлофор»
18:45 Факти. Вечір
Кемерона «Чужі»
«102»
22:45 Хроніка дня
23:20
Х/ф
«Шість
куль»
23:25
Небосхил
21:00
Т/с
«Кухня»
01:25 Х/ф «Чужий»
23:30 CRIME NEWS
Анфісою Чеховою

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Арно Бабаджанян.
Між небом і землею
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Валерій Золотухін.
Дуже особисте
12:15 Соціальний статус:
ваші права і пільги
14:00 Неймовірні
подорожі
15:30 Будь в курсі
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Справжнє диво
19:00 В гостях у Дмитра
Гордон
20:00 Армен
Джигарханян. Два
кохання самотнього
клоуна
21:35 Євген Євстигнєєв.
Доля
22:40 Життя за законами
природи
23:40 Тварини як ми
00:50 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Відплата»
12:55 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:50 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Т/с «Анюта»
17:40, 19:00 Т/с
«Свати»
20:00 Подробиці
20:30 Шустер Lіve
00:30 Х/ф «На чужій
смузі»

06:00 Т/с «Дорожній
патруль»
07:00, 14:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 13:00, 17:20
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Профіль убивці»
12:00 Нехай
говорять. Пам’яті
Людмили Гурченко
14:35 Т/с «Подружжя»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
21:50 Т/с «Мент у
законі»
01:30 Х/ф «Нас
зараховано»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:30 Т/с «Топтуни»
21:30 Т/с
«Дільничний»
23:20 Х/ф «Братва
по-французьки»
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06:00 Ранкова молитва
06:05 Підсумки
06:20 Сміх з доставкою
додому
07:00 Концерт «О.
Барикін. Не забувай
друга...»
08:25 Панянка і кулінар
09:05 Життя на рівних
09:25 Досвід
10:45 Х/ф «Бронзовий
птах»
14:20 Секрети успіху з
Н. Городенською
14:50 В гостях у Д.
Гордона
15:50 Золотий гусак
16:25 Енергоблок
16:35 Людина
року012. Церемонія
нагородження
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Кабмін: подія
тижня
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:25 Х/ф «Крутий
поворот»
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:10 М/ф «Енгрі
Бердс»
10:15, 10:40 М/с «Чіп
і Дейл»
11:00 Світ навиворіт:
В’єтнам
12:00 Тачки
12:25 Голос країни
14:35 Х/ф «Доктор
Дуліттл»
16:30 Вечірній Київ
18:30 Розсміши коміка
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Квант
милосердя»
22:10 Х/ф «Викрасти
за 60 секунд»
00:30 Х/ф «Великий
солдат»

06:30 Козирне життя

06:00 Х/ф «Вертикаль»
07:30 Ф-стиль
08:00 Служба новин
Соціальний пульс
09:00 Євген Євстигнєєв
10:00 Світські хроніки
10:35 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
13:30 За сім морів
14:00 Дика природа в
об’єктиві
14:50 Життя за
законами природи
15:50 Чарівний світ
комах
17:00 Ронін. з Дмитром
Видріним
17:40 Щоденник для
батьків
18:20 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Маестро моди
20:00 Наворожіть мені
життя
20:55 Операція И та інші
пригоди Леоніда Гайдая
22:00 Х/ф «Грінберг»
00:05 Х/ф «Загублене
місто»

06:15 Шустер Lіve

06:00 Срібний

11:25 Великі танці
14:10 Т/с
«Найкрасивіша»
18:00 Юрмала
20:00 Подробиці
20:30 Ювілейний
концерт Ю.Антонова
в Кремлі
00:20 Х/ф
«Пограбування поіталійськи»

07:00 Т/с «Конвой
PQ7»
14:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
16:45, 16:45 Свідок
17:00 Т/с «Висяки»
19:30 Т/с «Останній
бій майора Пугачова»
23:15 Х/ф «Маршкидок»
01:30 Х/ф «Куля в
голові»

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
267 с.
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Еллі МакБіл»
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:05 Т/с «Ранетки»
17:10 10 кроків до
кохання
18:15, 20:30 Віталька
18:55 Одна за всіх
19:55 Дайош молодьож
21:30 Що якщо?
21:55 Велика різниця
23:00 Чортівня щодня
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок»

06:00, 13:10 Секрети
Другої світової
07:20, 12:20 Надміцні
споруди
08:10, 14:00 Земля:
еволюція планети
09:00, 18:20 Таємні
знаки
10:40 Дива природи
11:30 Земля:
еволюція життя
14:50 Загадки
Всесвіту
15:40 Сучасні дива
16:30 Надзвичайні
історії
17:30 Д/ф «Родове
прокляття Ганді»
19:10 Секретні історії
22:00 Д/ф «Синдром
Кашпіровського»
22:50, 23:40 Д/ф «По
ту сторону життя і
смерті»
00:30 Покер

07:00 М/ф
09:10 Три сестри
10:10 Х/ф «Остання
відпустка»
12:15, 21:15 Розсміши
коміка
13:15, 17:00 Дім на
заздрість усім
14:15 Шопінг монстри
15:10, 18:00 Звана
вечеря
16:10 Орел і Решка
19:00 КВК
22:10 Пороблено в
Україні
23:25 Вечір. Паша.
Зорі
00:20 Х/ф «Остання
відпустка»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Право на зустріч
11:50, 14:35, 02:05 Вісті.
Чергова частина
12:50 Чужі таємниці. Пори
року
13:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Бенефіс
Володимира Винокура
22:40 Великі танці.
Широким планом
22:55 Х/ф «Вибір моєї
неньки»
01:00 Гаряча десятка

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 16:55
Мультляндія
06:55 Т/с «Морські
7:25, 4:00 Київ.
дияволи. Смерч»
Музика
8:00 СТН
08:55 Зірка YouTube
9:30 Київські історії
10:00 Дача
10:00, 1:30 Якісне
життя
10:40 Квартирне
10:30, 1:55 Зроблено
питання
в Києві
11:00 Нова адреса
11:40 Дивитися всім
12:45 Повнота радості
12:40 За кермом
життя
13:05 Т/с «Під зливою 13:45 Час відповідей
16:40 Спортивний
куль»
боулінг
17:45 Криве дзеркало
17:45 Максимум в
19:25 Х/ф «Рай для
Україні
коней»
18:45 Факти. Вечір
21:00, 1:00 СТН.
Тижневик
19:00 «Спецназ»Т/с.
21:30, 2:20 Х/ф
Всі серії
«Картахена»
23:10 Київське Віче
02:20 «Шість куль».
0:00 Громадська
Х/ф.
приймальня

06:30 Х/ф «Садко»

06:30 Новий погляд

08:05 Караоке на

08:05, 10:00 Ревізор

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні
06:15 Лотерея Золотий
ключ
07:00, 19:00 Події
06:45 Державна
07:10 Т/с «Інтерни»
житлова лотерея
08:10 Найрозумніший 07:25 Готуємо з
Олексієм Зиміним
10:00 Таємниці зірок 08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
11:00 Найкращий
двобій
10:00 Квартирне
кухар на селі
питання
12:00 Т/с «Дорожній 11:20 СОГАЗ Чемпіонат Росії з
патруль»
футболу 2012/2013.
15:00 Х/ф «Біла сукня» «Рубін» - «Локомотив».
Пряма трансляція
17:00 Х/ф «Формула 13:30 Своя гра
14:20 Слідство вели
щастя»
15:10, 17:20 Т/с «Мент
19:20 Х/ф «Особиста у законі»
19:15 Російські сенсації
справа майора
20:15 Ти не повіриш
Баранова»
21:15 Промінь Світла
21:45 Реакція
21:20 Т/с «Шаман»
Вассермана
22:20 Школа
01:00 Т/с «Мент у
лихослів’я
законі»
23:05 Х/ф «Господар»

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Сльози
капали»
08:00 Грай, гармонь
улюблена
08:40 Смішарики. Нові
пригоди
08:55 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Народження
легенди. Покровські
ворота
12:15 Абракадабра
15:15 Х/ф «Покровські
ворота»
18:15 Угадай мелодію
18:50 Т/с «Остання
зустріч»
21:00 Час
21:20 Сьогодні ввечері
23:05 Yesterday lіve
00:05 Міські піжони.
Суперновий Шерлок
Холмс. Елементарно
00:50 Х/ф «Любов та інші
обставини»

апельсин
09:55 Жди меня

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:20, 03:45 Т/с
«Торговий центр»
16:10 Поки ще не
пізно
17:00 Чекай на мене
18:40 Людина і закон
19:50 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Дві зірки
23:05 Вечірній Ургант
00:00 Х/ф
«Американець»

08:00 Штопор.
Ульотне відео поросійськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Нереальні
історії
10:15 Знай наших
10:40 Хулігани
11:05, 16:000 .
Т/с «Нове життя
сищика Гурова.
Продовження»
13:05 Ударна сила
14:00 Т/с «Солдати»
18:00 Т/с «Версія»
19:00 Х/ф «Той, який
знову виганяє»
21:25 Х/ф «Космічні
яйця»
23:25 Х/ф
«Чорнокнижник»
01:30 Х/ф «Сутичка»

Майдані
11:55 Уральські
09:00 Їмо вдома
10:05 ВусоЛапоХвіст
10:45 Хата на тата
12:35 Холостяк - 3
15:55 Як вийти заміж з

пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна
історія

Анфісою Чеховою
17:00 Х/ф «Іван

14:40 Файна Юкрайна

Васильович змінює

15:35 Т/с «Щасливі

професію»

разом»

19:00 Україна має

18:05 Х/ф «Скубі-Ду»

талант
20:00 Х/ф «Солт»
22:20 Слідство ведуть
екстрасенси

22:00 Хто зверху?

02:05 Детектор брехні 23:40 Х/ф «Міс Ніхто»

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 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 10:15, 12:10 Хроніка
тижня
08:30 Не перший погляд
09:25 Автоконтинент
09:35, 19:25 Тема тижня
09:50 Мотор-новини
10:10 Новинометр
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:15 Зверни увагу з Т.
Рамус
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Кіно з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малята-твійнята
07:25 Залізний Оскар 08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
07:55 Х/ф «Перед
09:00 Мультик з
світанком»
Лунтіком
09:40 М/с «Даша09:25 Х/ф «Маршдослідниця»
кидок»
10:05 М/с «Вперед,
Дієго, вперед»
11:30 «Речовий
10:40 М/с «Індійські
доказ». Помилка
байки»
11:05 Єралаш
Майстра ножа
11:50 Т/с «Моя
12:00, 23:00 Головний прекрасна няня»
13:35 Т/с «Половинки»
свідок
15:00 М/ф «Астробой»
13:00 Х/ф «Тривожна 16:55 Х/ф «Тимчасово
вагітна»
неділя»
18:50 Х/ф «Одного разу
14:45 Д/с «Хворобив Римі»
20:45 Віталька
вбивці»
22:20 Що якщо?
15:15 Т/с «Шериф»
23:00 Х/ф «Діти
19:00 Т/с «Зрадник»
кукурудзи»
00:00 Х/ф «Найманий 00:55 Х/ф
«Франкенштейн у
убивця»
коледжі»

06:05 Легенди

бандитського Києва

2+2

10:00 Т/с «Пригоди
Конана»

07:00 М/ф
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана

14:00 Штопор.
Шалене відео поукраїнськи

Андерсена»
10:00 М/ф
11:15 М/ф «Карапузи»
12:30 Х/ф «Міст до

15:05 Х/ф
«Розжалуваний»
17:20 ЧУ 22 тур.

Терабітії»
14:25 Х/ф «Здивуй
мене»
16:20 Весільний

«Арсенал» - «Таврія»
19:30 ЧУ 22 тур.
«Карпати» - «Шахтар»

розмір
17:15 Лямур Тужур
18:15 Розсміши
коміка

21:30 Всесвітня серія
боксу: Азербайджан Україна

19:10 КВК
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Х/ф

00:30 . Х/ф «Погоня»

06:00 Руйнівники
міфів
08:00 Танки
10:00 Наземні битви
12:00 Земля:
еволюція життя
13:00 Галапагоси
16:00 Історія
технологій
19:00, 20:00 Д/ф «По
ту сторону життя і
смерті»
21:00 Містична
Україна
23:00 Сучасні дива

«Красунчик»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. ВістіМосква
06:20 Військова
програма
06:50 Планета собак
07:25 Суботник
08:05 Мессінг. Ванга.
Кейсі... Секрет
ясновидіння
09:20 Вісті. Чергова
частина
09:55 Чесний детектив
10:25 Т/с «Місцеві
новини»
10:55 Особливий
випадок
12:30 Шоу Десять
мільйонів
13:30 Суботній вечір
15:30 Великі танці
18:00 Вісті в суботу
18:45 Х/ф «Фродя»
22:30 Х/ф «Я щаслива»
00:30 Х/ф «Жахливий,
злобливий»
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Світ православ’я
06:40 Сміх з доставкою
додому
07:10 Панянка і кулінар
07:40 Дружина
09:05 Хто в домі хазяїн?
09:25 Ближче до народу
09:55 Подорожуємо світом
з Ю. Акуніною
10:25 Крок до зірок
11:10 Маю честь запросити
12:00 Шеф-кухар країни
13:00 Караоке для дорослих
13:55 В гостях у Д. Гордона
14:50 Концертна програма
З Днем ТеБе
15:50 Діловий світ. Тиждень
16:20 Концерт пам’яті М.
Мозгового
17:55 Бенефіс композитора
Ніколо
20:10 Без цензури
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Точка зору
22:05 А. Кудлай. Спасибі
за любов
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Відпусти
мене»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея Лотозабава
10:10 М/ф «Ескімоска»
10:15, 10:40 М/с «Чіп
і Дейл»
11:05 Гастрономічні
подорожі з Юлією
Висоцькою. Венеція
11:45 Неділя з
Кварталом
12:40 Шість кадрів
13:10 Міняю жінку
14:40, 15:50, 17:00,
18:20 Т/с «Свати»
19:30 ТСН-тиждень
20:15 Голос країни
22:30 Світське життя
23:30 Що? Де? Коли?
Зіркові війни
00:45 Х/ф «Чоловік у
пошуках еротики»

06:00 Світанок

6:00, 8:30 Мультляндія 06:35 Їмо вдома

07:00 Квартирне

7:25, 14:20, 3:10 Київ. 07:35 Кулінарна

питання

Музика

династія

8:00, 23:10 СТН.

09:55 Караоке на

Тижневик

Майдані

9:30 Нова адреса

10:55 Т/с «Мати й

10:00 Столиця

мачуха»

11:30 Корисна

15:30 Україна має

інстинкт

розмова

талант

09:30 ОлімпіЛяпи

12:55 Блага звістка

кролик стрибає»

приймальня

06:00 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
07:35 Дика природа в
об’єктиві
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Наворожіть мені
життя
10:00 Будь у курсі
10:35 Ф-стиль
11:00 Х/ф «Вертикаль»
13:50 За сім морів
14:30 Арт сіті
15:10 Такі знайомі
мелодії
16:15 Дивовижні
розповіді про тварин
17:00 Михайло Ульянов.
Як швидко пролетіло
життя
17:50 Гудіні у світлі
ілюзій
18:30 Світ за тиждень
19:00 Знахар ХХІ
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:15 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Зінаїда Кирієнко
22:15 Х/ф «Загублене
місто»
00:50 Х/ф «Грінберг»

06:05 Х/ф «Пригоди

06:00 Срібний апельсин
06:45 Події
07:00 Х/ф «Формула
щастя»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
14:00 Найрозумніший
15:50, 20:00 Т/с
«Вогнище на снігу»
19:00 Події тижня
20:50 Т/с «Інтерни»
23:00 Великий футбол
00:30 Т/с «Шахта»

07:00, 09:00, 12:00
Сьогодні
07:15 Лотерея Російське
лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Диво техніки
10:25 Їдьмо, поїмо
11:00 Дачна відповідь
12:25 Т/с «Порох і дріб»
16:20 Очна ставка
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:35 Центральне
телебачення
20:30 Т/с «Морські
дияволи. Смерч. Долі»
22:15 Залізні леді
23:05 Х/ф «Шлях самця»
01:15 Дикий світ

Геркулеса»
07:35 М/ф «Шрек»
09:30 Школа доктора
Комаровського
10:05 Смачне
побачення
11:05 Міжнародний
фестиваль гумору
Юрмала
13:05 Т/с

07:50 Анекдоти поукраїнськи
08:15 Дача
08:50 Основний

11:05 Т/с «Спецназ»

19:00 Битва
16:00 Криве дзеркало екстрасенсів
17:45 Ми діти твої,
20:00 Один за всіх

18:45 Факти тижня з

Україно!

22:00 Х/ф

19:25 Х/ф «Райський

«Домробітниця»

10:35 Козирне життя

Оксаною Соколовою
19:30 Х/ф «Скарб
нації»

вечір з М. Галкіним і
М. Басковим
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Великі танці
23:25 Х/ф «Дівчинка»
02:05 Х/ф «Він сказав,
вона сказала»

23:55 Х/ф
21:00, 23:40, 2:45 СТН. «Попелюшка із
Спорт. Тижневик

22:10 Х/ф «Скарб

Запруддя»

21:25, 1:05 Х/ф

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

Вітаємо з ювілеєм Президента
благодійного фонду св. Ольги
Володимира Олександровича
МАЛИШЕВА!
Від щирого серця прийміть наші
найкращі вітання і щирі побажання міцного
здоров’я, великого людського щастя, благополуччя, поваги від людей, любові від рідних та
близьких.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і
злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
Щиро бажаємо Вам нових вагомих звершень як у житті, так і на громадській ниві.
З повагою — працівники
благодійного фонду св. Ольги
Перетяжка меблів, ремонт косяків, пружини, заміна поролону, великий асортимент
тканин замінник шкіри, натуральна шкіра.
Тел: 361-82-20, (095) 242-40-70

Увага!
Ошукані інвестори, що вклали
гроші у будівництво будинку
по вул. Набережній та провулку
Прожекторному у м. Вишгород,
зателефонуйте:
(099) 555-96-45 Олександр.

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:25 Х/ф «Мій молодший
брат»
08:10 Служу Вітчизні
08:45 Смішарики. Пін-код
08:55 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Олександр Збруєв
14:20 Х/ф «Ти в мене
одна»
16:15 Форт Боярд
17:55 Один в один
21:00 Недільний Час
22:00 Клуб Веселих і
Кмітливих. Вища ліга
00:00 Познер

06:25 Х/ф «Тривожна
неділя»
07:50 Т/с «Шериф»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Народжений убивати
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
15:00 Т/с «Останній
бій майора Пугачова»
19:00 Т/с «Бригада»
00:00 Д/с «Таємниці
кримінального світу»
00:30 Х/ф «Дай мені
відповідь»

Підприємству на постійну роботу
ТРК
потрібен головний бухгалтер (ак«ВишеГрад»
тивний користувач «1С 8.2», зна- в ефірі щодня
ння податкового і бухгалтерського о 06:30, 08:30,
обліку), зарплата договірна.
10:30, 15:00,
Тел: (067) 442-16-15
20:30, 22:30

ВІТАЄМО з днем народження
Володимира Олександровича
МАЛИШЕВА!
Хай завжди тобі посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки!
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Дружина, діти та онуки

Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської
міськради Вишгородського району Київської
області набирає учнів до 8 та 10 класів
— до 8 класу з поглибленим вивченням
математики, фізики, інформатики, економіки,
географії за результатами співбесіди;
— до 10 класу (інформаційно-технологічний, економічний та математичний профілі) —
вступні іспити.
Вступні конкурсні випробування:
7, 8 червня о 10.00 — співбесіда до 8 класу;
13-15 червня о 9.00 — вступні іспити з
української мови, математики, географії (відповідно до обраного профілю)
5 квітня о 18.00 — збори батьків вступників.
З 8 квітня — консультації для вступників.
Заяви приймаються з 9.00. до 16.00 щодня,
крім неділі, у приміщенні Технічного ліцею.

ВИШГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА «СУЗІР’Я»
з поглибленим вивченням двох іноземних мов і природничоматематичних дисциплін
ОГОЛОШУЄ
конкурсне приймання дітей (учнів) до 1-го та 10-го класів.
Співбесіда з майбутніми першокласниками відбудеться
з 26 березня по 28 березня 2013 року
за встановленим графіком,
який розміщено на сайті школи.
Додаткова інформація за телефонами: 5-39-67, 5-39-49.
Адміністрація школи

09:35 Журнал Ліги
Чемпіонів УЄФА
2012013
10:00 Т/с «Пригоди
Конана»
14:00 Штопор.
Шалене відео поукраїнськи
15:05 . Х/ф «В сторону
від війни»
17:20 ЧУ 22 тур.
«Волинь» - «Дніпро»
19:30 ЧУ 22 тур.
«Кривбас» - «
Металіст»
21:30 Профутбол
22:40 Х/ф «Космічні
яйця»
00:40 Х/ф «Болото»

07:00 М/ф
08:30 М/ф «Карапузи»
10:10 Х/ф «Міст до
Терабітії»
12:00 Добрий вечір,
тварини
13:15 Х/ф «Зевс і
Роксана»
15:00 Х/ф «Весільна
вечірка»
16:45 Розсміши
коміка
18:40 Х/ф «Хранителі»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Х/ф
«Непристойна
пропозиція»

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

нації: Книга таємниць» «Заручники»
00:45 Х/ф «Голодний 0:05 Громадська

«Найкрасивіша»
16:55 Новорічний

куточок»

07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 М/c «Губка Боб
Квадратні Штани»
09:00 М/c «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Х/ф «Скубі-Ду»
11:45 Педан-Притула
Шоу
13:15 Хто зверху?
15:10 Т/с «Щасливі
разом»
17:20 Х/ф «Солт»
19:20 Х/ф «Містер і
міссіс Сміт»
22:00 Педан-Притула
Шоу
23:25 Х/ф «Армійські
пригоди»

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 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 20:30 Хроніка тижня
08:30 Феєрія мандрів
09:10, 19:30 Велика політика
09:35 Вікно в Америку
10:10 Мамина школа
10:30 Здорові історії
11:10 Технопарк
11:30 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:10 Захисник Вітчизни
13:30 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Акцент
16:10 Машина часу
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
21:00 Час: підсумки тижня з
Тетяною Даниленко
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною Соколовою
23:40 Зверни увагу з Т. Рамус

Спілка підприємців
Вишгородщини вітає
з днем народження
Марину Гурамівну
МЕЛЬНИК!
Достатку,
добра,
довголіття!
У кожній
справі
хай завжди щастить!
Вік щедрий,
як калинове суцвіття,
В любові,
щасті й радості прожить!

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед»
10:40 М/с «Індійські
байки»
11:05 М/ф «Лікар
Айболить»
13:05 М/ф «Астробой»
15:00 Х/ф «Аквамарин»
17:05 Х/ф «Модна
матуся»
19:40 Дайош молодьож
20:40 Віталька
22:00 Веселі мамзелі
23:00 Х/ф «Блондинками
не народжуються»

06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
08:00 Танки
07:20 Сміхопанорама
10:00 Наземні битви 07:50 Ранкова пошта
12:00 Земля:
08:30 Сто до одного.
Телегра
еволюція життя
09:20 Місцевий
13:00 Таємниці
час. Вісті-Москва.
природи
Тиждень у місті
16:00 Історія
10:00, 13:00 Вісті
10:10 Городок.
технологій
19:00 Секретні історії Дайджест
10:45, 13:30 Х/ф
22:00 Україна: забута
«Понаїхали тут»
історія
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
23:00 Сучасні дива
15:05 Фактор А
Агенція нерухомості.
16:55 Х/ф «Красуня і
Купівля. Продаж. Оренда.
Чудовисько»
Вирішення земельних питань, 19:00 Вісті тижня
вул. Шкільна, 93 (2 поверх). 20:30 Х/ф «Букет»
22:30 Недільний вечір
Тел: (067) 760-00-73,
00:20 Х/ф «Фальшива
www.v888v.in.ua
личина»
06:00 Руйнівники
міфів

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Холодильник новий дешево 04596 5-21-01

Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст».
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. +
56 000 грн. 094-9269888
12 сот. під садівництво. 12 800
1 кім. пр.Шевченка, 2-д. 40/18/10. Ремонт.
грн./сотка. 067-7600073
Меблі. 520 000 грн. 067-7600073
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
забудову. 16 000 грн./сотка.
435 000 грн. 098-6997477
098-6997477
1 кім. Симоненка, 7. 4/5 панель, 35/18/7.
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
370 000 грн. 067-5899888
забудову. 28 000 грн./сотка.
1 кім. Симоненка, 4. 1/4 панель, 35/18/6.
067-5899888
440 000 грн. 098-1510830
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
1 кім. пр. Шевченка, 7. 1/9 цегла 38/20/8.
садівництво. 16 000 грн./сотка.
465 000 грн. 094-9269888
098-1510830
2 кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла, 40/26/6.
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під
440 000 грн. 067-7600073
забудову. 480 000 грн.
2 кім. Мазепи, 3. 5/5 цегла, 44/27/7.
067-7600073
440 000 грн. 098-6997477
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла, 70/41,5/9,5.
забудову. 250 000 грн.
728 000 грн. 067-5899888
098-6997477
3 кім. Дніпровська, 1. 4/9 цегла, 70/42/10.
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під
Ремонт. 800 000 грн. 098-1510830
забудову. 24 000 грн./сотка.
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на 6м.Висота 2,3м.
067-5899888
Сухий, чистий. 56 000 грн. 098-1510830
Ділянку с. Новосілки, 1 га під
Ділянку під гараж «Лісний». 4,1 сотки. 32 000
садівництво. 1 050 000 грн.
грн. 094-9269888
098-1510830
3-кім. Кургузова, 4, 4/5 пдн., 65/40/9 Ремонт 680000 грн. 067-7600073
М’який куточок Тел: (066) 916-27-28
Земельну ділянку 15 соток під
Земельну ділянку під садівництво,
забудову, смт. Димер, 12 500 грн/
с. Литвинівка, 10 соток, 10 000 грн/сотка.
сотка. Тел: (097) 887-04-20
Тел: (097) 887-04-20
Погріб (цегла, 1,40х2,10) кооператив «Весна» 097 433 06 45
Будинок ділянку 60 сот. Ровжі 5-78-64

ЗДАМ
2-кім вул. Дніпровська, 5 ремонт, металопл.
вікна, пральна машина 3500 грн + ком

послуги 067 7600073
1 кім.вул. Кургузова, 6. 3/5
пан.35/18/7.Меблі.2800 грн.+ком.
послуги. 067-7600073
2 кім.вул. Б. Хмельницького, 3. 3/5
цегла.45/35/6.Меблі.3500 грн.+ком.
послуги. 098-6997477

Нежитлове приміщення 25м2; район
ринку е/енергія, 3500 грн 067
7600073
Кімнату с. Нові Петрівці. Всі умови.
1500 грн. 067-7600073
Складське приміщення. 215 кв. м.
Рампа. Світло. 067-5899888
Здам ліжко-місця.
Тел: (067) 455-97-94, (063) 954-86-11

НАЙМУ
1, 2, 3 кімнатну квартиру у
господаря.067-7600073

1, 2, 3 кім. квартиру у господаря.
098-6997477

КУПЛЮ
2 кім. квартиру по вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку. Терміново. 067-7600073
1, 2, 3 кім. квартиру у господаря. 098-6997477

Інвалідну колиску, б/в. Тел: (04596) 5-21-01
Квартиру у Вишгороді. Дачу — Осещина, Хотянівка, Новосілки. 098 803 17 75

ІНШЕ
Домашній майстер
Ремонт квартир,
Встанвлення дерев’яних
Тел: (063) 100-90-08 офісів під ключ 098-1510830
дверей 050-277-07-17
Сантехнічні/зварювальні роботи,
Ремонт/встановлення/перетяжка дверей,
електрика, лінолеум, вагонка,
безпіщанка, шпалери.
ламінат. Тел: (067) 945-06-40
Тел: (093) 451-63-04

Офіційно

Вишгород

23 березня

2013 року
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Аналіз впливу регуляторного акту
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про визначення мінімального розміру орендної плати
за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Вишгород»

6
Відповідно до методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,
затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29.12.2010 №
1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних
осіб», орендарі під час нарахування
доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна, крім земельної ділянки
сільськогосподарського призначення,
земельної частки (паю), майнового
паю, земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки, визначають мінімальну
суму орендного платежу за повний чи
неповний місяць оренди такого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається,
виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомого майна,
відповідно до цієї Методики. У свою
чергу, мінімальна вартість місячної
оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна встановлюється відповідною сільською,
селищною або міською радою.
Відповідно до п. 6 Постанови КМУ
«Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних
осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну
вартість місячної оренди одного квадратного метру загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у
спосіб найбільш доступний для жителів територіальної громади, до початку звітного податкового року, об’єкт
обкладення податком з доходів фізичних осіб визначається орендарем
(крім орендарів – фізичних осіб, які не
є суб’єктами підприємницької діяльності), виходячи з передбаченого у договорі оренди розміру орендної плати.
Затвердження радою зазначеного
показника забезпечить надходження
до бюджету Вишгородської міської
ради додаткових коштів – податку з
доходів фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду).
Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:
— фізичні особи, які надають в
оренду (суборенду) нерухоме майно,
що знаходиться на території Вишгородської міської ради;
— ДПІ у Вишгородському районі,
на яку покладені функції зі справляння
податку на доходи фізичних осіб;
— Вишгородська міська рада, яка
повинна забезпечити надходження до

бюджету села.
Таким чином, вказана проблема
потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Вишгородської міської
ради «Про визначення мінімального
розміру орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території
м. Вишгород».
2. Цілі (мета) регулювання.
Метою прийняття рішення Вишгородської міської ради «Про визначення мінімального розміру орендної плати за один квадратний метр загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб
на території м. Вишгород» є:
— безумовне виконання норм чинного законодавства;
— забезпечення надходжень до
бюджету міста.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей
доцільно розглянути такі можливості:
— пропозиція відмови від введення
в дію запропонованого акту;
— здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
— введення в дію запропонованого
акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту та залишення даного питання у незмінному
стані. Перевагою даного способу є те,
що не зміняться витрати громадян,
пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого
майна, але недоліком є те, що втрачатиме сільський бюджет від недоотримання податку з доходів фізичних осіб;
неврахування реальної ситуації, що
склалася на ринку нерухомості, та
зростання вартості реальної орендної
плати за майно.
Здійснення
регулювання
нормативним актом іншого органу не є
можливим у зв’язку з тим, що право
самостійно встановлювати мінімальний розмір місячної орендної плати за
один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
на території сільської ради відповідно
до чинного законодавства належить
Вишгородській міській раді шляхом
прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива введення в дію
запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.
Прийняття рішення Вишгородської
міської ради «Про визначення мінімального розміру орендної плати за
один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на
території м. Вишгород» має наступні
переваги: приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку
нерухомості та чинних нормативних

документів; поповнення доходної частини міського бюджету, недоліком є
те, що збільшаться витрати мешканців, пов’язані зі сплатою податкових
платежів від надання в оренду нерухомого майна.
Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості)
рішень Вишгородської міської ради
для виконання на території Рудників

6. Очікувані результати прийняття
рішення.
У результаті прийняття регуляторного акту очікуються такі позитивні
фактори:
розвиток здорової конкуренції;
приведення відносин у сфері надання майна в оренду у правове поле;
збільшення надходжень до бюджетів.
Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси
органу
місцевого самоврядування

— збільшення надходжень від
оформлення права оренди;
— врахування реальної ситуації,
що склалася на ринку нерухомості та чинних нормативних документів.

відсутні

Інтереси
органів
Державної податкової служби

— застосовуватимуть у роботі
акти законодавства Вишгородської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть
вимогам чинного законодавства.

відсутні

Інтереси суб`єктів
підприємницької діяльності

— нормативно-правове врегулювання цього питання

в и т р а т и
пов’язані зі сплатою податку з
доходів фізичних
осіб

Населення

— задоволення потреб мешканців села за рахунок збільшення
надходжень до міського бюджету

відсутні

ськоїсільської ради , що передбачено
ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Опис механізмів та заходів, що
пропонується для вирішення проблеми.
Вирішення проблеми розв’язується
шляхом прийняття пропонованого
проекту рішення міської ради, який
враховує діючу величину опосередкованої вартості одного квадратного
метра житла в області та коефіцієнти функціонального використання
об’єкта нерухомості, що передається
в оренду.
5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.
У разі прийняття регуляторного
акту Вишгородською міською радою
будуть реалізовані повноваження, надані їм відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України та
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних осіб».

7.Термін дії регуляторного акту.
Термін дії пропонується встановити до видачі нового наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України «Про показники
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».
8. Визначення показників результативності рішення.
Відстеження результативності регуляторного акту проводитиметься
шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів
оренди тощо.
9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде
проведено до набрання чинності регуляторного акту.
З метою оцінки ступеня досягнення
цим актом визначених цілей повторне
відстеження результативності буде
здійснено не пізніше, як через рік після набрання чинності актом.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Додатки до рішень дивіться на офіційному сайті Вишгородської міської ради

Конкурс
Інформація про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які залучатимться до
проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної
власності для передачі їх в оренду.

Конкурс відбудеться 8 квітня 2013 року о 10.00 за
адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект
Шевченка, буд. 1, кімната № 67.
Пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості

виконання робіт, калькуляції витрат, терміну виконання робіт (не більше 15 календарних днів) і потрібні
копія статуту та документи, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 3 квітня
2013 року.

№ п/п

Об’єкт

Площа, кв.м

Балансоутримувач

Адреса

1.

Нежитлове приміщення
(підвал)
Нежитлове приміщення
(підвал)
Нежитлове приміщення

79,37

КПЖ І КГ

вул. Б.Хмельницького, 7

76,80

КПЖ І КГ

вул. Б.Хмельницького, 7

14,50

КПЖ І КГ

вул. Б. Хмельницького, 2

2.
3.

12

23 березня

Сусіди

2013 року

Вишгород

Майстровита Хотянівка

Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Без сільських народних майстрів
не буває жодного районного свята.
Вони часті гості й на День міста у Вишгороді, і на Масляну , і на Івана Купала.
сього кілька кілометрів віддаляють Вишгород від Хотянівки
- другого за рахунком села на

В

берегах красуні Десни у бік Чернігова.
Відома Хотянівка й тим, що на піщаних
землях облаштувалось кілька десятків
садово-городніх товариств , які перетворили неродючі угіддя у квітучі сади.
Коли під’їжджаєш до перехрестя,
звідки ліворуч – дачі, праворуч – Десна,
звертаєш увагу на жінок , що вишикувались вздовж траси із своєю продукцією –
плетеними з лози кошиками, стільчиками, навіть столами і табуретками. Різної
конфігурації вироби так і просяться до
рук. А якщо вже взяв, то й поторгуватися
можна. Великий кошик до сотні тягне,
маленький дитячий можна придбати наполовину дешевше.
Жінки так розхвалюють свій товар,
що важко відійти від них без покупки. З
таким кошиком,застеленим білою вишитою серветкою, не соромно й до храму
піти на Великдень. Зручний він і для збирання ягід та грибів. Та і просто поставити його з яблуками та грушами на стіл в
оселі, або з апельсинами та мандаринами – під новорічну ялинку. Така краса !
Виявляється, у Хотянівці, як розповіли у сільраді, лозоплетінням займаються всі місцеві жінки і деякі чоловіки

Лист у номер

Клептоман

Врятувати
Володимира

Торі ШУМ

Л. ЧАПСЬКИЙ
Безпритульність — одна з глобальних
проблем суспільства. Ніхто не знає, як
складеться його доля. Може, і так, у безхатченка з Вишгорода — Володимира, 4345-ти років. Більшість місцевих жителів
його знають або принаймні бачили.
аніше, коли зустрічав Володимира, давав йому кишенькові гроші.
Якось спробував дізнатися про
його життя. Він сказав, що рідних у нього немає, житла теж і більше спілкуватися зі мною
не схотів. На всі мої запитання хитав головою,
а потім круто розвернувся і пішов геть.
З цього я зробив висновок, що Володимир
— не просто безпритульний, а ще й має психічні розлади.
Мимоволі виникає питання — куди дивиться міська влада? Чому б не влаштувати Володимира у лікувальний заклад, наприклад, у Київський психоневрологічний диспансер?
Адже місцева влада повинна дбати не лише
про благоустрій Вишгорода, й а про безхатченків.
Неодноразово бачив Володимира сплячим
на лавках то перед будівлею мерії, то на автобусній зупинці або ще десь.
Спільними зусиллями давайте допоможемо
чоловіку, адже це наш святий обов’язок — врятувати того, хто сам себе врятувати не може.

Р

Влітку у м. Вишгороді перехожий
вирвав сумочку із рук вчительки.
Через хворі ноги вона ледве йшла із
школи і на хвилинку зупинилась біля
магазину. Цим і скористався грабіжник. Але його бачив юнак, який
хоч і не наздогнав злочинця, але
швидко викликав міліцію.
«Взяли» крадія на гарячому – у
кафе, де розплачувався чужими грішми. Встиг витратити небагато. Сумку
міліціонери повернули вчительці – з
мобільним телефоном, ключами та
грішми. У газеті « Вишгород» вдячна
вчителька дякувала правоохоронцям.
А як склалася доля грабіжника?
Чи відповів він за свої дії за законами
України? Судячи з недавнього випадку, навряд чи.
Із вуличних крадіжок наш «герой»
переключився на квартирні. Це набагато легше, ніж заробляти на життя
працею, хоча і вкрай ризиковано. Але
він людина молода, їсти-пити хоче
щодня, та щоб у кишені гроші водилися. Тільки де їх взяти?
Ось і підстеріг подружню пару
пенсіонерів. Розрахував, що пенсію
їм немає куди витрачати, крім як на
комунальні послуги. Значить, вдома
гроші є. Пробравшись до квартири,
бабусю штовхнув з порога так, що

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом
Валентина КАШКА,
старша медсестра РОТЧХ
Підступна інфекційна хвороба
може «дістати» кожного із нас у цілком, на перший погляд, благополучних місцях — метро, маршрутках,
підземних переходах тощо.
а Землі щорічно від туберкульозу гине понад 3 мільйони
людей, захворює до 10 млн.,
а всього кількість хворих на туберкульоз — понад 60 млн. осіб. На Київщині
ситуація, починаючи з 1990 року, весь
час погіршувалась: захворюваність і
смертність збільшилась вдвічі.
Тільки у нашому районі в 2011 році на

Н

теж,успадковуючи
навички від дідів
- прадідів. Благо, що лози вистачає на
берегах Десни. На недавньому ярмаркуванні у Вишгороді під час Масляної
майстер лозоплетіння з Фастова Михайло Витвицький під час майстер-класу з
сумом розповів про те, що в його краю
цей вид ремесла зникає – лоза росте за
кілька кілометрів на висохлих озерах, де
добувають тепер сапропель. Її мало, а
технологія виготовлення копітка і тривала. Йому ще вдається зберегти гурток
лозоплетіння у міському будинку творчості, але чи надовго?
Його проблеми розуміють наші майстри, для яких плетіння з лози не тільки
хобі, а й заробіток. З родини Позняків на
виставці свої вироби представляла Любов. Ажурні кошики з білої лози, верейки
– на будь-який смак.
Поруч розмістився з виробами із
заліза її односелець Віталій Грищенко.
Електрозварювальник за фахом, він не
просто зварює металеві конструкції, а й
надає їм естетичного смаку.
— Ви один такий майстер у селі? –
запитую.
— Та ні – майстрів вистачає.

обліку лікаря-фтизіатра перебувало 455
хворих, з них вперше хворобу виявлено
у 176. Дітей — 8, з них 4 — з активною
формою.
Приборкати епідемію туберкульозу
неможливо без сучасних ефективних
протиепідемічних заходів і стратегій.
Такою стратегією є контрольоване лікування.
Велику надію у цій ситуації держава
покладає на неурядові громадські організації, що надають медико-соціальну
допомогу незахищеним групам населення. Однією з найбільш авторитетних
громадських організацій, що мають досвід роботи і відповідну структуру для
профілактики і боротьби з туберкульо-

вона на ногах не втрималась.
Дісталося й дідусеві. Вони не
встигли й рота відкрити, аби
покликати по допомогу, як
грабіжник, понишпоривши
по закутках, забрав усі гроші, які старенькі відклали на
смерть.
Але обличчя його пенсіонери запам’ятали. Не українця, а людини з гір – вірмена
чи азербайджанця, словом,
чорнявого і засмаглого.
Міліціянти і у цьому випадку швидко «вирахували»
злочинця. Ним виявився молодий безробітний, не зареєстрований у Вишгороді.
Дійсно, це був мешканець
Закавказзя, який вирішив
облаштуватись в Україні. Постраждалі пенсіонери визнали у ньому нападника.
Найдивніше у цій історії
те, що грабіжник знайшов
захисника, який доводитиме
у суді, що він не винний. А зараз, за клопотанням того ж
адвоката, його випустили на
час досудового слідства. Тільки кожний день адвоката коштує від 500 до
1000 гривень. Де бідному їх взяти?
Знову йти на ризик?
Скоріш за все клептоман (людина,
для якої крадіжка вже хвороба) підля-

Кумедні підставки для квітів з вусатими котами, мангали, шашличниці – вибирайте ! Може виконати й замовлення,
наприклад, зробити металеву ажурну
етажерку для троянд, що плетуться.
Два представники хотянівської громади – яскраве свідчення шанування у
селі народних традицій, які беруть свій
початок з давніх- давен, з початку розвитку у Київській Русі ремісництва.

Невигадані історії

гає терміновій депортації з відшкодуванням збитків, завданих громадянам України. Тут і своїх дармоїдів
вистачає – он скільки їх розвелось,
які хочуть добре жити і байдикувати
за рахунок рідних, що й досі утримують своїх дорослих ледарів.

Епідемія байдужості
зом, є Товариство Червоного Хреста
України.
З січня 2012 року у Київській області,
в тому числі у нашому районі, здійснюється проект: «Соціальний супровід та
формування прихильності до лікування туберкульозу». Це — забезпечення
позалікарняного лікування хворих на
туберкульоз, профілактична санітарноосвітня робота.
Отже, при таких факторах, як безпричинне змарніння, загальна слабкість, зниження працездатності, нервова вразливість, безсоння, підвищення
температури у вечірні години, кашель
більше 10 днів, — слід звертатися до лікаря.

При нинішній епідемії потрібно щорічно робити флюорографію, дітям до
14 років — щорічну пробу Манту. Діти
з позитивною туберкуліновою пробою
підлягають диспансерному спостереженню лікаря-фтизіатра.
Щоб уберегтися від туберкульозу,
слід вести здоровий спосіб життя, адже
відсутність шкідливих звичок — запорука вашого здоров’я.
Якщо ж ви захворіли і лікуєтесь, про
горілку, каву, цигарки слід забути. Харчування має бути вітамінізованим, містити достатню кількість білків, жирів,
вуглеводів.
Одне слово — бережіть себе, і хвороба обмине вас.

Жити ЗДОРОВО

Вишгород
Дата

2013 року

Ольга ДЯЧЕНКО,
народна майстриня, поетеса

Олена ЯЩУК,
бібліотекар Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Поетеса Леся Українка вже стала постаттю легендарною, овіяною ореолом Дочки Прометея. Чим
далі в історію відходить її ім’я, тим ближчими стають
нам її твори.
ід час Шевченківських днів шкільна бібліотека
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 організувала
і провела живу літературну газету до 142-ї річниці від дня народження Лесі Українки «Вона жива і вічно
буде жити» для учнів 2-7-х класів.
Вони читали вірші Лесі Українки та інсценували уривок
з драми «Лісова пісня», де Мавку зіграла Женя Мартиросян, Лукаша — Данило Мороз та Владислав Борзовець.
А з нагоди дня народження та роковин смерті Великого Кобзаря відбувся конкурс учнів 2-4-х класів на краще
читання поезій Т. Г. Шевченка.
Слово Шевченкове живе і сьогодні, воно хвилює, бентежить душу, навчає.
Переможці серед 2-х класів — Ілля Рудницький (учень
2-Б, вчитель Леся Качкек), серед 3-х — Лоліта Ляпіна
(учениця 3-Б, вчитель Тетяна Грицюк), серед 4-х — Настя
Радченко (учениця 4-Б, вчитель Олена Мельник).
Переможці конкурсу отримали грамоти та цінний подарунок — «Кобзар» Тараса Шевченка.

Минулої п’ятниці у благодійному фонді св.
Ольги відбулося свято Масляної. У ньому взяли
участь гуртки фольклорного співу (керівник Валентина Демочко) та народного танцю (керівник
Світлана Стащук) Центру творчості «Джерело»
(директор Наталія Кисіль).
ітки із своїми наставниками у традиційних
українських костюмах: дівчатка — у вишитих блузочках, квіткових віночках з різнобарвними стрічками, а хлопчики – у вишиванках та
шароварах.
Ведуча, методист Оксана Миненко розповіла про
Масляну — звідки походить назва, як відзначали це
свято у давнину.
Президент благодійного фонду Володимир Малишев наголосив на важливості проведення таких
свят спільно дітей і дорослих. Відродження кращих
традицій українського народу сприяє вихованню патріотів рідної землі.
На духовному збагаченні й благотворному впливі Божих заповідей на виховання майбутніх поколінь
зосередив увагу священик Української православної
церкви Василій. Отакі свята, як Масляна, духовно
об’єднують покоління. Нагадав батюшка, що після
Масляної настає 40-денний піст.
Цікавинками про давні звичаї поділилася і автор
цих рядків, а також прочитала кілька дитячих віршів.
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Та справжньою окрасою свята стали виступи маленьких артистів. Голосисті дівчатка так майстерно співали народні пісні, що й дорослі охоче їм підспівували.
Не гірше виступили й танцюристи. Хороводи, народні танці, дитяча безпосередність викликали щиру
усмішку.
Завершилося свято, як і годиться, смачнющими млинцями з різноманітною солодкою начинкою.
Були на столах і фрукти, і узвар.
Учасники та гості щиро подякували за свято та
«солодкий стіл» голові громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації Анатолію Гальчуку
(була присутня його заступник Таміла Орел) та підприємцю Світлані Свистун.

Чому нас не запросили?

Образа
Микола ПОГОРЄЛОВ,
директор СК «Фортеця»
Цього року спілка воїнів-інтернаціоналістів не
запросила спортивний клуб «Фортеця» на щорічний традиційний турнір з кіокушин-карате, присвячений виведенню радянських військ з Афганістану. Ми образилися…
ротягом 10 років організовували ці змагання.
Причому збиралось 150-200 учасників з різних куточків України, а не тільки з Київщини.
У ставленні до юних спортсменів це принаймні
не порядно. СК «Фортеця» напередодні цієї дати достойно представив місто і район на відкритому чемпіонаті Миколаївської області з карате кіокушин-кан
доренмей. Саме за такою версією відбувся і Вишгородський турнір «Пам’яті».
Які погодні умови могли завадити спортсменам з
Вишгорода взяти участь у змаганнях? А ніякі. Просто
так вирішила координаційна рада, а саме — Олександр Чертков та Микола Остапов.
Обійшлися без нас. А ми, між іншим, приїхали з
Миколаївщини з двома чемпіонами — Олексієм Лєзновим та Орестом Шупиком. Два срібла — Михайло
Остапенко та Назар Фільченко. Бронзу вибороли Ілля

Сергієнко, Владислав Рябець, Владислав Товстлонюк, Ігор Бобошко.
У змаганнях взяли участь близько 350 спортсменів. На Кубок княгині Ольги 2 березня виграли три
золота — Ілля Сергієнко, Назар Фільченко та Шаміль
Гаджиєв, два срібла — Михайло Остапенко та Наталя

Бендик, та три бронзи — В’ячеслав Петренко, Владислав Рябець, Олексій Лєзнов.
Шкода, що спортсмени «Фортеці» своїми виступами того пам’ятного дня не змогли довести і свою
причетність до події як нащадки воїнів-інтернаціоналістів.
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Вдруге перші!
Людмила ГАВРИЛЬЧИНА, заступник
директора з навчально-виховної роботи
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
У ВРГ «Інтелект» відбувся районний
етап правознавчого брейн-рингу «Підліток і право», у якому взяли участь 10
команд шкіл Вишгородського району.
Боротьба за першість була запеклою.
Учні показали свої знання у різних сферах права, ерудицію та здатність до філософської думки. Усі школярі добре готувалися, але перемогу здобула команда
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 «Діхі (я
сказав все, що зміг)», до складу якої входили учні 10 класу Маргарита Заїка (капітан команди), Арина Сивкова, Марія Назаренко, Борис Смирнов та учень 9 кл. Тарас
Оверченко. Збірна школи посіла перше
місце у районних змаганнях уже вдруге!
Перемога, звичайно, заслуга команди, яку блискуче підготувала вчитель історії та правознавства, вчитель вищої
категорії Людмила Степанівна Школьна.
Сподіваємось, що юні правознавці
гідно захистить честь району і на обласному етапі.
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Вони живі і вічно
будуть жити

П

23 березня

На весняній галявині
Галина ІВАЩЕНКО
ФОТО — Наталія САДОВНІКОВА

Я всміхаюсь сонечку:
— Здрастуй, золоте!
Так розпочала урок української мови в 1-В
класі Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» Людмила Григорівна Корнієнко. Діти
посміхнулися один одному, а вчитель «повела» їх
далі — на весняну галявину зустріти весну.
Діти захоплено працювали — читали, відгадували
загадки, ловили краплинки води зі складами, в яких є
апостроф.
На весняній галявині вони були, ніби квіточки: дівчатка схожі на фіалки, хлопчики — на проліски.
Під час фізкультхвилинки діти станцювали «Подоляночку». Потім Людмила Григорівна запропонувала
їм закрити очі і під звуки чарівної музики уявити, що
вони побачать з приходом весни.
Цікаво закінчився цей чудовий урок. Діти розповідали про охорону пташок і прохали у них, щоб вони
принесли на своїх крильцях їм здоров’я, радість, гарні оцінки та нових друзів.
На уроці були використані новітні інтерактивні технології.
Спасибі Людмилі Григорівні за майстерність, професіоналізм та вміння чудово працювати з дітьми.
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Дім. Сад. Город

Вишгород

Посійте цибулю до 7 квітня
Марія Галунець,
Житомирська область
Цибулю вирощую 18 років. Можна сказати, що вона мене годує, бо
завжди радує урожаєм. Насіння купую у Харкові, в магазині «Наш сад»
по вулиці Кооперативній, 22. Схожість — 95-98%. Щоправда, якщо сію
на зиму, то насіння наполовину втрачає схожість. На місячний календар
ніколи не дивлюсь: є час – сію.
ращий попередник під цибулю
– картопля, після якої як сідерат
на ділянці росла редька масляна. Цибуля не любить пухкої землі, не
переносить гною. Наче не прискіплива
рослина , однак дуже трудомістка. Якщо
посію до 7 квітня ( при температурі 3-4
градуси тепла), є гарантія того, що у
грунті вистачить вологи, аби насіння

К

проросло і набрало силу. І що не менш
важливо – вдасться позбутися цибулевої мухи – головного шкідника рослини,
яка відкладає свої яйця на кульбабці, що
цвіте пізніше.
Кажуть, що не можна чіпати землю
до Благовещення, тобто до 7 квітня. А
як бути тим, хто до цієї дати вже відсіявся, тобто мешканцям півдня? Отож ,
вичікувати не варто, не гріх працювати
на землі.
Ділянку під цибулю готую заздалегідь. Плоскорізом Фокіна нарізаю рядочки, сію на глибину 2 см ( не глибше!),
бо може не зійти. Кущову – на відстань
15-20 см одна від однієї. Кінчики ніколи
не відрізаю. Не поливаю. Хімікатів не
використовую. Якщо встигну посіяти
до 7 квітня, посуха цибулі не загрожує.
Чорнушку сію консервною банкою з
кількома дірочками, аби насіння рівно-

мірно лягало у землю. Між рядочками
сиплю емочки ( у клубі вони є завжди).
Якось зацікавилась агротехнікою
корейців, які орендують землю у різних
регіонах України.
Побачила білі, ніби засипані снігом,
поля. Виявляється, корейці не шкодують аміачної селітри ні на цибулю,
ні на капусту. Азотні добрива,звісно,
сприяють швидшому росту рослин, але
зате нітратів у плодах набагато більше
норми. Інша справа – екологічна, власно вирощена, з чудовими смаковими
якостями продукція з власної ділянки.
Із сортів віддаю перевагу перевіреним
— Стригунівській. Сквирській, Овсянці,
Халцедону, Луганській, голандській Редер F1 .Пробувала вирощувати Кримську солодку синю, але у нашій місцевості вона не росте.
Ще слід пам’ятати, що вибрати ци-

булю потрібно до 15 червня і не пізніше.
Якщо передчасно на батіжках з’явилися
вершки, їх треба обірвати.
Повертайтесь на те ж місце за 4
роки. Одна із складових гарного врожаю – дотримання сівозміни.

Смачна морквинка або Уроки мікробіолога
Марта КВІТКА
ФОТО – автор

Дачники, що відвідують клуб органічного землеробства, набувають
досвіду не лише практичного під час
сезону, а й теоретичного – взимку,
коли земля відпочиває. Чимало запитань вони підготували мікробіологу Герті Рихлєвській.
ерш ніж розповісти про агротехніку вирощування городніх
культур, Герта Анатолїівна навела як позитивний приклад захоплення своєї онуки - школярки кулінарією.
Другокласниця навіть веде гурток кулінарії у школі, що викликало у присутніх
неприховане здивування. Завдяки старанням маленької кулінарки учні віддають тепер перевагу бутербродам не з
шинкою та сиром, а з морквою та буряком, привчаються до здорового харчування.
А таке харчування неможливе без
здорових, вирощених без застосування
добрив овочів. Мати їх можна за нинішніх умов лише якщо виростиш сам.
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Отже, городники припускаються таких помилок при сівбі моркви: не звертають увагу на призначення культури
- чи вона рання, середня, пізня, а сіють
все весною. Між тим, на пакетиках визначений термін висівання, якого слід
дотримуватись.
Аби насіння швидше зійшло, ( а сходить воно зазвичай довго через вміст у
ньому ефірних масел), його намочують
у гарячій воді ( плюс 38-40 градусів) або
тримають 15 хвилин у горілці. Потім добре промивають і залишають на добу у
вологій ганчірці у соку алое, або у попелу. Якщо ганчірка висихає, її зволожують.
Сіють у квітні рідко, аби уникнути
проривання – запах моркви чує морквяна муха за сотні метрів, яка відкладає
яйця у грядці. Через це морква росте
виродливою. Тому, якщо й прориваєте
грядку, зайві рослини прибирайте від
неї подалі через цю саму муху.
Сіють моркву, змішуючи з піском, а
поруч – цибулю чи часник і низькорослі
чорнобривці.
Зимову моркву сіють у червні в ка-

Рослини-екзоти
Валентина ЛОСЄВА,
консультант Вишгородського клубу органічного
землеробства
10 років тому в Україні вперше випробували
батат (вихідця з тропіків), або солодку картоплю.
Новинка сподобалась. І сьогодні незвичайні бульби успішно вирощують на дачних ділянках. У нашому клубі їх придбав кожен бажаючий, ознайомившись з агротехнікою вирощування.
Недоліки батату:
На 2-3 рік сорт вироджується, отримати урожай
стає все складніше. Бульби потребують особливого
зберігання.
Переваги:
На гектар потрібно 90-200 кг, у той час як насіннєвої картоплі — до 3-х тонн.
У рослини немає шкідників і хвороб, а з добрив для
отримання екологічно чистого продукту потрібні лише
попіл та перегній.

навки завширшки 10 см на відстань
15-20 см ряд від ряду. У цей час саме
настає спека. Тому землю ретельно готують, добре зволожують, висівають насіння на глибину 1-1,5 см і більше не поливають, а присипають сухою землею
і накривають плівкою. Через тиждень
після появи сходів плівку прибирають і
накривають спанбондом -17 або агроволокном. Поливають через спанбонд
3-4 раза за вегетацію. Розвиток рослин
триває до жовтня, коли моркву викопують.
Якщо дотримаєтесь агротехніки,
морква виросте крупна, солодка, соковита – саме така ідеальна для бутербродів.
Зберігають її в основному у буртах,
на дно яких кладуть не солому ( бо заведуться миші), а гілки, бадилля кукурудзи, які зверху присипають землею і
накривають спанбондом.
До речі, молоде листя моркви додають у салати – воно смачне та корисне.
Кращий попередник моркви – томати. А сіяти її на тому ж місці можна лише
через чотири роки.

Герта Рихлєвська

Плід довголіття — батат
Батат не їсть колорадський жук, оскільки він полюбляє рослини сімейства пасльонових, до яких батат не
належить.
Цурається рослини й вовчок, або капустянка. Хтось
засумнівається, мовляв, батат містить гени-мутанти,
тому шкідники його не чіпають. Але моркву, буряк,
топінамбур вовчок теж не їсть, хоча й вони солодкі на
смак.
Батат перевершує картоплю за вмістом кальцію і
вуглеводів, крохмалю у ньому 30%, цукру — 2,5-7,8%,
калорійність вища, ніж у картоплі, в півтора рази, а білки у ньому — легкозасвоювані альбуміни.
Його листя із задоволенням їдять кози, кролі, свині, індики, гуси.
Особливо батат корисний для тих, хто страждає на
шлунково-кишкові хвороби. Його рекомендують і при
схильності до ракових. Він нормалізує обмін речовин,
підвищує імунітет, знижує рівень поганого холестерину, виводить з організму важкі метали, корисний при
хронічній втомлюваності, стресах і неврозах, очних
захворюваннях, а також для жінок у клімактеричний
період.
У Китаї батат називають плодом довголіття і вважають, що він покращує якість життя у старості, відновлює еластичність судин, стимулює активність печінки
і нирок.
Розмножують батат живцями від бульб. Саму бульбу у землю не саджають, як картоплю, інакше вона
утворить густий кущ на шкоду основному урожаю.
Пророщують бульби в ящиках у теплі, заглибивши наполовину. Коли живці відростуть на 10-15 см, їх зрізують і ставлять у банку з водою. Через кілька днів вони

пускають корінці, які можна висаджувати у горщечки.
Можна і відразу у землю — батат добре укорінюється.
Але висаджувати його краще невеличкими живцями,
ніж довгими, — останні можуть дати криві, потворні
плоди.
Висаджують живці, коли мине загроза заморозків.
Відстань між рядами — 50-60 см, між кущами стільки
ж. Чим частіше посаджений батат, тим дрібніші бульби.
Можна висаджувати бульби у гребені (так їх краще доглядати, поливати і викопувати): навесні формують грядки на відстань 80 см одна від одної і через
30-40 см висаджують розсаду батату. Поливають двічі
на тиждень, поки листя не розстелиться. Викопують
з двох боків одночасно, що виключає пошкодження.
При цьому методі отримують просто гігантські бульби,
маса однієї перевищує 2 кг.
Саджають батат на добре освітленій ділянці. Кращий грунт для нього — піщаний, супіщаний, суглинок.
Хоча рослина не боїться посухи, треба її поливати
особливо під час укорінення живців. Спочатку батат
сидить, мов вичікує. Потім, наростивши масу бульб,
розростається на всі боки, утворюючи суцільний килим і забиваючи бур’яни. У другій половині вегетації
полив скорочують. А за 15-20 днів до збирання припиняють.
А от зберігати батат потрібно у лоджії або коморі,
але ні в якому разі не у льоху — згниє.
Щоб довше зберігався, після збирання бульби
прогрівають протягом 5-7 днів при температурі 30-35
градусів і вологості 85-95%. Від цього батат стає тільки смачнішим.

Дата

Вишгород
До 40-річчя Вишгородського району
Любов НІКОЛЕНКО,
старший науковий співробітник
Вишгородського історикокультурного заповідника
18 березня 2013 року виповнилось 120 років від дня, коли пішов
із земного життя видатний український історик та краєзнавець Лаврентій Іванович Похилевич, похований у с. Любимівка Вишгородського
району.
ишгородська районна адміністрація разом з Вишгородським
історико-культурним
заповідником організували поїздку до
цього села. У вшануванні пам’яті Л. І.
Похилевича взяли участь працівники
районної бібліотеки, вчителі та учні Любимівської ЗОШ, учні Вишгородської
ЗОШ №1, вихованці історичного гуртка
Вишгородського центру дітей та молоді «Дивосвіт»,фахівці Любимівської
сільської Ради.
Були присутні представники районної та Вишгородської міської рад,
науковці, наукові співробітники Вишгородського історико-культурного заповідника та музею «Битва за Київ 1943
року».
У церкві Воздвиження Хреста Господнього відслужив панахиду пам’яті
Лаврентія Похилевича благочинний
Вишгородського церковного округу, протоієрей о. Димитрій (Денисенко) разом з настоятелем церкви
с.Любимівка — о. Віктором, яка тривала і на могилі Л. І. Похилевича.
Потім у місцевому будинку культури
оглянули виставку книг за темою краєзнавства.
Видавництво «Пшонківський» з м.
Біла Церква організувало чудову виставку-продаж нових видань праць Л.
Похилевича.
ТО КОМУ Ж ВІДДАВАЛИ ШАНУ
СУЧАСНИКИ?
Похилевич
Лаврентій
Іванович
(1816— † 1893) — український краєзнавець, службовець Київської духовної
консисторії.
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Шлях до Лаврентія Похилевича

У 1864 році вийшла у світ його перша книга «Сказання про населені місцевості Київської губернії», над якою
працював 10 років. За що у 1865 році
був нагороджений Малою Уварівською
премією. В останні роки своєї кар’єри
працював в Київському повітовому суді.
У 1869 році пішов у відставку.
У 1877 році придбав у спадкоємців
Марії Шебякіної 52 десятини придатної
землі, 377 десятин лісу і 16 десятин непридатної землі біля с. Воздвиженськ
Радомишльського повіту (нині Любимівка Вишгородського району). З того
часу й оселився там, де провів останні
16 років.
Помітною працею цього періоду стала книга «Уезды Киевский
и
Радомышльский.
Статистические и исторические заметки о всех
населенных местностях в этих уездах
с подробными картами их» (Київ, 1887
рік, 156 сторінок).
Ця публікація Похилевича — надзичайно рідкісна. У новому виданні йшлося про150 поселень, які не згадувались
в «Сказаннях…»
Помер Лаврентій Іванович 18 березня 1893 року у Воздвиженську. Його
поховано у церковній садибі, з вівтарного боку тамтешньої церкви Здвиження Хреста Господнього. На металевому
литому надгробку, який зберігся досьогодні, — зображення розкритої книги з написом: «Сказанія о населенныхъ
местностях Кіевской губерніи». Поруч
з зображенням та датами народження
і смерті краєзнавця — напис:
Надворный Советникъ Лаврентій
Ивановичъ Похилевичъ
/ Автор «Сказаній о населенныхъ
местностях Кіевской губерніи»
Наукові та громадські зібрання з
приводу вшанування пам’яті визначного історика-краєзнавця Л. Похилевича
в с. Любимівка Вишгородського району відбувалися в 1996 році (180 років
від дня народження), а в 2006 році —
190 років.
Науковці наполегливо шукали нові
матеріали про Л. Похилевича, хотілось

мати його портрет. Але нового було
обмаль, а портретного зображення не
віднайшли й до сьогодені.
У 2006 році, коли у видавництві
«Пшонківський» разом із науковцями
Білоцерківського краєзнавчого музею
задумали видати краєзнавчі твори
Л.Похилевича (що було успішно виконано!), до роботи долучилась доцент
Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства Світлана Артамонова. В архівах вона зібрала досить
об’ємну інформацію про Л. Похилевича
від його народження до спочину.
Науковці Вишгородського історикокультурного заповідника М. Лагунова
і автор цих рядків теж долучилися до
вивчення теми «Л. Похилевич — Любимівка». Історія села Любимівка надзвичайно цікава, заслуговує детального
вивчення.
Досить перечитати назви села у різні часи:
1640 рік — Мокрець, Злодіївка,
Воздвиженське (з 1859 р), Мануїльське (з 1920 р), Соснівка (з 1958 р),
Любимівка (з 1963 р).
У листопаді 2000 року допоміг організувати експедицію до Любимівки
місцевий житель Микола Васильович
Архипенко, якому була небайдужа доля
та історія своєї малої батьківщини. На
той час він вийшов на пенсію, а до того
працював начальником господарчого
відділу на Південно-Західній залізниці.
Саме він надав нам автомобіль, фотокамеру та плівки, а також водив нас по
селу…
Відвідали ми й церкву Воздвиження Хреста Господнього, де нас привітно зустрів настоятель — о. Віктор.
Він розповів про історію церкви та про
ікони, що були переважно даровані
прихожанами та служителями церкви у
різні періоди її існування. Слід відзначити, що Хрестовоздвиженська церква
ніколи не використовувалася не за її
прямим призначенням. Навіть у буремні роки революції прихожани її врятували від вандалізму — не дали завзятим

комсомольцям увійти у храм. Одна з
прихожанок заховала ключі, за що потім відбувала 7 років ув’язнення.
Надзвичайно цікавий цвинтар біля
церкви. Тут похована графиня Варвара
Лукомська, яка збудувала храм своїм
коштом, її чоловік Іван Лукомський та
їхня онука. Саме на цьому цвинтарі й
знайшли могилу Л. Похилевича у 1971
році, коли у Любимівці побувала експедиція обласного Товариства охорони
пам’яток історії та культури.
Завідуюча сектором архітектури
Євгенія Василівна Горбенко у 1996 році
розповіла про те, як під час експедиції
у Поліському та Іванівському районах
Київської області побачила на цвинтарі біля Хрестовоздвиженської церкви
надмогильну плиту: «Чавуний надгробок лежав на землі і так сильно заріс
бур’яном, що його не було видно. Я
спіткнулась у бур’янах на чавунну плиту, яка начебто сама зупинила учасників експедиції на місці поховання Лаврентія Похилевича…»
Говорила вона про це, як про диво...
У листопаді 2000 року науковцям
Вишгородського історико-культурного
заповідника теж поталанило: поїздка
до Любимівки була винагороджена новою знахідкою…
Дякуючи настоятелю церкви с. Любимівка о. Віктору, ми відвідали родину Федоренків — Марію Романівну
(1920-2001) та Миколу Григоровича
(1924 р.н.). Від Марії Романівни дізналися, що її прабабуся довгий час доглядала Лаврентія Івановича — аж до
його смерті… Похилевич за її турботи
лишив Наталі у спадок цінні папери та
особисті речі. За паперами приїхав з
Києва (скоріш за все) брат Федот Іванович, а речі залишилися у Наталі Рутян. Ними користувалась вона сама та
її нащадки… У правнуки Наталі — Марії
Романівни Федоренко — чудом збереглася до кінця 2000 року керамічна
миска, що колись належала Лаврентію
Івановичу. Тепер ця таріль — експонат
Вишгородського історико-культурного
заповідника.

Панахида біля могили Л. І. Похилевича

Любимівська церква — пам’ятка архітектури
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Та сама таріль

Надгробок на могилі
Л. І. Похилевича
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Кариби. Регата престижу

6 березня екіпажі «Team Ukraine» та
«Team Ukraine-2» громадського крейсерського яхт-клубу «Енергетик» ім. Г.
І. Строкова і школи парусного спорту
чемпіону світу Родіона Луки повернулися з міжнародної регати на Карибах
— 33rd St. Maarten Heineken Regatta, у якій
взяли участь 202 яхти з 25 країн світу.
Обидва екіпажі — з Вишгорода.
ершого березня мали бути перегони навколо острова СанМартен. Однак слабкий вітер
змусив скоротити дистанцію. Передбачити
результати було важко, тому гонка більше
нагадувала лотерею. Результати: 3 місце
«Team Ukraine» (шкіпер Родіон Лука, група
Bareboat-2) і 6 місце «Team Ukraine-2» (шкіпер Олександр Баланюк, група Bareboat-4).
2 березня 72 яхти чартерного флоту у
гоночному режимі увійшли з Simpson Bay
в бухту Марігот. У двох гонках обидва наші
екіпажі були першими у своїх групах.
3 березня флот зібрався на західній
французькій стороні о. Сен-Мартен. Сильний вітер з поривами створив чудові умови
для перегонів. Маршрут проходив через
канал Ангілья проти вітру вздовж південного берега острова до фінішу в Simpson Bay.
У результаті 3-денної боротьби екіпаж
«Team Ukraine» не лише переміг у своїй
групі Bareboat-2, а став володарем найпрестижнішого трофея регати Columbus Cup
за перемогу в абсолютному заліку серед
всього чартерного флоту.
Наша друга команда також з призами — 2-е місце «Team Ukraine-2» в групі
Bareboat-4.

П

Пожежа

Ніщо не віщувало біди…

Власн. інф.
17 березня, у неділю, до
Вишгородської пожежної частини в 17 годин 34 хвилини надійшло повідомлення : зайнялось вогнем одне із приміщень
торговельного центру «Сяйво»,
що на вулиці Набережній. Магазин розташований в оточенні
багатоповерхових житлових будинків, мешканці яких відреагували по-різному: одні кинулись
зачиняти кватирки від диму і
чаду, інші прагнули залишити
фото на згадку. До речі, кадри
пожежі саме завдяки «іншим»
потрапили до Інтернету та ведучих українських телеканалів.
іж тим, вогонь бушував.
На допомогу вишгородським пожежникам виїхали спеціальні машини
з Димера, Пірнова та Межигір’я.
Всього 5 машин, 5 пожежних ланок
- професіоналів рятувальної служби гасили вогонь з 17.35 до 20.00.
Що стало причиною пожежі –
виясняють фахівці. У засобах масової інформації та по Інтернету
пройшло повідомлення про те,

що горіла хімчистка килимів і що
є два потерпілі. Щоправда, один
від госпіталізації відмовився, а іншого з опіками забрала «швидка»
допомога. Очевидці ще стверджують, що спочатку чули два «хлопки» — удари, після чого побачили
полум’я. Що ніби вибухнули балони з газом.
Редакція звернулась до безпосереднього
учасника
подій
— старшого інспектора Вишгородського районного відділу Головного управління Держтехногенбезпеки Андрія Самойленка.
Ось що він сказав:
— Причини з’ясовуються, вивчаються у лабораторіях Вишгорода і Головного управління пред-

мети з місця події, опитуються
причетні до пожежі, встановлюються матеріальні збитки. Остаточні
висновки зробимо після вивчення
всіх обставин, про що повідомимо
читачів газети «Вишгород».
До цього можна додати лише
те, що вогонь займається сам по
собі лише на торфовищах спекотної пори року, і то цьому запобігають, заливаючи вогнища водою. У
«Сяйві» ж, звісно, «спрацював» або
людський фактор, або технічна несправність обладнання.
Втім, торговельний центр поки
що не працює. Там теж підраховують збитки, адже вогонь хоч і
не спалив товар, але завдав йому
значної шкоди чадом та димом.

М

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
23.03.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Здорових
людей не
буває —
бувають
не обстежені

Щотижня у вівторок та п’ятницю
в аптеці по вул. Б. Хмельницького,
2, веде прийом лікар-кардіолог з
17-ої до 20:00;
По понеділках і суботах у цей
же час приймає лікар-гінеколог.
Запис за телефоном 5-63-69
з 9 до 20 год щодня

Не будь байдужим!

Допоможіть
врятувати життя
Ігор Тітов – молодий батько двох
маленьких дітей.
У нього страшний діагноз – синдром
з трансформацією в мієломонолейкоз.
На лікування потрібні великі кошти,
яких, на жаль, у сім’ї немає. Тож не
залишайтеся байдужими, допоможіть
справитися з бідою.
Реквізити:
ПриватБанк
Номер картки: 4627085826139046
Отримувач: Єлизавета Пітеримова
Призначення: на лікування Ігоря.
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